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Vendéglösiparunkról.
(Az ipartörvény revisiója. A borital ós husfogyasztúsi adók. Sok 
az Halmérési engedély. Pártoljuk a „Magyar Vendéglősök Országos 

Szövetségét!“)

(B —a.) A kereskedelmi minisztériumban nem
sokára befejeződnek az uj ipartörvényre vonatkozó 
munkálatok és ép most lép érintkezésbe Abonyi Emil 
miniszteri tanácsos az összes ipartestületekkel, hogy 
megtudja a minisztérium, hogy egyes iparágaknak minő 
követelményeik vannak, hogy segítsenek odafönn az ipa
rosok bajain. A hivatalos kommüniké egy szóval sem 
árulja el, hogy egyúttal az ipar társ álatokhoz is kiküldte 
a miniszter meghatalmazottját, ami annyit jeleni, hogy 
engedélyhez kötött iparokkal, köztük a miiléylösiparral, 
a miniszter az ipartörvény revisiójánál egyáltalában nem 
is óhajt foglalkozni.

Lehet, hogy csak tévedésből maradt ki a „Magyar 
Ipar* november 3-iki számának híreiből ez a tétel, 
lehet, hogy tényleg mellőzni óhajtanak bennünket, ám 
akármely okból is maradt ki a kombináczióból a mi 
iparunk, ez reánk nézve közömbös. Nem lehel azon
ban közömbös reánk nézve az, hogy most, a tizen
kettedik órában összetett kézzel várjuk be, hogy ipa
runk sorsa a jövőben is a tisztességtelen verseny rák
betegsége által pusztuljon. Nem nézhetjük közömbösen, 
hogy mig a „Budapesti vendéglős-ipartársulat* által 
alapított és fentartolt szakiskola mint első, például és 
mintául szolgál az országban eddig létesített és ezután 
alakítandó egyéb szakiskoláknak és fennállása óta 
ezrekre menő, derék, magyar, szakképzett iparosifjut 
nevelt, addig a már régen óhajtott képesítés kérdése 
az irattárban aludja álmát és örökre el legyen fe
lejtve.

Mi a szabad ipar hívei vagyunk és épen ezért 
óhajtanék, hogy a vendéglős ipái t szabadon gyakorolhassa 
mindenki, aki e. szakmát tanulta, de kontárok ne vehes
sék ki a magyar iparos szájából a kenyeret.

Annyiszor foglalkoztunk már e fontos kérdéssel, 
hogy itt most részletekre nem terjeszkedünk ki. Csak 
a figyelmet akartuk reálerelni a folyamatban lévő 
ipari átalakulásra, mely alkalmat iparunk érdekében fel 
kell használnunk arra, hogy az uj ipartörvényben ősz- 
szes, rég óhajtott kívánalmaink érvényre juttathassuk.

Az egész ország sajtóját végig járta az a hir, 
hogy a pénzügyminisztériumban egy törvényjavaslaton

dolgoznak, melynek czélja volna a hús- és borfogyasz
tási adó leszállítása.

Ideje is volt, hogy már egyszer a financzia is 
belátta ama tarthatatlan állapotot, mely a tulmagas 
adónemekkel sújtja hazánk összlakosságát. Mert nem 
igaztalan azoknak az állítása, akik azt mondják, hogy 
Magyarországon az általános szegénységnek, nyomorú
ságnak s általában a nehéz megélhetési viszonyoknak 
egyik oka abban a rettenetes adózási rendszerben, vagy 
helyesebben rendszertelmségben rejlik, mely egy negyed 
század óta sújtja a magyar népet.

Első sorban azonban vendéglősiparunk életét veszé
lye? let ik ama különböző adónemek, melyek az üzleti for
galmat bénítják, tönkreteszik.

A hir bejárta az országot és örömmel üdvözölte 
mindenki e terv megvalósítását és mégis azt tapasz
taljuk, hogy különösen a vidéken oly ügyesen emelik a 
borit a1 adó bérbeadási összegét, annyira egymásra liczi- 
táltatja a pénzügyigazgatóság a magánost a várossal 
szemben, hogy bizony az ilyen bérletek vállalkozói 
vagy tönkre mennek, vagy az illető községek vendég- 
lösipárosai csukhatják be üzletüket.

A földmivelésügyi kormány derék igyekezete, hogy 
a bortermelők itthon is piaczra találjanak és emeltessék 
a borfogyasztás hazáinkban, nem vezethet eredményre, 
mert hiszen ha a jó termés arányában az eddigi italadó 
megmarad, akkor a mi szegény középosztályunknak nem 
jut pénze borra.

Ideje volna megtudni, hogy mi igaz, mi nem ebből 
az országos hírből és mert iparunkat nagyon közelről 
érinti ez az ügy, meg vagyunk róla győződve, hogy 
országos szövetségünk e fontos ügyben is a nála meg
szokott törekvéssel és erejének teljességével dolgozza 
fel azt a munkahalmazt, mely ez ügyből kifolyólag 
vár reá.

Csak a múlt számunkban emlékeztünk meg arról, 
hogy Besztercze összes italmérői az iránt folyamodtak 
az oltani pénzügyigazgatósághoz, hogy 80-ról 60-ra szál
lítsák le az ilalmérések számát, mert cgy-cgy embernek 
4—6 üzlete is van a városban és az ilyen nagy ital
mérési létszám felesleges ily kis helyen. Az ily egy
öntetű eljárás például szolgálhat azon vidéki szaktár
sainknak, akik oly gyakran keresnek fel bennünket 
panaszaikkal, hogy a pénzügyigazgatóságok több enge
délyt adnak ki a kelleténél. Ha bármely községben a 
létszámot a pénzügyigazgatóság törvény ellenére emelné,
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mindig rendelkezésére áll az illető község vendéglőseinek 
országos szövetségünk.

Ámde azt tapasztaljuk, hogy a csecsemőkorát élő 
országos szövetségünk egyedül egyes ideális nagyjainknak 
dédelgetett gyermeke és vidéki szaktársaink, akik leg
jobban reászorulnának szövetségünkre és akik a folyton 
nehezedő viszonyok folytán legtöbbet veszik igénybe 
panaszaikkal szövetségünk segélynyújtását, csak akkor 
lépnek be szövetségünkbe, ha valami baj van a 
községben.

Azért ne sajnálja egy vendéglős se azt 'a csekély, 
évi dijat, melynek lefizetésére a szövetségbe való belépés 
kötelez.

Tömörüljünk!
Egyesült erővel előre!
Mindnyájan egyért, egy mindnyájunkért!

Egy pár szó a kávésokhoz.
Irta : Brück Károly, 

a „Vigszinház-kávéház" tulajdonosa.

A tél közeledtével a társadalmi osztályok összes 
rétegeiben egy nagyarányú jótékonysági mozgalom indult 
meg a szegény, nyomorgó sorsú emberek felsegélyezése 
czéljából. Megdobbant minden nemesen érző egyénben 
a s z ív ,  mely arra ösztökélte őt, hogy embertársainak 
nyomorúságát enyhítse s éhségét csillapítsa. Az ingyen 
kenyér, melyből átlag naponta tízezer ember vette ki 
részét, sok könnyet, fájdalmat és kétségbeesést oszlatott 
el, a melegedő szobák, sok beteges szervezetet s gyer
meket mentettek meg a legiszonyúbb haláltól, a meg- 
fagyástól. Szóval az emberekben feltámadt a legmagasz- 
tosabb érzés, mely az embert elsősorban teszi igazi 
emberré: a jószívűség. Adakoztak, mert volt miből adniok.

Az igazat megvallva örömmel vettem tudomást, 
e jótéteményekről, és valahányszor midőn olvastam, 
vagy hallottam, hogy itt meg ott a jószívűséget gyako
rolva a szegénység és nyomor ütötte sebekre hullott 
jótékony, gyógyító ir, jóleső megnyugvás töltötte el 
lelkemet. Álért kiludja közülünk, hogy egy-egy meleg 
falattal, mitől mentettük meg a ro.-kadozó emberiséget, 
hány embernek mentettük meg az emberiségbe vetett 
hitét, hány romlatlan gyermoklelket mentettünk meg a 
jónak és tiszta életnek, s hány felnőtt embert tartottunk 
vissza attól, hogy a nyomor és nélkülözés által űzve 
bűnbe, romlásba rohanjon?

Annál fájdalmasabb volt rám nézve az, hogy a 
budapesti kávésok a s z í v  e nemes fellendülését, mely 
a nemes érzések ellenállhatatlan erejével ragadta meg 
társadalmunk legkülönbözőbb osztályait, holott ép csakis 
háttérből szemlélik, nekik volna a legtöbb alkalmuk alig 
említésre méltó áldozatok árán jót és nemeset csele
kedni s az éhező gyomor borzalmas rémlátományait 
könnyedén elűzni. Azt hiszem, itt a fővárosban van 
körülbelül 300 kávés. Ha mindegyike naponta egynéhány 
szegény, de törekvő diáknak, vagy apró iskolás 
gyermeknek egy csésze meleg kávét süteménynyel jut
tatna, nagyon nemes és üdvös szolgálatot cselekedne. 
Mi volna nekik az, semmiség, s mi volna annak, a ki 
egész nap fütetlcn szobában tanul a jobb jövő remé
nyében? . . . Bizony az éhséget, a koplalást csak az 
ítélheti meg igazán, ki életében egyszer már koplalt 
24 órán át kényszerűségből. Nagyon szeretném, ha e 
kérésemet a kávés urak megszívlelnék. Kezdje el csak 
egy, s biztosilom, hogy sok követője akad e szép esz
mének nemcsak itt a fővárosban, de a vidéken minden
felé. Ne sajnáljuk e csekélységet, mert nem tudhatjuk, 
mily jót cselekszünk, s mily formában nyerünk meg
érdemelt jutalmat nemes tetteinkért!
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(/'! K. L )  Két pénteki reggeli. Az első a belvárosi sasok 
Irányi-utczai palotájában Lukács l'erencz vendéglőjében volt. 
Valamikor régen «hangos* reggeliket szoktunk itt végig
élvezni, és a hangulat nemcsak emelkedett, hanem  egyúttal 
mindig virágos is volt, mivel a figyelmes házi gazda mindig 
bőséges virágdiszszel látta el az asztalt. Most mindebből 
semmi! Nagyon kevesen voltunk. Alig egy-kettővel többen, 
mint ama bizonyos szám, amelytől még azok is fáznak, a 
kik egyébként nem is babonásak. Azért is hangos hurrával 
fogadtuk az úgynevezett «Nachczüglereket». Hál’ Isten, 
egygyel megint többen vagyunk! Azután összehuzódunk, 
akár a fázós verebek, s nagy örömmel hallgatjuk Don Carlos 
meséit, mert ő az, a kinek mindig van valami mondani 
valója. Régi théma ugyan, de még mindig új, hogy bizo
nyos urak milyen bámulatos következetességgel tudnak 
hiányozni, mig viszont nem eléggé tudunk csodálkozni azon, 
hogy «mi mindenütt ott vagyunk.* Közben Willburger 
Károly ur, a főpohárnok-mester mélyen elszomorodott szív
vel tekint végig rajtunk s a mint a szükesen potyogó 
piezulák láttára arra gondol, hogy mi lesz a rendelkezési 
alappal, ha ez tovább igy megy ? jobban mondva sehogy- 
sem megy, egy szigorú ráncz jelenik meg homlokán s nagy 
gondjában elfeledkezik —  — a pohárról. H át ez már csak
ugyan nagy dolog. Meg is kapja érte nyomban az elnöki 
rendreutasítást, de ki tehet róla, hogy olyan formában, 
melyen valamennyien egy jóizüt nevetünk. Így bizony nem 
fog megjavulni, annyi bizonyos.

No de borúra derű! Ha kevesen voltunk a Sasban, 
annál többen voltunk Jajczay János uramnál, a ki rövid 
idő alatt kifogástalan «utóddá» alakult a Koch József hires- 
neves vendéglőjében. Hja nem csoda! A Koch név még 
ma is sokat nyom a latba, ha a viselője vissza is vonult 
már jól megérdemelt nyugalomba (melyhez hasonlót kívá
nok magamnak is, meg az utódnak is) meg aztán Jajczay 
úram is buzgó reggeliző, illik tehát, hogy Őt se hanyagolja 
el senkifia. Nem is hanyagolta el senki. Annál jobban fel
tűnt, hogy az örökifjú Kanmer bácsi hiányzik, a kit e miatt 
Don Tarlós ravasz fondorlattal rögtön meg is gyanúsított 
azzal, hogy az öreg ur a reggeli ürügye alatt, ki tudja hol 
legénykedik. Koch Brückner Józseffel mutyizik, a mit 
Doktor Laczi, a ki újabb idő óta kibékült ugyan a rend
őrséggel, de annál jobban gyűlöli a vagyonos osztályt, nem 
egészen jó szemmel néz, mondván, hogy «nem jó ha a 
hatalmasok nagyon összebarátkoznak*, Közben gonosz meg
jegyzéseket súgnak egymás fülébe egy úrról, a ki a szom
szédságban «jófélye» konyakkal locsolja le az előttevaló 
napiakat, de a kinek nevét szerénységem tiltja említeni. Az 
elnöki szomszédságban ezalatt nagyban kóstolgatják az ideit 
s mivel kifogástalan, asztalra kerül egy-két félliterke. A 
kedélyesség és jó hangulat már-már a régi jó időkre em
lékeztető arányokat kezdenek ölteni, midőn szeretett elnö
künk egy kérlelhetlenül szigorú enuncziáczióval: «Menjünk! 
Dél van, jönnek a vendégek* menésre szólít fel bennünket 
El is indulunk, mert a «háziúr* is az elindulás mellett van. 
Neki pedig talán csak nem mond ellent senki ?

* **
Fejedelmi dejeuner a Park-klubban. A stefánia-uti 

Park-klubban soha nem járt, nem látott vendégek ültek le 
reggelizni október 30-án, a midőn a legelső magyar ember 
O Felsége a király látta szives vendégül egy kis barátságos 
reggelire Mihajlovits Miklós orosz nagyherczeget. Vén Buda
vára falai csodálkozva meredtek egymásra, hogy őket igy 
mellőzik, az irigy Hofburg folyosóin pedig a ezopfban meg
csontosodott udvaronezok ijedezve adták egymásnak tovább 
a hirt, hogy a magyar király egy nyilvános helyiségben
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reggelizett az ő fejedelmi vendége társaságában. Kár volt 
nekik hüledezni. A mi jó, áldottlelkü Urunk, királyunk jól 
tudja mit csinál s ha most (igaz ugyan, hogy 1867 óta 
nyilvános helyen nem ült asztalhoz) mégis elmegy vendé
gével a magyar arisztokráczia királyi pompával berendezett 
otthonába, úgy erre is bizonyára megvolt a maga jó oka. 
Örömöt szerzett vele a székesfőváros lakosságának, melyet 
valóságos büszkeség tölt el ha látja, mily otthonosan mozog 
I. Ferencz József az utczán, örömöt az arisztokrácziának, 
melyet látogatásával kitüntetett. De a legnagyobb örömöt 
talán mégis Müller Antal az Országos Casinó vendéglőse 
érezte, kinek a főudvarmesteri hivatal kitüntető bizalma 
folytán most igazán «fejedelmi ebédről* kellett gondoskodnia. 
A magyar vendéglősipar dicséretére legyen mondva, Müller 
Antal e feladatot oly feltétlen sikerrel oldotta meg, mely 
mindnyájunkat igaz örömmel tölthet el. A dejeuner össze
állítása, a pontos és precis kiszolgálás, a felszolgált étel- 
nemüek és italok kiválósága oly megelégedéssel töltötték 
el felséges urunkat, hogy az asztalbontás után nyomban 
♦ feltétlen elismerését és dicséretét* fejeztette ki gróf 
Apponyi Lajos udvarnagy által Müller Antalnak. A dejeuner 
menüje a következő volt:

Budapest, le 30. octobre 1001.

P A R K - C L U B

DEJEUNER

Örömmel jegyezzük meg azt is, hogy Rosner udvari 
biztos, Worlitzky és Szlamatka udvari főhivatalnokok az 
elért sikerhez, melyben nagy része van Müller szakácsának 
Cavargna Jenőnek külön is gratuláltak Müller Antalnak.
........ ....... .................... .

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 reggelikét a következő helyeken 
tartják:

1901. évi november hó 15-én Mádat) Lajos ven
déglőjében (VII., Kerepesi-ut 32.).

1901. évi november hó 22-én Barabás József ven
déglőjében (VIII., József-körut 85.).

1901. évi november hó 29-én Petzmann Ferencz 
vendéglőjében (Kerepesi-ut, Pannonia-szálloda).

Sherry
Diámon*! J u b itfc  1837—1897.

Crőme á la Reine 
Kunbajai

o n O a r  a f o
Truites au bleu Sce Riche 

Debröi
o n  C n r a f o

Supréme de Faisan Sce Archiduc 
Riz aux Trulies 

Chateau Margaux 1881.
Sellc de Mouton Sce Soubise 

Haricots Vert 
Pommes Anna 

Moet & Chandon 
Óraiul Orómnnt Imporial 
Soufflée au Chocolat 

Froma^es 
Fruits assortis 

Café 
Cognac 

Cuzol ot FiU 
Cointreau triplc sec

A dejeuner service 20, a salonban felszolgált fekete 
service 17 pereznyi időt vett igénybe. Ez idő rövidsége a 
felszolgálás oly gyors és kifogástalan volt, hogy a jelenvolt 
kiséret urai külön is gratuláltak Müller Antalnak. A dejeunert 
a clubnak stefániai-űti éttermében szolgálták fel, úgy, hogy 
Ó Felsége zavartalanul gyönyörködhetett a Stefánia-uton 
eléje táruló mozgalmas képeken. Érdekes volt a jelenvoltak 
elhelyezkedése is, a kik a következő sorrendben foglaltak 
helyett az asztalnál:

Bolfras főhadsegéd 
„ Winspeare orosz tábornok 
O cs. és apostoli királyi felsége

Mihály orosz nagyherczeg 
Paar gróf főhadsegéd 

Tolstoj orosz tábornok

Roop czr. orosz kát. attachée 
Dr. Zander udvari orvos 
Apor őrnagy szárnysegéd 
Schilling orosz követségi titk. 
gróf Apponyi Lajos udvarnagy 
Schirinszky hcrcz. orosz hads. 
Höhnel lovag korvett kapit. 
Loow orosz nagykövet 
gr. Szapáry Pál kamarás

^  Bemenet

Társulatok. Egyesületek.
Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek 

orsz. nyugdijegyesillete közleményei.
Jegyzőkönyvi kivonat.

A sz. v. k. p. k. országos nyugdijegyesülote központi 
igazgatósága f. évi októbor hó 28-ikán az egyesület hivatalos 
helyisógóben Bokros Károly elnöklete alatt ülést tartott, melyen 
Förster Konrád, Müller Antal, Mitrovácz Adolf, Aczél Miksa 
igazgatósági tagok, dr. Solti Ödön jogtanácsos és F. Kiss Lajos 
szerkesztő voltak jelen.

A múlt havi igazgatósági ülés, az 1901. óvi szeptember hó
3-án tartott IV. évi rendes közgyűlés, az 1901. évi aug. hó 30-án 
tartott kijelölő bizottsági ülés jegyzőkönyveinek felolvasása és 
hitclesitéso után jogtanácsos bejelenti, hogy a Groszmann és Gönczi 
ezég ellen a végrehajtást foganatosította és hogy az ogyesületuck 
ezen ezég elleni követelése már bírói letétbon van; hogy a 
temesvári gyujtógyár rószv.-társ. 200 koronás alapítványát már 
beküldötte: hogy a Sauer-félc indítványt áttette a #Budapcsti 
szállodások, vendéglősük és korcsmárosok iparlársulatá“-hoz, 
mely azt javaslattétel czéljából íátadlcr Károlynak adta k i; hogy 
1600 korona átutalása vált szükségessé. Mindezen jelentéseket az 
igazgatóság tudomásul vette.

Napirenden kívül bejelenti jogtanácsos, hogy Bogyó Samu 
tanár ur, ki annakidején az egyesület mathemaükai mérlegét 
elkészítette, érdeklődött az egyesületi vagyon elhelyezése iránt 
s midőn megtudta, hogy a vagyon 4°/o-os alapon takarékilag 
kezeltetik, utalt azon veszélyre, mely abból származhatik, hogy a 
számítások alapjául 5% kamatoztatás szolgált. A veszély azonban 
jelenleg egyáltalán nem áll fenn, mert hisz az alaptőkének cirka 
60°/o-a adományokból, vagyis olyan forrásból gyűlt össze, moly 
nyugdijigénynycl megterhelve nincs és mely igy bőven fedezi a 
kedvezőtlen kamatoztatásból előálló hiányt; mégis a kellő elhe
lyezés tárgyában intézkedést tart kívánatosnak. Jelenti jogtanácsos, 
hogy az elhelyezés elfogadható formájául a fő- ós székvárosi 
hitelszövetkezetet ajánlja, mely hajlandó a hetét után 5%-ot 
fizetni s igazgatósági tagjai még külön személyes kezességet is 
vállalnának a náluk letett összegért, ogybon egy igazgatósági 
tagsági helyet az egyesületnek az ellenőrzés közvetlen gyakorol- 
hatása czéljából átengednének. A második elhelyezési mód volna
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elsőrangú pénzintézetek zálogleveleinek vásárlása. Értekezett a 
magyar orsz. központi takarékpénztár igazgatójával, ki is hajlandó 
ü73/8° o- os árfolyamon az intézet által kibocsátott névérték után
4-5%-ot kamatozó záloglevelet eladni, úgy, hogy az ebbe fektetett 
töke 4'63%-ot jövedelmezne.

Fontéi' Konrád utalással a pénzpiacz szorult helyzetére, 
ellene van a szövetkezeti elhelyezésnek. Müller hazai takarék- 
pénztári részvényekbe bizalommal adná az egyesület pénzét.

Bokros Károly elnök a mai viszonyok mellett el nem 
vállalhat más felelősséget, mint a mi a jelon abszolút biztos 
kezelés mellett az igazgatóságra hárul, tekintettel azonban a 
szakértő nyilatkozatára, a kérdés megoldását a közgyűlés elé 
torjesztendönok tartja.

Francois Lajos kiemeli, hogy a különbözet most még csak 
500—600 kor., a mi az adományok által bőven fedezve van.

Ezek után az igazgatóság jogtanácsos javaslatait mellőzi, 
elfogadja elnök álláspontját és elhatározza, hogy a vagyonelhe- 
lyezés kérdését a legközelebbi rendes közgyűlés napirendjére kitűzi.

A Budapesten szétosztott nyugdijperselyek kezelését az 
igazgatóság Grosz György pénzbeszedőre bízta. A budapesti 
választmány október hó 10-én tartott tisztújító közgyűlésének 
jegyzőkönyvét az igazgató-választmány tudomásul vette. A kassai 
választmány október havi bevétele 311 K. 09 f. volt, a győri 
választmányé 117 K. 44 f. A többi választmány nem küldött 
jelentést.

Jogtanácsos egy konkrét eset következtében indítványozza, 
hogy a tagok felvételénél, mivel a szaktársak nem mindig ismerik 
egymást, egyelőre a fővárosban azon intézkedés volna gyakorlatba 
veendő, hogy a végleges tag felvétel előtt a tag a választmányi 
ülésen személyes megjelenésre köteleztcssék. Aezél Miksa helye
sebbnek tartaná, hogy a budapesti pinczér-egylet kerestessék meg 
az iránt, hogy betegsegélyzö pénztárának orvosa kéressék fel 
arra, hogy esetleg mérsékelt díjazás mellett a felvételre jelent
kezőket előzetesen megvizsgálja. Förster Konrád a rendkívül 
fontos kérdést megvitatás és határozathozatal czéljából a buda
pesti választmányhoz kéri beküldeni. Az igazgatóság Förster 
indítványát fogadja el és sürgős intézkedést kér. Ezzel az ülés 
véget ért.

A kivonat hiteléül:
Dr. Solti Ödön, 

jogtanácsos.

Kérdések és feleletek.
Eit a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzétcszszük s ha 
azokra olvasóink részéről válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla, 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
51. számú kérdés. Hogyan képződik a hordóban a borkő, 

van-e annak káros hatása a borra és hogyan történik annak 
eltávolítása ?

52. számú kérdés. Az italmérési törvény mily távolságot 
szab meg arra nézve, hogy korcsma vagy vendéglő egymástól 
engedélyezhető legyen, valamint hány lélek után hány ilalmérési 
engedély adható ki ?

Feleletek:
Felelet az 51. sz. kérdésre. A borkő olyképen képződik a 

hordóban, hogy a must- és fiatal borban meglehetős mennyiségben 
van borkő jelen, mely azonban a már kierjedt szeszes folya
dékban kevéssé lévén oldható, mint a mustban és a még erjedő 
fiatal borban, kiválik és lecsapódik. A leülepedett borkő nagy- 
része azért a seprővel együtt kiönletik, kisebb része azonban a 
dongákra ülepszik le és ott kijegcczesedve idővel többé-kevésbé 
vastag réteget képez. Szorgalmasan tiszti lőtt (kefélt) hordók 
dongáin kevesebb borkő található, mint elhanyagolt edényekben. 
Minthogy a borkövén egyéb tisztátalanság is könnyen meghúzza 
magát, amellett pedig a hordó űrtartalmát is csökkenti a borkő,

végre pedig a dongákon át a borclpárolgást is akadályozza, a 
borra nézve károshalásuvá lehet s igy időnkint ajánlatos a hor
dókból eltávolítani. Borjavitó hatása nincs a borkőnek, legfeljebb 
borkonzerváló jelentősége lehet az óbornál. A borkő eltávolítása 
éles ékkol és kalapácsosai történik a hordók szétszedése után.

Felelet az 52. sz. kérdésre. Az 1899. évi XXV. törvónyezikk 
a pénzügyigazgalóságot jogosítja fel, hogy korlátolt kimérést csak 
politikai hatósággal vagy rendőrkapitánynyal egyetértőén meg
állapított szám erejéig adhat ilalmérési engedélyt és nem többet. 
Korlátolt kimérések száma meghatározva nincs s bármely számban 
kiadhatók, ha kiadásuk közrendészeti és közegészségi szempontból 
nem kifogásoltatik.

A 4. §-ban meg van határozva, hogy a korlátlan kimérés 
templomoktól, iskoláktól, kórházaktól, közhivataloktól lehetőleg 
távol és oly helyiségekben engedélyezhető csak, amelyeknek fek
vése, épitósmódja, berendezése a közegészség követelményeinek 
megfelol és a rendőri felügyeletet meg nem nehezíti. Egyes 
utczákról vagy terekről a korlátlan kimérési üzletek teljesen ki 
is zárhatók. Az iránt, hogy a fcntemlitett középületektől a kor
látlan kimérési üzletek milyen távolságban lehetnek, valamint az 
iránt, hogy mely utczákról és terekről zárhatók ki teljesen az 
ilyen üzletek, a belügyminiszter, illetve a Iiorvát-Szlavon- és 
Dalmátországok bánja által a pénzügyminiszter előleges jóvá
hagyása mellett jóváhagyandó törvényhatósági szabályrendeletek 
alkotandók." Ilyen szabályrendelettel kell, hogy az önök városa 
is rendelkezzék, ha pedig nem, akkor a szabályrendelet elkészí
tése sürgetendő és a törvényhatóság arra kérendő fel, hogy a 
szabályrendelet elkészítésénél hallgassák meg a pozsonyi ven- 
déglősipartársulat véleményét is. Ha pedig a szabályrendelet a 
vendéglősökre nézve sérelmes, kérje a törvényhatóságot az ipar 
társulat a szükséges változtatásokra. Ha a rendőrkapitányság 
közrendészeti és közerkölcsiségi szempontból nem kifogásolja az 
utczára való engedély megadását, a meghatározott korlátlan 
kimérések számán belül lehet egy házban két koidállan és két 
korlátolt kimérés is. Azonban a törvény végrehajtása iránti 
utasítás 12. §-a ezt mondja:

„Ha tartani lehet attól, hogy a korlátolt kimérés egyes 
nemeire vagy a kismértékben való elárusitásra uj engedélyek 
kiadása egészségtelen versenyt szülne vagy az iszákosság terje
dését előmozdítaná, a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel 
egyetértöleg az illető községre nézve ily engedélyeknek vagy az 
ilyen engedélyek egyes nemének további kiadását betilthatja."

Tekintettel továbbá az italmérési illetékekre, egy korlátlan 
kimérés 500 lélekre esik (18. §.). A pozsonyi lakók számától függ 
hogy hány italmérési engedély adható ki, amit önök könnyen’ 
kiszámíthatnak.

Törvények. Rendeletek.

A gyógyborok italadója.
A m. kir. pénzügyminiszter a gyógyborok Haladójára vonat

kozólag f. évi 50934. sz. határozatával a gyógyborok italadóját 
következőleg állapította meg:

A borilalmórési adó a borfogyasztási adóval az 1892. évi 
XV. l.-czik 1. §-a által egyesitletvén s ezen egyesitett adó bor- 
italadó elnevezés alatt az idézett törvónyezikk 4. §-ának rendel
kezéséhez képest a bot fogyasztási adóra vonatkozó törvények és 
szabályok rendelkezéséhez képest szedotik be. Miután pedig a 
borfogyasztási adóra vonatkozó törvények és szabályok a gyógy
borok adómentességére nézve semmi kivételes rendelkezést nem 
tartalmaznak, egy felmerült eset alkalmából kijelentem, hogy a 
gyógyborok úgy a zárt városokban, mint a nyílt helyeken az 
1892. évi XV. t.-czikk kiegészítő részét képező árszabásban meg
határozott borilaladó alá esnek, tekintet nélkül arra, hogy azok 
a hivatalos magyar gyógyszerkönyvben fel vannak-o véve vagy 
sem és hogy csak orvosi rendelvényre vagy a nélkül is kiszol
gáltathatok.
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Első magyar

B U D A P E S T E N ,
V., Ferencz József-tér 8. szám

az Akadémia közvetlen szomszédságában.

----  ... Leg finom abb  -----------

vendéglői és kávéházi tivegnemüek
nagy raktára.

A Budapesti pinczéregylet.
Irta ós a budapesti pinczéregylet f. évi október hó 22-ikén tar
tott körmegnyitó ünnepélyen elmondotta: Kalmár Fábián egyleti 

titkár.
Mélyen tisztelt ünneplő közönség !

Kedves vendégeink !
Tiszta önérzettel, büszkén tekint vissza immár a budapesti 

pinczéregylet az ő G7 éves fennállására s minden önzés és ön- 
dicséret nélkül hivatkozhatik dicső múltjára, mert eddig követett 
irányelve s működése teljesen megfelel az 1835. évi április hó
5-én történt megalakulási programmnak s ezen programúi alap
eszméinek. Ezen egyesület „Egy mindnyájáért és mindnyája 
egyért" jelszó alatt tette le alapkövét. És ugyanazon az alap
elveken haladva, nemes érzelmű kartársak által az elődök szán
déka szerint tovább épitve és bővítve, ma mint egy teljesen kész 
épület jelentkezik, hogy dicső hírnevéhez méltóan nemes s üdvös 
telteket mivcljen tagjai s szakiparunk érdekében.

A mai ünnepély is egy ilyen nemes s üdvös reformtörek
vésnek az ünnepe, de korántsem a befejező ünnepélye mindazon 
nemes s üdvös reformtörekvéseknek, a melyeknek alapolveil s 
alapeszméit az 1835-ik, de leginkább 1879. évi augusztus hó 30-án 
történt pinezérkör megalapításával igen tisztelt Asmtis József 
érdemdús kartársunk ezen kör sarkalatos programmfeltétcléül 
kitűzött.

Az 1879. évi augusztus hó 30-án megalakult pinezérkürnek 
főczélja az volt, hogy tagjainak erkölcsi és szellemi művelődéseiket 
előmozdítsa és a mint az egyesület — beteg és segélyre szorult 
tagjait segíti — kell, hogy a kör tagjainak szellemi jólétét is 
előmozdítsa.

Tehát 22 évvel ezelőtt, a midőn az igen tisztelt Asmus 
József kartárs ur ezen egyleti kört megalapította, őt azon fenkölt 
gondolkozás és kartársai iránt mindig nemesen érző eszme vezé
relte, hogy ezen kör megalakításával egyetemben szilárd alapra j 
fektette mindazon nemes s ezélirányos törekvéseket, a melyekkel |

szakiparunknak s karunknak hasznára s üdvére lehetnek s a 
melynek segélyével lehetővé válik a szakmánk terén dúló rend
szertelenségeknek a megszüntetése.

Mi minden tekintetben nyomon követtük Asmus József 
érdemdús kartárs urnák ezélirányos elveit.

Ezt igazolják az eddigi elért szép eredmények és a mai 
ünnepély, de leginkább igazolja azon irányelv, a melyet ezen 
egyesület jelenlegi vezetősége követ, hogy minden fölörekvéseink 
oda irányulnak, hogy a karunknál hiányzó társulási szellemet és 
az összetarlozandósógnak érzékét fejleszszük, mely erős alapja a 
szellemi művelődés és a szakfoglalkozás fejlődésének, valamint 
szilárd alapja s támasza a mi reformtörekvéseinknek.

Hogy ezen kör megalapítója Asmus József ur is hasonlólag 
gondolkozott, igazolja az 1879. évi augusztus hó 30-án megtartott 
köralakuló közgyűlésen elmondott beszéde is, melyből idézem 
annak erre vonatkozó részét.

„Jelen együtllétünk tulajdonképeni czéljaira áttérve kije 
lentem, miszerint egy pinezérkör alapítása van szőnyegen. E kör
nek nem az lenne a feladata, hogy kávéházi vagy korcsmái éjjeli 
találkozásokat rendezzen, hanem, hogy a tagoknak alkalmat 
nyújtson, miszerint azok szabadidejüket saját helyiségükben tár
salgás, olvasmányok és szakszerű felolvasásokkal töltsék el, a 
kör tagjai továbbá hivatva legyenek, hogy erkölcsi és szellemi 
művelődésüket előmozdítsák és tökéletesbitsék.

Ugyanazon mérvben, amint a Budapesti pinczéregylet beteg 
és segélyre szorult tagjait segíti, kell, hogy az alapítandó pinezér
kör tagjainak szellemi jólétét előmozdítsa.

Ila mi, tisztelt kartársak, tekintetbe vesszük, hogy a beteg
segélyezés és helyközvetités terén behozott reformok mily üdvös 
eredménynek voltak, akkor megfogunk győződni arról, hogy mi 
sem áll annak útjában, miszerint egy másik, sokkal nagyobb és 
humánusabb müvet is létesítsünk, mely karunknak csakis dí
szére válhat.

Ha továbbá figyelembe vesszük, miszerint számos visszás
ságot, mely karunknál tapasztalható, ily pinezérkör megalapítása 
által megszüntethetünk, akkor kettős kötelességünk ily vállalatott 
előmozdítani és ápolni, siker esetében pedig — mely a mai 
számos megjelenésük által tanúsított meleg részvét mellett előre 
látható — munkaadóink és a közvélemény tetszésére bizton 
számíthatunk. Ezen szavak magyarázatot nem igényelnek, mert a 
gondolatok híven tolmácsolják.

Tehát ebből látható, hogy mi helyes irányban követjük 
elődeinket akkor, a midőn mi a mai kor műveltségi fejlődésekkel 
lépést tartva, tagjaink részére egy ily díszes s a mai kor igényei
nek megfelelően berendezett körhelyiséget bocsájtunk rendelke
zéseikre, a czélból, hogy itt úgy az összetartoz.andóságnak érzékét, 
mint az egymásközti jó egyetértést és a társulási szellemet fej- 
leszszük s ápoljuk egyaránt, hogy igy úgy a szellemi művelődést, 
valamint a szakfoglalkozásunk fejlődését elősegítve, ezáltal az 
összpinezérség létfeltételeinek biztosítása érdekében indított 
mozgalmakat a sikeres megoldáshoz s a megvalósításhoz jut
tathassuk.

A mai ünnepély aranybetükkel Írandó be a Budapesti 
pinczéregylet történetébe, mert ezen ünnepély a reform ünnepe 
ma, a midőn a kormüvelődési fejlődéseknek gyorsan tovahaladó 
zajától, mintegy álomból felébredve körültekintünk, szemeink előtt 
látjuk, szakfoglalkozásunk azt a sok szép, dicső s nemes ember
baráti intézményeket, a melyek valamennyié a mi boldogulásunkra 
vannak teremtve, fellángol kebleinkben az örök hála és a leg
mélyebb tiszteletnek s szeretetnek soha el nem alvó tííze, azon 
érdemdús egyéniségeink iránt, a kiknek önzetlen ügybuzgalma s 
fáradhatatlan munkásságuknak eredményének köszönhetjük ezen 
magasztos intézményt. Őket üdvözöljük s ünnepeljük, mint a 
reformkor s munka emberit! Hogy e mai ünnepélyünknek emlékei 
ne csak mi, a mai generácziónak szivében éljen, hanem az 
utódainknak is emlékébe juttassuk, hogy ők is ihlettel emlékez
zenek meg úgy e mai ünnepélyünknek történeti alakjáról, mint 
azoknak dicső s nemes tetteikről.

hne ezen három képalakban van megörökítve, azon tisz
teletreméltó s érdemdús három szakfőnökeinknek ólethü arcz- 
másaik, a kik az ö fenkölt gondolkozásukkal s nemes érzelmeikkel
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s tetteikkel minket s az utódaikat is örök hálára köteleztek. Ok, 
kik mintegy ujjáteromtői a vendéglős iparnak s megalkotói e 
téren minden nemes s üdvös emberbaráti szakintézményeknek, 
őket ünnepeljük ma itt, mint a reform embereit s megörökítjük 
emlékeiket az utódok számára, hogy hadd tudja meg az utó
nemzedéke e szakmának s szakiparnak, hogy kik ós mily dicső s 
nagy emberei voltak ők a szakiparnak s hogy ne csak a jelen 
nemzedék érezze s lássa azt a sok jó s nemes tetteket, a melyet 
ők érdekünkben miveinek, hanem a messze jövőben az utó
nemzedéke e szakiparnak is tudja meg, hogy kiket illet az örök 
hála s a dicsőség, mert hisz legnagyobb részben csakis az utó
nemzedék fogja leginkább látni s érezni s saját javaira felhasz
nálni tudni az ö fáradhatatlan s önzetlen munkálkodásuk állal 
megteremtett intézményének úgy czélszerü, mint közhasznú jóságá'.

Mint egy-egy fényes esti csillag, a mely fénylő sugaraival 
tündökölve pompázik az éj sötétségében, oly fényesen tündököl* 
nek ők közéletünkben, mintegy tündöklő mintaképei a szorgalmas 
s becsületes munkálkodásnak s iránytűje szakiparunk fejlődésének 
s az ő nemes érzelmeiknek tettekben való megnyilatkozása által 
valóságos jóltevői az emberiségnek.

Ök, kik nemcsak a vendéglősipar terén szereztek múl
hatatlan érdemeket s fényes dicsőséget, hanem ezen sokoldalú 
érdemeknek elismeréséül magas kitüntetésben részesültek és a 
magas társadalomban méltó helyet, tiszteletet s közmegbecsülést 
érdemellek ki.

Ők, akikről példát vehet szakiparunk jelenlegi s úgyszin
tén a jövő nemzedéke is, hogy mint kell egy ipart űző egyénnek 
működni s becsülettel s tisztességgel dolgozni, úgy hogy saját, mint 
iparának, úgy az emberiségnek mint hazájának üdvére, dicsősé
gére s hasznára lehessen.

Ők, akik a tis tességes s becsületes inunkájok által 
nemcsak földi javadalmakkal, hanem múlhatatlan érdemeket s 
dicsőséget is szereztek azáltal, hogy sokoldalú elfoglaltságuk 
daczára is önzetlenül s fáradhatatlanul működtek küzügycinkben 
a közjóért s mindnyájunk javaiért.

Íme itt vannak az ő élethü képeik lepellel borítva még, ha 
lehull a lepel, szemeink elé fog tárulni s reánk fog mosolyogni 
az általunk oly nagyon mélyen tisztelt s oly véghete lenül sze
retett főnökeink s jóltevőinknck élethü arezmásai, mely a mi 
szeretetünk s tiszteletünk jelzálogaként, az ő világos gondolko
zásaiknak s nemes érzelmeiknek szellemét árasztja s örökíti meg 
az utónemzedék számára, hogy hadd táplálkozzék, hadd szívja 
magába a fiatal generáliója e szakmának azt a nagy s nemes 
alkotó szellemet, a melylyel Isten ezen három dicső férfiút meg
áldotta a mi szakiparunk üdvére s nagy hasznára.

Vendéglői és kávéházi munkaközvetítés.
Az Országos Iparegyesület végrehajtó bizottsága 

határozatából a vendéglői és kávéházi alkalmazottak 
munkaközvetítésének rendezése ügyében f. évi október 
hó 26-dikán értekezletet tartott, a melyen Thék Endre 
alelnök elnöklete alatt jelen voltak: Neuschlosz Marczel 
kir. tanácsos, Thcdy Zsigmond és Molnár Mihály végre
hajtó-bizottsági tagok, Létay Gusztáv miniszteri tanácsos, 
a munkaközvetiiö intézet igazgatója, Géllóri Mór kir. 
tanácsos, igazgató, dr. Soltész Adolf titkár, Qundcl János 
a veudéglösipartársulat elnöke, Iiarkai Mór, a kávés- 
ipartársulat elnöke, Nérey De/sö és Farkas Ignácz segéd
fogalmazó, mint jegyzőkönyvvezető. Elmaradásukat 
kimentették: Arnstein Henrik és Glück Frigyes igaz
gatósági tagok.

Elnök megnyitván az ülést, Neuschlosz Marczel 
behatóan ismerieli a vendéglői és kávéházi alkalmazottak 
eddigi közvetitésének rendszerét. Felemlíti azt a sok 
visszaélést, a mely e téren történik. A közvetítési dijak 
nincsenek szabályozva. Előfordul számos oly eset, hogy 
a közvetítő az általa elhelyezett egyént állásából kitúrja, 
csakhogy egy újabb elhelyezés által ismét közvetítési 
díjhoz jusson. A bajok szanálása érdekében azt kontem- 
plálja az Iparegyesület végrehajtó-bizottsága, hogy a

közvetítést az állami munkaközvetítő intézet végezze. 
Kérdi tehát a műnkaközvetítő intézet igazgatóját, haj
landó-e a hivatala ügykörébe a vendéglői és kávéházi 
alkalmazottak munkaközvetítését felvenni? Kérdi továbbá 
a megjelent szakférfiakat, hogy mi igaz a segédek 
panaszaiból, s hogy hajlandók-e a munkaközvetítő inté
zetet törekvésben támogatni és az orvoslásra segéd
kezet nyújtani?

Gumiéi János szerint e szakmában különös nehéz
séggel jár a munkaközvetítés czélszerü megoldása. Elis
merte ezt az ipartársulat már 1871-ben, a mikor a 
kérdés megoldását olykép tervezte, hogy maga vette fül 
ügykörébe a közvetítést. Azonban a szükséges anyagi 
eszközök hiánya miatt csakhamar fel kellett hagynia 
vele. A jelenlegi közvetítők nagy előnyére szolgál, hogy 
ismerik az igényeket. Szerinte nem a közvetítők zsarolnak, 
hanem az alkalmazottak rontják el őket, mert egymást 
tulliczitálják a jutalmak igérésében. A baj gyökeres kiir
tására csupán az állami közvetítés vezethetne. Ezt már 
egyizben hangoztatta csakhogy pénzbeli kérdések merül i ek 
föl, a melyek miatt a terv keresztülvitelét el kellett 
halasztani. Az ipartársulatnak a közvetítési költségek 
fedezésére alapja nincs és ennek folytán azokhoz hozzá 
nem járulhat.

Karkai Mór csatlakozik Gundel nézetéhez.
Nérey Dezső szerint a baj kutforrása sokkal mélyebb. 

Arra vezetendő vissza, hogy az iparág nincs képesítéshez 
kötve. Mindenféle elemek tódultak erre a pályára, a hol 
mostanában nem a bizonyítvány, hanem az óvadék a fő. 
Ezek az elemek rontották el a segédszemélyzetet, a 
közvetítőket és sajnos, a gazdákat is. Üdvösnek és 
czélravezetőnek véli az állami munkaközvetítést.

Létay Gusztáv miniszteri tanácsos kijelenti, hogy 
a vendéglői személyzet közvetítése fel van véve a munka
közvetítő intézet ügykörébe. Csakkogy, sajnos, igen 
csekély a munkát keresők jelentkezése, mert a gazdák 
szükségleteikkel nem az állami munkaközvetítőhöz, hanem 
a magánközvetitőkhöz fordulnak. Hallotta, hogy egyes 
esetekben, a negyed-, ötödrangu üzletekben a közvetítő 
az üzlettulajdonossal osztozkodik a közvetítési díjon. 
A kauezióügy rendezése iránt már felirt az intézet a 
kereskedelmi miniszter úrhoz és valószínűleg ezt a bajt 
olykép fogják orvosolni, hogy a kaueziót a bíróságnál 
fogják deponálni. Az állami közvetítésre nézve felmerülő 
nehézségeket a munkaadók egyetértő jóakaratával el 
lehetne oszlatni, mert bár belátja, hogy egyedül a munka
könyv nem elegendő a közvetítéshez és hogy a személyes 
megjelenés is latba esik, mégsem tartja kizártnak, hogy 
a gazda leírása alapján megfelelő közvetítést eszközöl
hessen a munkaközvetítő inlézet. Ha tehát a munka
adók megegyeznének, hogy csak az állami közvetítő 
intézet utján fogadják lel alkalmazottjaikat, úgy az alkal
mazottak nem a közvetítőhöz, hanem az intézethez 
fogna jönni munkáért. Ezzel szemben csakis kényelmi 
szempontok forognak fenn és humanitási okokból le 
lehet ezekről mondani. Főakadály az a fizetés, a mit 
az állami intézetnél alkalmazandó rekeszvezető díjazásul 
kíván. A társulat, vagy egyes munkaadók járuljanak 
hozzá ehhez a díjazáshoz, a mint ez Bécsben négy 
iparcsoportnál történik. A hozzájárulás nem volna több 
évi 600 frtnál, a mi nem haladja meg azt az összeget, 
a melybe a közvetítők díjazása kerül most a munka
adóknak.

Gundel János, Létay Gusztáv és Hurkai Mór 
újabb felszólalásai után Neuschlosz Marczel összegezi 
az elhangzott véleményeket. Valamennyien egyetértettek 
abban, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, hogy a 
segédek elleni zsarolás oly borzasztó nagy, hogy fel
tétlenül segíteni kell. A segítés módjaira nézve pedig 
egyéb javaslatot nem tettek, minthogy az állami munka
közvetítő intézet vegye kezébe a közvetítést, termé-
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szetesen a munkaadók jogos követelményeinek figyelembe
vétele mellett. E kísérlet érdekében mindent meg kell 
tenni. A költségek egy részét a munkaadók viselhetik. 
A sikert biztosítja a munkaadók összetartása és a 
vezetők ismert befolyása. Kéri, hogy az értekezlet halii- 
rozatilag mondja ki, hogy a közvetítési bajok megszün
tetésére vonatkozó törekvést helyesli, hogy az Ipar
egyesület ez ügyben a pincéreket is hallgassa meg, 
hogy ha ennek szüksége fennforogna, esetleg a munka
adókat és pinezéreket közös értekezletre hívja meg, a 
munkaközvetítő intézet igazgatóját pedig felkéri az érte
kezlet, hogy a kormánynál puhatolja ki, hogy a kormány 
mily áldozatra volna hajlandó ez ügy érdekében. Ilason- 
lólag az értekezleten megjelent szakférflak is tudják meg, 
hogy társulataik mennyivel járulnának hozzá a közve
títés államosításához.

Létoy Gusztáv kéri, hogy első feltételül a buda
pesti vendéglősök és kávéháztulajdonosok zöme mondja 
ki, hogy ezentúl az állami közvetítő intézettől veszi 
alkalmazottait.

Elnök kimondja a fenti értelemben a határozatot 
és a megjelenteknek köszönetét nyilvánítva, az értekez
letet berekeszti.

N Y I L A T K O Z A T !

F ő p in c z é r
uraknak, a kik legalább 100 drb

W  A d r i a - S z e l e t e t  « f i
rendelnek, művészi kivitelű szá- 

m oló-czéduláinkból

i n g y e n  é s  b é r m e n t v e
szívesen küldünk.

100 drb fiumei Adria-Szelet,
(a legfinomabb csemege),

•  •  •  •  1-1 k o r o n a .  •  •  •  •
ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

Buffet-czikkeinkről

tessék árjegyzéket kérni.
S zétkü ldés c sa k is  u tán vét elle

nében.

(RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG).

F I U M E .

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 kivánó 
levelekhez kérjük a válaszbélyeget csatolni.

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

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

— A  járd a fo g la lás i d ijak . Budapest székesfőváros tör
vényhatósági bizottsága f. évi november hó 13-dikán tartott köz
gyűlésén állapította még az 1902—1004. évekre a járdafoglalási 
dijakat. Az 1898. évi 602. sz. alatt kelt szabályrendelet alapján 
a székesfőváros tudvalevőleg 1899-ben először állapította meg a 
járdafoglalási dijakat. A díjjegyzék az azon időben még élénk 
gazdasági élet és fejlődő üzleti forgalom figyelembevételével 
készült s az addig érvényben volt, legmagasabb összegben négy
szögméterenként 3 írtig emelkedő dijakat, melyek a viszonyoknak 
meg nem felelően alacsonyak voltak, lényegesen felemelte egyes 
nagyobb forgalmú útvonalakon egész 12 koronáig. A díjjegyzéket 
megállapító közgyűlési határozatot a szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata, a budapesti kávés ipartársulat a dijak 
magas volta miatt megfelebbeztek, de azt a m. kir. belügyminisz
ter ur jóváhagyván, a díjjegyzék érvényre lépett. A szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata a díjjegyzék érvé
nyességének ideje alatt kétszer, a budapesti kávés ipartársulat 
pedig háromszor fordult a tanácshoz a jardafoglalási dijak leszál
lításáért. Kérvényeink szerint a dijak nemcsak a jelenlegi hanyatló 
üzletmenet mellett, de normális viszonyok közt is elviselhetlenül 
magasak és érzékenyen sújtják a kötelékükbe tartozó, egyéb köz
terheik alatt amúgy is roskadozó iparosokat. A kérelmet a tanács 
s a közgyűlés sem találta teljesíthetőnek. Ugyanigy határozott a 
tanács az Andrássy-ulon és a Ferencz József-rakparton üzlettel 
biró kávésok és vendéglősök külön kérelmére is, kik az általuk 
elfoglalt járda négyszögmótero után járó 12 koronának 8 K. 50 
fillére való leszállítását kérték, ez ügy iratait azonban az uj díj
szabás megállapításánál való figyelembevétel végett kiadta az 
alulirt ügyosztálynak. Ezekre s még arra való tekintettel, hogy 
az ügyosztály az 19> 2. évi január hó 1-étől 1904. évi deczember 
hó végéig terjedő cziklusra érvényes járdafoglalási díjjegyzék 
megállapítása iránti javaslatának megszerkesztése előtt s a kerü
leti választmányok javaslatát s a kerületi elüljáróságok jelentését 
bekivánta s a helyi viszonyok felől minden egyes esetben tájéko
zódott, a bizottmány és tanács az 1902. évi január hó 1-étől 
1904. évi deczember hó végéig terjedő időre érvényre léptetendő 
díjjegyzék-tervezetet egy oly kimutatás keretében mulatta be a 
közgyűlésnek, mely úgy a folyó cziklusban az egyes helyeken fize
tett dijakat, mint a kerületi választmány és az ügyosztály erre 
vonatkozó javaslatát magában foglalta s kimutatta még úgy az 
elért, valamint az uj díjjegyzék szerint várható eredményt is. Az 
uj díjjegyzék a réginek alapján, de az egyes, azóta nagyobb for
galmúvá váll utóvonalak és üzlethelyiségek kellő figyelembe' 
vétele mellett készült és részben, bár nem lényegesen, a változott 
forgalmi viszonyoknak megfelelően emeli az egyes dijakat, lég' 
nagyobb részben az eddigi mérvben állapítja meg azokat, s végül 
a Fcrencz Józscf-rakpartra, Petőíi-térre, az Eötvös- és Vigadó- 
térre és az Andrássy-utra (az Oktogonig bezárólag) nézve megálla 
pitotl 12 kor. 10 kor.-ra, a Muzeum-körut és Ferencziek-terére 
nézve megállapított 8 kor. 50 fill.-t 7 kor. 50 fillérre szállítja le. 
E leszállítás, mit különben a IV. és VI. kér. elüljáróságok még, 
fokozottabb mértékben javasoltak, nézetünk szerint indokolt 
mivel a nógyszögméteronkénti 12 korona dij az aránylag rövid
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kihasználási idő miatt — mivol a közönség leginkább csuk az 
esti órákban foglal holyot az üzletekhez tartozó járdaterületen — 
tényleg túlságos teher az említett útvonalakon levő üzletek tulaj
donosaira nézve.

— A  budapesti kávó sip artársu la t f. évi november 
hó 4-ikón társas vacsorát rendezett a Mctropole szálloda külön
termében, melyen úgy az ipar társulati tagok, mint azok üzlet
barátai szép számmal jelentek meg. A téli saisonban fellendülő 
ipartársulati élet, a Petanovits József konyhájának jó hire sokakat 
vonzott a Kerepesi-uti „fehér terom<< feló, amelyben a jó kedv és 
derült hangulat már este 9 óra felé elég szép magaslatra emel
kedtek. Enuncziácziók tekintetében sem volt szegény az est ós 
Némái Antal tartalmas elnöki megnyitóját, mely mindig az est 
föérdekessége, több beszéd hangzott el. Szívélyes óváczióban 
részesítették Waldmann Imrét, a fővárosi orfeum rokonszenves 
igazgatóját, ki ez alkalommal először jelent meg kávésaink köré
ben. A megszokott vendégek sorából sajnosán nélkülöztek a lég. 
buzgóbb vacsoralátogatót Harkai Mórt, az ipartársulat érdemes 
alelnöKét, Bcrger Leót, Holstein Zsigmondot s a legnépszerűbb 
„vendéget" Bokros Károlyt, orsz. nyugdijegyesületünk elnökét.

A vacsorán a következő ipartársulati tagok voltak jelen: 
Arvay Ottó Ede, Bengyel Zsigmond, Bronner Mihály, Drechsler 
Béla, Fleischmann Gyula, Frennd Henrik, Glaser Fülöp, Goldbcrger 
Salamon, Grósz Samu, Grósz Ödön, Hirch Imre, Katona Géza, 
Klein Ignácz, Kohn Bernát, Kreisz János, Némái Antal elnök, 
Petanovits Józsof, Pollák Samu, Schanzer Samu, Sztanoj Miklós. 
Tihanyi József, Váray Jakab, Waldmann Imre és Wcingruber 
Ignácz és Kemény Géza ipartársulati titkár.

A vendégek közül megjelentek: Barta Béla szerkesztő, 
Glasner Jenő, Kiss Lajos szerkesztő, Mezey József, Piatnik Rudolf, 
dr. Solti Ödön, dr. Somogyi Béla, Springut Henrik, Tarcsay 
Lajos, Winter Miksa, Wollner Vilmos.

Kedélyes társalgásközben telt el a vacsora, melynek derekán 
Némái Antal elnök a következő beszédeit mondotta :

Tisztelt Uraim!
A létért való mindennapi küzdelem, az élet fenntartásáért 

folytatott harcz talán sohasem volt oly nehéz és küzdelemteljes, 
mint épen ma. Csak nemrég jutott egy óbudai népgyülésből 
kifolyólag tudomásunkra, hogy a székesfővárosban mintegy ötven- 
hatvanezer munkás áll munka nélkül. Uraim I Nagyjelentőségű, 
kiváló horderejű dolog ez, mert a munkanélküliség, melyen a 
legszegényebb néposztály nyáron valahogy mégis csak átvergődik, 
télen a legborzasztóbb baj, melynek következményeit jóformán el 
sem képzelhetjük. A mindennapi kenyér, a legszükségesebb ruha, 
a meleget adó fűtőanyag teljes hiányával társadalmunk egy ősz. 
tálya tehetetlenül áll a zordon téllel szemben s a nyomort, a 
nélkülözést, mi ebből fakad, elgondolni nem, hanem csak látni 
lehet és kell. (Igaz! Úgy van!) E szomorú képpel szemben, mely 
sajnos, nagyon is megfelelő,vigasztaló reánk csak az lehet, hogy 
az állam, épugy mint a kormány, egyforma mértékben foglalkoz
nak c nagy társadalmi baj orvoslásával és pedig nemcsak azért 
mert e baj az ország székesfővárosában ölt ijesztő arányokat, 
hanem mivel kiterjed az az egész országra is és haladását min
denütt érezteti. Az orvoslás nemes munkájából a legnagyobb 
mérvben veszi ki a maga részét: a társadalom, melynek kebelé
ben oly sok jótékony intézmény lesz igénybe véve s fejti ki 
áldásos munkálkodását, mint talán sehol a világon, ürömmel 
kell konstatálnunk, hogy nekünk is van egy ily jótékonysági 
intézményünk, mely már évek óta sikerrel fejti ki tevékenységét 
s amely intézménynek: a budapesti kávéssegédek karácsonyfa- 
ünnepélyt rendező bizottságának czélja nem más, mint szegény 
kollégáik vagy ezek elhagyott özvegyeinek árváit jó meleg téli 
ruhával ellátni, hogy őket megvédjék a tél zord hidege, a sze
génység, a nyomor c legkeservesebb szenvedése ellen. Ez évben 
igen tiszte t uraim a székesfőváros kávéssegédei engem tiszteltek 
meg azzal, hogy humánus intézményük élére állítottak. (Lelkes 
éljenzés.) Miért tették ezt ? Bizonyára abban a hitben és remény
ben, hogy ha én — mint a budapesti kávósipartársulat elnöke — 
állok ezen intézményüknek élére, sokkal több, szebb és nagyobb 
eredményi fognak elérni, sokkal több árvát, fognak a jótékonyság

áldásaiban részesíthetni, mint eddig. Nagyon szívesen fogadtam 
el segédeink bizalmának ezen újabb megnyilatkozását s épen 
azért, hogy bizalmukban és várakozásaikban ne csalatkozzanak, 
arra kérem most önöket uraim, hogy segítsenek engom feladatom 
teljesítésében, segédeiket pedig nemes törekvéseik elérésében. 
Lelkesítsék és buzdítsák segédeiket, hogy gyűjtsenek és adjanak 
maguk is a jótékony czélra, hisz vendégeik is szívósén fognak 
adományaikkal a jótékony czólhoz hozzájárulni, igyekezzenek arra, 
hogy közreműködésük folytán a legszebb erényt: a jótékonyságot 
minél hathatósabban gyakorolhassuk. Ez alkalommal erre kérem 
önöket tisztelt uraim! Kérve-kérem s mert meg vagyok róla 
győződve, hogy kérésemnek meg lesz a foganatja, az az óhaj
tásom, hogy Isten éltesse önöket családjukkal és hozzátartozóikkal 
együtt, hogy a jót minél nagyobb mérvben és minél hathatósabban 
gyakorolhassák! Isten éltesse mindnyájukat. (Lelkes éljenzés.)

A nagy tetszéssel előadott elnöki beszéd után még több 
felköszöntő hangzott el. így Sztanoj Miklós lelkes hangú beszédben 
s igen szívélyesen üdvözölte a muzeumköruli Fiume kávéház 
közkedveltségü tulajdonosát, Goldberger Salamont azon alkalomból 
kifolyólag, hogy a magyar honpolgári esküt letette, mig Némái 
Antal elnök egy újabb felszólalásában általános érdeklődés mellett 
adta elő az ipartársulati tagok érdekében az Auer gázizzófény- 
részvénytársaság igazgatóságával folytatott tárgyalásainak rész
leteit, melyeknek eredménye az, hogy a társaság igazgatója 
Gallia Géza, ki a legnagyobb előzékenységet tanúsította kívánsá
gaival szemben, kijelentette, hogy azon kávésok, kik a társulattal 
átalány viszonyban állanak s igazolják, hogy a társulatnak tagjai, 
már a jövő évben a tizenkettedik hónapot teljoson ingyen fogják 
kapni, ü ugyan szerette volna az őzen engedmény eredményekép 
előállandó tekintélyes összeget a segélyalap javára lefoglalni, de 
tekintettel a rossz üzleti viszonyokra, e tervtől már eleve elállóit 
s igy a 8—9%-nak megfelelő árengedményt maguk a társulati 
tagok fogják élvezhetni.

F. Kiss Lajos szerkesztő nagy tetszéssel fogadott lendü
letes pohárköszöntőjével Waldmann Imrét, a fővárosi orfeum 
jelenlevő igazgatóját üdvözölte, ki rövid idő óta kifejtett műkö
dése alatt nemcsak mint művezető igazgató bizonyult egész 
embernek és nemcsak azáltal szerzett magának megbecsülhctlon 
érdemeket, hogy a magyar Múzsának uj oltárt emelt, hanoin mint 
vendéglős és kávés is nagyban emelte a gondjaira bízott műin- 
tézetet, mely az ő minden tekintetben szakavatott vezetése alatt 
bizonyára szép fellendülésnek fog indulni.

Waldmann Imre szívélyes szavakban mondott köszönetét 
a meleghangú üdvözlésért és kijelentette, hogy a midőn a veze
tésére bízott intézetet minden tekintetben emelni s emellett 
magyarrá tenni igyekszik, csak kötelességet teljesiti mint magyar 
ember. Reményli, hogy a kávésipartársulatnak is, melynek tagjai 
kitüntető szívélyességgel fogadták körükbe, mindig becsületére 
fog válni működésével. (Lelkes éljenzés.)

Most újra Némái Antal elnök emelkedett fel szólásra és 
poharát Kemény Géza ipartársulati titkárra emelte azon alkalom
ból kifolyólag, hogy legközelebb meg fog nősülni. Dicsérő és 
elismerő szavakkal méltatta ezután a titkár eredményes és fárad- 
hatlan tevékenységét, sok boldogságot kívánva neki a házas
élethez. A lelkes éljenzéssel fogadott pohárköszöntőre Kemény 
titkár meghatott szavakkal válaszolt s a meg nem érdemelt dicsé
retet és elismerést visszahárítván szeretett és tisztelt főnökére, 
Némái Antalra, úgy a maga, mint szeretett arája nevében hálás 
köszönetét mondott az ökot ért szerencsekivánatokért.

A hivatalos és nem hivatalos felköszöntőknek ezzel vógo 
is szakadt. A jelenvoltak ezután még egy darabig gyönyörről 
hallgatták a szomszéd teremből áthallalszó czigányzonekarának 
zenéjét, majd Glaser Fülöp szomszédos „Wekerle" kávéházába 
mentek át feketére.

— M o zg alo m  a n y u g d ije g y e s ü le t é rdekében. Or
szágos nyugdijegyesületünk vidéki választmányainak szaporítása 
érdekében habár lassan, do folyton tart igazgatóságunk tevékeny
sége. Csak nemrég adtunk hirt a Pápán megindult mozgalomról* 
most ismét kincses Kolozsvárról értesítik lapunkat, hogy ott 
Halász István kezdeményezésére nagyarányú mozgalom indult meg, 
melynek élén Nagy Gábor szállodás és Moldovdn Károly kávés
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állanak, s melynek valószínűleg a választmány megalakulása lesz 
az eredménye. Felette sajnos, s igen megnehezíti az ottani elő
munkálatokat, hogy Kolozsvárt, daczára szakiparosai nagy számá
nak még mindig nincs ipartársulat, mely a teendőket sokkal gyor
sabban ós könnyebben elvégezhetné, mint egyes emberek. Ez a* 
oka egyúttal annak is, hogy kolozsvári szaklársaink egyesek kivé- 
telével országos mozgalmainktól is távol állanak s hogy oda sem 
az országos szövetség som a szakoktatási ügy nem bírtak maguk
nak utat törni. Nem bírjuk c sajnálatos lény okait kikutatni, mert 
hiszen ha lehel Kolozsvárt — pinczérogylet, mért ne lehessen 
vcndéglősipartársulat ?

—  K o lo z s v á ri vendéglő- és kávéháztu la jdo nosok  
„M ensa A o ad em ica  -ja. A budapesti vendéglősök követőkre 
találtak. Azon nehéz megélhetési küzdelmet, melylyel sok egyetemi 
hallgatónak meg kell vívnia, mig pályáját befejezi, néhány kolozs
vári vendéglős- és kávéháztulajdonos azzal iparkodik megkönnyí
teni, hogy az ottani egyetem több bölcsészetkari hallgatóját 
ingyen étkezéssel támogatja. A segély ez évben a következő ven
déglő- és kávéháztulajdonosok nyújtják: Özv. Selesi Pálrié, Rácz 
János, Schermann Adolf, Gráf János, László Károly, Kikaker 
Boldizsár, Moldován Dániel és Gárdonyi Imre. Kolozsvári kartár
saink e humánus cselekedetét nem dicsérhcljük eléggé, mert a 
kik e segélyző munkában részt vesznek, nemcsak egyes hallga
tókkal szemben gyakorolnak jótékonyságot, hanem hálára köte
lezik maguk iránt a társadalom szélesebb köreit is azzal, hogy a 
segélyzcll ifjúkban közművelődésünk majdan derék munkásait 
mentik meg a társadalom számára. A kolozsvári egyetemi böl
csészeti kar o jóltevők cselekedetét nyilvánosságra hozza s nekik 
áldozatkészségükért az ottani helyi lapokban fejezte ki hálás köszö
netét.

— B u d ap es t székesfőváros közegészség i á llap o ta  
1901. é v i szep te .ü b ér hóban viszonyítva a múlt havihoz, 
kedvező volt. A kerületek tiszti orvosai szeptemberben 162 kávé
házal és kávémérést, 130 vendéglőt, 92 korcsmát vizsgáltak meg 
s mindent a legnagyobb rendben találtak. Élelmi és élvezeti 
czikkeket, tápszereket és italokat vendéglőben és korcsmában 176 
esetben, kávéházban 64 esetben, főzőedényeket vendéglőben és 
korcsmában 170, kávéházban 62 esetben vizsgálták meg. A köz
tisztaság minden egyes esetben kielégítőnek bizonyult.

— F in o ze m e s te ri tan fo ly am . A vendéglős szakoktatás 
fejlettsége mellett bizonyít, hogy a bécsi vendéglős-ipartársulat az 
általa fentartott vendéglőstanoncz-szakiskola rendes tantárgyai közé 
a borkezelést is felvette, sőt mi több, külön tanfolyamokat is ren
dez a pinczemesterség oktatása czéljából, amelyek sorában a 
második f. évi november hó 18-dikán fog megnyílni az egyesület 
Current-ulczai iskolájában. Követésre méltó példaadás ez, melyet 
a legmelegebben ajánlunk budapesti szakiskolánk vezetőségének 
ügyeimébe, annyival is inkább, mivel meg vagyunk győződve, hogy 
Darányi Ignácz miniszter, kinek ressortját ezen ügy közelről érinti, 
egy ily tanfolyam létesítését a budapesti szakiskolában a maga 
részéről is nemcsak a leghathatósabban mozditaná elő, de erköl
csileg is támogatná, sőt a kellő szakerőket is készségesen bocsáj- 
taná szakiskolánk rendelkezésére.

— H y m e n  h íre k . Lingaucr Albin hírlapíró Szombathelyen 
Haincimann Miczi kisasszonyt, Hainczmann Jánosnak a Sabaria 
szálloda tulajdonosának és nejének Házas Ilkának kedves és 
szépmüvellségü leányát f. évi november hó 6-dikán vezette oltár 
elé. Krassij Miklós Gyula bajai vendéglős október 26-dikán jegyet 
váltott Kristofcsák Ilonka kisasszonynyal. Sonncnfeld Rezső a Fiume 
volt fizető pinezéro Budapesten eljegyezte Maulhnor J. sümeghi 
kereskedő leányát, Mauthner Gizella kisasszonyt.

— E g y  p in o zér ünneplése. Pozsonyban múlt hó har-

minczadikán a Palugyay szállodában nagy fénynyel ünnepelték 
meg Wenezcl József pinezór huszonötéves jubiloumát, ki 1876. 
október 30-dikán lépett a szálloda szolgálatába, ahol az idő óta 
megszakítás nélkül működik. A jubiláns pinezért, kit páratlan 
szorgalom és ritka becsületesség jellemeznek, kartársai nevében 
Ambrus József főpinezér meleghangú beszédben üdvözölte és egy 
romekmivü ezüstkehelyt nyújtott át emlékül.

— A  fo g yasztás i szö vetkezetek  korcsm ái. A fo
gyasztási szövetkezetek korcsmái ellen már sok panasz hangzott 
el lapunk hasábjain. Most a barsmegyei Géléinek községből kap
tunk hasonló panaszos levelet, hol a csak nemrég létesült fogyasz
tási szövetkezetnek első dolga volt az italmérési engedélyért 
folyamodni. Az alig ezer lélekszámú község két vendéglősének 
nyakára az illetékes pénzügyigazgatóság csak az 1899. évi XXV. 
l.-czikk nyílt kijátszásával küldhetné a konkurrencziát, azért 
hisszzük, hogy a szövetkezet ezúttal nem fogja czélját elérni. 
Egyébként sem látjuk be, minek szükséges az ily kis községekben 
— ahol vendéglőseink úgyis alig tudnak megélni — az egészség
telen verseny fejlesztése által adóíizető polgárok exisztencziáját 
koczkára tenni a szövetkezeti eszme kedvéért?

— B o rh am is ító k  ita lm éró s i engedélye. A nagyváradi 
keresk. kamara, az ottani kiskereskedők társulata indítványára, 
felirt a keresk. miniszterhez, hogy a borhamisítás miatt elitéit 
kereskedőktől csak az esetben vonják cl az italmérési engedélyt, 
ha az illető bűnössége és rosszhiszeműsége kétségtelenül igazolva 
van. A felterjesztést, pártolás végett a többi kamaráknak is meg
küldik.

— A  „B u dapes ti p inczéregy le t'* p á ly á z a ta i A buda
pesti pinczéregylet szegénysorsu tagjai között az 1901. évben a 
következő alapítványok kamatai fognak kiosztatni: 1. A. buda
pesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulat jubi
leumi alapítványának kamatai 100 korona összegben (egyenként 
50 korona. 2. Az id. Kammer Eruö-félc alapítvány kamatai 
45 korona összegben. 3. A Dréher Antal-fcle alapítvány kamatai 
40 korona összegben. 4. Az Aich János-félc\alapitvány kamatai 40 
korona összegben. Azon egyleti tagok, kik ezen alapítványok 
egyikét elnyerni óhajtják, folyamodványaikat legkésőbb nov. 30-ig 
az egyleti irodában (VIII., Kerepesi-ut 9/b) adják át.

— M ü lle r  T iv a d a r a németországi vendéglősök országos 
szövetségének elnöke f. évi november hó elején Berlinben 68 éves 
korában hirtelen elhunyt. Müller 1838-ban született, majd midőn 
szülővárosában hosszabb időn át pinezéreskedett, beutazta Fran- 
cziaroszágot és Angliát és azután Berlinben telepedett le, hol 
előbb a Cafe du Nord és Spreesalon majd harmincz éven át az 
Academische Bierhallon tulajdonosa volt. Innen két évvel ezelőtt a 
magánéletbe vonult vissza és teltowi birtokán gazdálkodott Vissza
vonulása után teljesen a vendéglős szövetség ügyeinek szentelte 
éleiét, alig múlt cl egy nap, melyen ne foglalkozott volna órákon 
át társulati és szövetségi ügyekkel, melyek közül főleg a ven
déglős tanoncz-szakiskolák fejlesztésének ügyére fektette a fősulyt. 
Igazi mintaképe volt a self made mann-szállodásnak, kinek halála 
szükebb hazája határain túl is bizonyára sok helyen élénk rész
vétet fog kelteni.

— N y ilván o s  n yu g tázás . A budapesti pinczéregylet í. 
évi október hó 22-dikén rendezett körmegnyitó és arczképlelep- 
lezési ünnepély alkalmával a következő felüllizetések folytak be. 
Francois Lajos pezsgőborgyáros 100 Kor., Törley József pezsgö- 
borgyáros 60 Kor., Drechsler Béla vendéglős 100 Kor, Első magyar 
részvényserfőződe 50 Kor., Ehm János vendéglős 40 Kor., Kriszt 
Fcrencz vendéglős 40 Kor., Ulits Lörincz kávés 10 Kor., Rajágh 
Lajos 20 Kor., Bokros Károly 20 Kor., Förster Konrád vendéglős 
10 Kor., Teasdale Oltó 10 Kor., Follin Antal vendéglős 10 Kor.,
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F. J. 10 Kor., Budapesti kávésipartársulat 10 Kor., Huber Antal
10 Kor.. N. N. 4 Kor., Boneth N. 2 Kor., Kassay 0 Kor., Aczól 
M. 2 Kor., Förslor, Kloss K., Sárközy 2—2 Kor., Koffer, Ncmoth’ 
/,ininiel, llajda, Schwarcz 1—1 Kor., Samu István 4 Kor., Króméi* 
Beígér, Wollncr, Koinmer B. 1 — 1 Kor., Beinprceht, Friedmann, 
Mátz Mihály 2—2 Kor., Payer Lajos 5 Kor., Katona Géza, Bernhard 
8—8 Kor., Aszuszky 4 Kor., Bcnyovils G Kor., vagyis összesen 
570 Kor. Ezenkívül befolyt 1. A képekre folytatott (gyűjtésből 
1260 Kor., 2. Belépti jegyekért 296 Kor. 3. Egyéb adományokból 
400 Kor., összesen 3026 Kor. Kiadás volt 1520 Kor. 62 fillér s 
igy a tiszta jövedelem 1505 Kor, 38 fiit.

— H a lá lo zás . Malié József volt újvidéki szállodatulajdo
nos f. évi november hó 1-én Illőkön hosszas szenvedés után 
elhunyt.

V e n d ég lő i és káv éh ázi p inezérek  ügyeim ébe
meleg )n ajánljuk a temesvári gyufagyár által forgalomba hozott 
Finczir-gyújtót, melynek jövedelméből egyesületünk 5°/o-ot élvez.
11 gyufa pártolása illetve kizárólagos vásárlása által pinczércink 
és kávéssegédeink nemcsak a magyar ipar pártolásában vesznek 
részt, hanem a saját érdekükben is cselekesznek s maguk és kar- 
társaik jövőjének biztosításához is hozzájárulnak. Örömmel je 
gyezzük ide, hogy a ,,Pinczér gyújtó“ használata most már nem
csak a székesfővárosban terjed örvendetes módon, hanem a vi
déken is. Így Nagykikindában az Augner István utóda, Szabadkán 
Paujan Félix, Nagyváradon Steier Jakab, Kolozsvárt Havas Ármin. 
Újvidéken a Wagner testvérek, Debreczenben Békés Emil és 
Rosenlhal D. fiai vették át a „Finczér-yiyujtó'1 képviseltét s igy 
remélhetjük, hogy rövid múlva a mi „Pinczér-gyújtónk" üzleteink
ből minden más gyújtót ki fog szorítani.

— B u k o tt sörgyár. Mindenfelől a magyar iparpárlolást 
halljuk hangoztatni s ime ismét egy szép reményekkel megindult 
sörgyár bukásáról kell beszámolnunk. Nagyváradról Írják ugyanis 
lapunknak, hogy a nagyváradi Peczcszöllősi sörgyárat okt. 25-én 
a becsáron jóval alul elárverezték. Egyedül az első helyen betáb
lázott Wiener Bankverein nyerte vissza pénzének egy részét, mert 
megvette a sörgyárat. A többi hitelező pedig elveszített együtt 
körülbelül négyszázezer koronát. A sörgyár 90,000 koronán kelt 
el. Az árverésen jelen voltak: a Wiener Bankverein képviseletében 
bécsi prokuristája, Bachrach Leó cs Wallner Ödön megyei 
főügyész ugyancsak a Wiener Bankverein képviseletében. Pallay 
Lajos csődtömeggondnok, Baruch bécsi bankár, ügyvédjével 
\ árady Zsigmonddal, Moskovits Mór és Moskovits József dr. és a 
törvényszék részéről Mezey Mihály közjegyző. Az árverezni 
kívánók: a Wiener Bankverein, Baruch bankár, Moskovits Mór 
és József, letették a 220,000 korona becsár ti/, százalékát.

— - A ra d  borterm ése. Arad határában, mint az ország 
más részeiben is, jó eredménynyel végződött a szüret. A régi 
idők bőségére emlékeztet az idei termés, melyből, mint a városi 
fogyasztási adófelügyelőség megállapította, 5903-34 hektoliter bort 
szűrtek. Közel jár az eredmény az 1896. évihez, mely még a filloxera 
nagy pusztítása elé esik, ha a hosszas szárazság nincs, azt túl is 
haladja, daczára annak, hogy a beültetett terület még nem érte 
el a hajdanit. Világos képet nyújt az aradi szőlőrokonstrukezió 
haladásáról a következő statisztika. Termett: 1896-ban 6018-15, 
1897-ben 1564-75, 1898-ban 661-71, 1899-ben 2273-06, 1900-ban 
2083.81 éli 1901-ben 5903-34 hektoliter.

Losonczi sör- és m a lá ta g y á r r t. ezég alatt a Nógrád 
megyei népbank (Losnncz) és a Losonczi takarék- és hitelbank- 
részvénytársaságot alakítanak, amelynek czélja a 9 év óta működő 
Losoncz-vidékfalvai sörfőzde, Sternlicht és Braun ezég tulajdonát 
képező sör- és maláta-gyár megszerzése és üzemben tartása. A 
vállalatot 240,009 k. alaptőkével tervezik (425 drb 200 k. törzs 
< s 775 drb 200 koronás elsöbbs. részvény). A törzsrészvényeket 
(85,000 k.) az alapiló pénzintézetek jegyezték, 775 drb 200 korona 
elsőbbségi részvényre pedig nyilvános aláírást nyitottak. A jöve
delemből első sorban az elsőbbségi részvények részesülnek 5<i/c 
azután a törzsrészvények 5% osztalékban, a fenmaradó részt pedig 
az összes részvények közölt arányosan megosztják. A részvónyjegv- 
zési határidő nov. 19,

— B o rk iá llítá s  B a ján . A bajai gyümölcsészeti egyesület 
c tél lolyiinián --- valószínűleg a karácsonyi ünnepek körül —

borkiállítást rendez s azt borvásárral köti egybe. Tekintettel arra, 
hogy a jelen évben nagyobb bortermés volt Baján és hogy az 
utóbbi években lényegesen javult a bortermelés úgy a minőségre, 
mint a mennyiségre s igy a vevő Baján nagyobb készletü jó 
borokat találhat, a kiállítással kapcsolatos borvásárt melegen 
ajánljuk vendéglőseink ügyeimébe.

— Francziaország- b o rterm elésén ek  emelése. 
Francziaországban régen gondolkodnak azon, miként emelhessék 
a franczia borfogyasztást, hogy a nagyban érezhető válságot meg
szüntessék. Egy szaklap most konkrét javaslatokat tesz erre nézve, 
melyeket a következőkben ismertetünk. Iparkodjanak a termelők 
arra, hogy a minőséget javítsák, hogy a fogyasztók a borfogyasz
tásra rászokjanak. A szüret idején használt ezukor fogyasztási 
adója teljesen beszedessék, hogy ugyanazon bort kétszer három
szor is erjeszteni tudják a termelők. A hamisítók szigorúan, lehe
tőleg fogsággal büntettessenek. A vizezett borok eladása feltét
lenül megtiltassék. A vasúti tarifák a kis mennyiségű borok szál
lítására nézve is leszállitassanak. A bor szabad forgalmának 
lehetővé tétele végett egész Francziaországban az adók és illeté 
kék eltöröltessenek. A bor fogyaszdása úgy a szárazföldi, mint a 
tengeri haderőnek rendes napi kiosztásra való behozása. A szö
vetkezetek szaporítása, hogy a termelők közvetlen a fogyasztóknak 
adhassék el a bort. A friss szőllővel való eddigi nagyarányú 
kereskedés ne engedtessék meg. A konzulok támogassák a bor
termelést, a közönséges borok kivételének előmozdításával. A 
bornak brosürák, falragaszok, felolvasások utján reklámot kell 
csinálni.

Előfizetőinkhez!
Összes előfizetőinknek ú jé v i  a já n d é k u l  

meg fogjuk küldeni a
«Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar» Naptárát

az 1902. évre,
ennéfogva kü lönösen  v id ék i t. előfizetőinkét k é r jü k ,  
hogy lejárt előfizetésüket szíveskedjenek kellő 
időben megújítani, nehogy a lap és a napiár 
szétküldésében fennakadás legyen.

A  k ia d ó h iva ta l.

sasasaaBSgBasgsBBBBBSBSBBBBBBBBBsasggag
Nagyforgalmu ponton, egy szép tágas v e n d é g lő i h e ly i
ség 1, sarokház, közvetlen mellette fekvő lakással és hozzá
tartozó helyiségekkel, 1901. május 1-é. e kedvező feltételek I 
melllett k ia d d . Ugyanott egy h e n te s n e k  való ü z le t -  

h e ly is é 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. p

iB5H5H5E5H5H£n!5E5c!Eí£5H5HSEliiri!:3ri&

ifj. j-jaggenmacherHSörfözde

Megrendelési helyek: 
Baggenmachirjtíhí.uűapeslenYKádÍNitcza 5. 

lOkinya-htlaggenmachar Budafok.
McgrcMdel<»«ltn<l k ér ja it U n ité it  . lr » .< il i ,k .t  ___V
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B o r v á s á r .

Az eladó bortermelő neve Lakása és utolsó posta A borfaj megnevezése Mennyisége Ára hokto- 
hektolitor literenkint

Szontiványi Gábor, nagybirtokos

. .

Déva, Ilunyadmegye
Marosmenti asztali bor 

(rizling, járdovány, 
furmint szőlőből kevert)

60-90 50 korona

Uradalmi Intézősóg, Lászlovszky Kálmán 
gazdatiszt Előszállás, vasúti állomás Rizling, 1900. évről 300 50 korona

Dr. Vendel János, megyei főorvos Makó 1901. évről Rizlingi fsat.)
;

70—100 60—80 korona

Dr. Fráter Gyula Szeged, Takaréktár-u. 3. Mustos fehér, kadarka, 
ujbor - 40 korona

'
. Rizling, ujbor - 40 korona

» ■
burgundi, uj vörös, gyógy- 

bor 60 korona 

52—70 koronaPataky Sándor cv. rcf. lelkész Kr-Körtvélyes vasúti 
állomás

bakar, rizling, vörös és 
fehér karbenet fajborok 

és asztali borok 
1894-től kezdve minden 

évről

;. | 
150-160

Sárkány István

Kaskantyu 
v. á. Kis-Kőrös 

A vevőt itt előlegcs 
értesítésre kocsi várja.

Minták is 
kaphatók 11

1900. évi olasz rizling
1901. „ „ „
1900. kövi dinka
1901. „

'

4
4
8

16—20

75 korona 
65 „
60
50 „

Dr. Szabó Antal tlgyv., v. ügyész Nagy-Körös 1899. sajáttermésü fehér 120 50 korona

Kolozsvári Károly föld- és szőlőbirtokos Szathmár
szathmárhegyi igen fin., 

nehéz, óbor 
szatmárhegyi igen fin. 

8 éves

5'20

3'20

200 korona 

170 „

Ilauer H., birtokos Puszta-Bojár, u. p. Harta
Kitűnő fehér, kétszer 

festett siller 
világos siller 

kitűnő vörösbor

35
35

Az arak a tulajdo
nosnál vagy a pest
megyei gazd. egyes.

titkáránál (Buda
pest, vármegyeház) 

tudhatok meg.

Mcistrovich János, bornagytermelő. 
Valódiságáért, évszámért felelős. Hordók 

eladatnak vagy kikölcsönöztetnek.
Arad

ménesi kitűnő vörös gyógy- 
bor 1888.

ménesi kit. fehérbor 1888 
„ fehér 1897. 
„ kitűnő rizling 1900. 

magyarádi kit. fehér 1990. 
„ jeles fehér 1900.

7
14
40

6*5
42
74

120 korona 
64 „
76 „
40 „
46 „
40 „

Bauer Károly, bortermelő és vendéglős Pápa
‘

Somlói 1876. 240 K.

D. Nagy István Nagy-Léta jj fehér 200 A szerkesztőség ad 
felvilágosítást

Mayersbcrg Salamon Csorna somlói 1895. 10 200 K.

Községi elöljáróság Dán tova, Bács in. homoki bor

•

2500

Í_ _ _ _

Felvilágosítással a 
tulajdonos elöljáró

ság szolgál

'

H ir d e té s i rovatunk at lapunk ó lm á éin a k  b ecse i ü g y e im éb e  a ján lju k .
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Üzleti liirck.
Griiner Gyula Aradon kibérelte a Nádor-szállodát. — Pécsett 

a régi Scholz-félc sörházat Szigethy Ede vendéglős vette át s 
f. évi november hó 2-án nyitotta meg. — Perl Gyula miskolezi 
kávés október hó 26-án nyitotta meg teljesen újjáalakított 
«Tüzoltó-kávéház»-át. — A késmárki Korona-szállodát Grósz Mór 
szállodás vette át. — Kelemen Antal vendéglős Német-Bogsánban 
kibérelte a Demetrovics-szállodát. — Az oraviczai Gambrinus* 
sörcsarnokot Krischer Antal vendéglős vette át. — Degel János 
nyitrai vendéglős az ottani Engel-házban uj sörcsarnokot és 
vendéglőt nyitott. — Zimonyban a «Fekete macskához* czimzett 
vendéglőt Hiibner Gusztáv vendéglős vette át. — Boschetzky József 
vendéglős a kőszegi sörházi vendéglőjét f. évi október hó 23-án 
átvette az eddigi bérlőtől, Pertorini Augusztától. — Verscczen a 
Pomics Száva-féle vendéglőt Gyakovacsky György, a Hemberger- 
vendéglő volt alkalmazottja vette át. — Wallner Antal megvette 
Trencsénben a «Sétatéri kávéház*-at. -  Stéger Péter fehér
templomi sörcsarnokát Schütt József ottani vendéglős vette meg.
— A pécsi «Magyar király* szálloda és vendéglő uj bérlője, 
Lakatos Gyula november hó 9-én nyitotta meg üzlethelyiségeit, 
melyeket teljesen ujjáalakittatott. — A Bedő testvérek Pécsett 
Pannonia-kávéházukat megszüntették s ezentúl csak a nyári 
helyiségeket fogják nyitva tartani. — Fenrich Alajos vendéglős 
uj vendéglőt nyitott Pécsett. — Dömötör Pál fiumei vendéglős a 
• Koronához* czimzett vendéglőt a Corsia Deák 30. sz. házba 
helyezte át. — Leicsuk Jakab bajai vendéglős újból átvette a 
saját házában levő vendéglőt. — Tivolt János, a nagykanizsai 
Központi kávéház megalapítója Zala-Egerszegre költözött. — 
Tokin Sava Fehértemplomban uj vendéglőt és kávéházat nyitott.
— A nagyváradi *Zöldfa-szállodát» Czeglédi Sándortól Maresch 
Károly, a «Kék macskához* czimzett vendéglő tulajdonosa vette 
át. — Gráf Lajos a L/m. Bruckban uj és díszes berendezésű 
szállodát nyitott, melyet a főherczeg beleegyezésével «Ferencz 
Ferdinand szállodádnak nevezett el.

DIADAL -PEZSGŐBOR
EBERHARDT ANTAL

BUDAFOK.

Boreladás.
A bortermelőkből alakult

KECSKEMÉTI első pinczerzővetkezet
áruba bocsátja nagy borházában és pinezéjében 
elhelyezett szüreti eredményét nevezetesen: Rizling, 
Bakar, Kövidinka, Vegyes fehér, Kadarkából szűrt 
fehér és Burgundi vörös borát. Jeles borkészlete 
bármikor megtekinthető.

Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál: 
I >e t l ,0 \Í (B  I  Bit V i l i i

a szövetkezet igazgatója K e c s k e m é i e n .

S Z Á L L O D A ,
k ávéh áz , beszá lló  ven d ég lő , ven d ég lő  é s  é tterm i 
ü z le te k e t  ven n i szá n d ék o zó k  b ecse s  ü g y e im é b e !
Budapesten s M igyarország nagyobb és kiseűb városaiban 
számos igen jómonetelü üzletek eladásával vagyok megbízva, 
melyek közül az alant soroltakat melegen és lelkiismeretesen 
merem bárkinek is megvételre ajánlani s pedig: S zállod a  
vidéki városban az utasok által leginkább látogatva mint igen 
jómenetelü üzlet általánosan elismerve, mely múlt évben ki
mutathatóan tisztán mindennemű kiadást már levonva, 8000 
koronán felül jövedelmezett, igen jutányosán és kedvező fel
tételekkel eladó; továbbá szá llo d a  nagyobb vidéki városban 
jóhirnevü és igen jómenetelü üzlet, elegánsan berendezve, 
egyedül a vendégszobák fedezik a szálloda összes évi kiadásait, 
mert az utasoknak ezen üzlet kedvelt tartózkodási helyük. 
Magyarországon alig hiszem, hogy van másik üzlet, mely oly 
jövedelmező, csakis tulajdonos más vállalkozása miatt lesz sür
gősen, jutányosán ós kedvező feltételekkel, eladva; továbbá 
b eszá lló  ven d ég lő  vidéki városban elismert jó hirnevü és 
igen jómenetelü üzlet, melynek bor ós sörfogyasztásáról meg
győződhetik bárki is, hogy kimutathatólag jövedelmez az üzlet 
egész tisztán évente GOuO koronát, tulajdonos más nagyobb 
vállalkozása miatt lesz eladva, ilyen egészséges és jó üzlet talán 
20 év alatt sem kerül egy eladásra és ezen üzletet mindenki 
csak aranybánya név alatt ismeri; továbbá k á v é liá z  nagyobb 
vidéki városban igen szépen berendezve, jómenetelü s egyálta
lán mint egészséges és jövedelmező üzlet ismeretes, melyen 
bárki is fényes és teljesen gondnélküli existencziát talál, azon
nal igen jutányosán és kedvező feltételekkel eladó; továbbá 
K ávéház főváros legnagyobb forgalmú helyén szépen beren
dezve, elismert szolid nappali és éjjeli üzlet igen jómenetelü és 
ritka jó jövedelmező üzlet, melynél bárki is fényes és gond
nélküli megélhetésre teszen szert, igen sürgősen kedvező ár és 
fizetési feltételekkel eladó. Ezen üzlet spéciéi, nem kíván semmi
féle szakértelmet s bármely idegen által, esetleg magányos nő 
által is könnyen kezelhető; továbbá k á v é liá z  főváros egyik 
legszólidabb és pazar fényesen berendezett jóhirnevü üzlete, 
kimutatható éventei 12.000 korona egész tiszta jövedelemmel, 
miről vevőnek jogában álland előbb meggyőződhetni, igen ked
vező ár és feltételekkel eladó. Ilyen jómenetelü és jövedelme
zőséget még jóval fokozható üzlet sem fog egyhamar kerülni 
eladásra; továbbá v en d ég lő  vidéki városban, mely a kimért 
italokból tényleg kimutatni képes, hogy üzlete múlt évben 
tisztán mindennemű kiadást már levonva 6000 koronát jövedel
mezett, tulajdonos más nagyobb vállalkozása miatt eladó igen 
kedvező ár és feltételekkel; továbbá v en d ég lő  főváros leg
élénkebb pontján igen jómenetelü és hitelezésnélküli üzlet, 
melynek jövedelméből bárki is biztos és fényes megélhetést 
talál, bárkinek is igen melegen merem ajánlani megvételre s az 
átvétele ezen üzletnek nem sok készpénzt igényel, sürgősen és 
minden elfogadható árért eladó; továbbá keresek egy fővárosi 
jóhirnevü vendéglő részére e sa p lá ro s t (üzletvezetőt) 600 
korona óvadékkal, ezen üzlet a csapiárosnak tisztán a kimért 
italok utáni százalék havonta 300 koronát jövedelmez; úgy
szintén egy k á v éh á z  főváros élénkebb helyén, a legjobb 
menőiben csinosan és teljesen felszerelve direkte a háztulaj
donostól 500 korona óvadék ellenében napibérbe azonnal át
vehető. — Legvégül kávéházi, vendéglői és éttermi felszerelések, 
fehérnemüek, ezüst stb. kevéssé használtak, nálam mindenkor 
előjegyzésben vannak. Felvilágosítást csakis direkte refiektán- 
soknak nyújt K icinctz Ő .riila  szá llo d a , v en d ég lő  ós  
k á v éh á z i ü z le te k  a d á s-v é te li iro d á ja , I lu d a p esten  
V ili .  kei*., .V őzsef-körut 18 . Csakis válaszbélyeggel ellá
tott levelekre válaszolok.

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt

SGHREIBER J . és UNOKAÜCSGSEI
BUDAPEST, IV.

Régi posta-utca 10. (félemelet).

Nagy raktár
ü v e g á r u k b a n

vendéglők
és kávéházak részére.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

m eg ren d elések n é l k ér jü k  t is z te l t  e lr a sé in k a t m in d ig  lap u n k ra  h iv a tk o zn i.
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Bérletek.
Vasúti vendéglő bérbeadása. A magy. kir. államvasutak 

builapcst-jobbparti iizletvezetösége pályázatot hirdet a m. kir. 
államvasutak L/m. Bruclt állomásán az állomási vendéglő üzletére 
1901. évi deczember hó 15-től számított három évi időtartamra, 
azaz 1904. évi deczember hó 14-éig leendő bérbeadása iránt 
ezennel nyilvános ajánlati tárgyalást hirdetünk. Az 1 koronás 
bélyeggel és -Ajánlat a m. kir. államvasutak L/m, Bruclt állo
másán levő vendéglő-üzletnek bérbevételére a 40702. számhoz, 
felirattal ellátott borítékba zárt és lepecsételt, nemkülönben a 
kellő okmányokkal (iparengedély, erkölcsi bizonyitvány stb.) 
felszerelt ajánlatok 1001. évi november hó 20-ának déli 12 
órájáig a magy, kir. államvasutak budapest-jobbparti üzletvezetöség 
titkári hivatalához (Budapest, Iiülső-kerepesi-ut 8 ház) posta 
utján térti vevénynycl nyújtandók be. Bánatpénz fejében pediu 
000, azaz hatszáz korona készpénzben, vagy állami letétre 
alkalmas értékpapírokban nevezett üzletvezetöség gyűjtő pénz
táránál 1901. november 19-ének déli 12 óráig leteendő.

Apró hirdetések.
Esztergomban (Simor János-utcza 418, sz. alatt) vendéglő, jé 

orgalmu helyen, ház és üzlettel, nyári kert és téli kuglizóval mai 
kornak megfolelő berendezéssel együtt más vállalkozás miatt 
eladó. Értekezni ugyanott a tulajdonos Németh Gábor vendég 
lősnél lehet.

Kalocsán (Pestra.) jó forgalmú mulatóhely nagy kerttel, 
kettős tekepályával és 4 kabinos fürdővel, a teljes berendezéssel 
eladó. A mulató a város előkelő közönségének kedvencz helye, 
hol minden vasár- és ünnepnapon tánczmulatság lartalik. A nagy 
épületben van négy szoba, egy konyha, táncterem, nagy söntés 
szoba, pincze, mosó- és füstölő konyha és a kamra. A fürdő külön, 
gpiilctbm van, de ugyanazon udvarban. Bővebbet Kcropesi-ut, 
55. sz., I. em., 15. Orosznénál, vagy a helysemén, Kalocsán a 
Komlókert‘‘-ben Orosz Sándor urnái.

Szálloda vagy vendéglő
berendezésére alkalmas ház, Esztergomban 
a vasúti állomás közelében, 1 pereznyi já
rásra a járásbíróságtól, jutányos áron és 
kedvező feltételek mellett megszerezhető. 

Tudakozódhatni

BriiixlKMa ifi illáig
építőmesternél(Esztergom, Sziget-utcza 110)

V  e n d é g l ő
szép utcai kerttel, minden elfogadható árért eladóm  

Bővebb felvilágositást:

Budapest, Rottenbiller-utcza 21.

RÓZSA SZÁLLODA Kö r m e n d .
OhKÓ szó lta k , jó  k o n y h a , k itű n ő  s ö r ö k , v a ló d i 

H ialaioiividóki h e g y i k o r o k .-----------------

IEutHUer J á n o s ,  tulajdonos.
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BUD APEST ,
VII. kér., Dob-utcza 90.

cs. és kir. udvari tekeasztal-gyár.
F o r d í t ó - ,  k a r a m b o l - a s z t a l

i s  g y e r m e k - t c k e a s z t a l o k
' m i n d e n  k iv i t e l ib e n .

Teljes kávéházi berendezések n legegyszerűbb
és a legdí
szesebb kivi

telig.

Összes 
tekeasztal- 

berendezések.

B E C S ,
V. Bez., Mittersteig Nr. 28.SEIFERT HENRIK í s  FIAI

A rjeiiyzúkkei a ijm en tesen  szo lgálunk . $ cs. és kir. szab. jégszekrénygyár.
Ajánlják legújabb és legjobb szerkezetű jégggel hűthető szekrényeiket
mészárosok, hentesek, 
vendéglősök, kávésok és 

ezukrászok részére.
Fagylaltkészito

g é p e  k.
Fagylalttá rtó

készülékek.
Ivóviz-hütők.

Teljes vendéglő- és sön- 
tés-berondozések 

a legjutányosabb árban.

S íé k e ly - lld v a r h e ly e n  egy, a le g é lén k e b b  h e ly en  
fe k v ő

kávé ház-helyiség',
la k á s s a l együ tt, fo lyó  év i szep tem b er  hó 1 5 -tő l

h a s z o n b é r b e  k i a t l ó . ^ ^
Értekezhetni: Flórián B ogdán tulajdonossal, ugyanott.

Gyertyánliget fürdőben
a vendéglő jövő évadra kiadó, =
Bővebb felvilágosítást nyújt A c z é l  E n d r e ,  B u d a 
p e s t ,  E r z s é b e t - k ö r u t  5 0 .  Értekezési idő : dél

előtt 8 — 9, délután 2—3 óra közölt.

F. é. november hó 1-től több évre kiadó egy nagyobb

v e n d é g l ő
a zom bori szerb „Csitaonicza" épületében.

Ajánlatok a „€ .'s itnon icza“  választmányához czim- 
zendők Z o m h o rb a n .

Évi 22—24 ezer forint forgalmú

m* k á v é h á z ,
évi bérösszeg 2500 frt vidéki megyeszékhelyen egy megbizható 
és legalább 5000 frttal rendelkező egyénnek átadandó. Aján
latokat .Megbízható" jelige alatt e lap kiadóhivatala továbbit, 
esetleg felvilágosítással is szolgál.

A valódi és a legjobb orvosi szaktekintélyek 
által ajánlott

M I L O N A M

Artézi -savanyuviz
csuk az „A R  T  E S  1 A“ Budapesti ven
déglősök szikviz- és pezsgő-italok 

gyár részvénytársaság gyárában

V I I .  kei*. ISjpressy-nt S O / c .  készül. 
Kapható minden filszerkereskedésben és vendéglőben. . . .

S z í v e s k e d j é k  a  e z é g r e  f i g y e ln i .

Igen jó forgalmú kávéház bérbeadó, 
=  vagy örök áron eladó. = =

C /im  ii líiiM lóliivii taill>am.

C h r i s t o f l e  &  C ie
cs. és kir. udvari szállítók

legmagasabb kitüntetés minden kiállításnál.
M agyarországi főrak tár:

W A D L ST E IN E R  F .- l í l
üveg-, prczellán-, fayence- és majolikaáruk

g y á r i  r a k t á r á b a n

BUDAPESTEN, IV., Mária Valéria-utcza 5.
(ai H u u g 'á i'iu  s z ú llo d á v a il s z c m b o ii.)

„Christofle a valódi ezüst egyedüli pótlója.
12 leves kiutál K. 33' 
12 villa „ 33'
12 kós „ 3f
12 kávésktuiAl „ 17- 
12 esomegekós 
12 csomogovillu 
12 csomegckan,

30-—
30-—
30-—

1 lőve 
1 lej
1 l'özelékes kan. í, 
1 kompotos kan. „ 
1 luártásimSrő „ 
1 ezukorporkan.,, 
I lialaskószlol „ 
4 palnczkalj „

1 mustárt a rtó K. 11- — 
1 kellős sótartó „ 450
1 snlálakószlet „ 12-
1 l'olvágókószlet „ 14 —• 
1 ezukorl'otró „ 3-50
1 oczotolaj-állv. „ 24- - 
1 kaharott-vllla „ 8'—

S Z Á L L O D A
nagy vasúti forgalmi ponton bérbe vagy örök áron eladó. 

Ozim a kiadóhivatalban. Hö-

| # n O R H E G Y I  F .  - ■■HímD ezelőtt l^ápossy F . é s  T á r s a

U p a l a c z k o / i t  bor, pezsgő, likőr, eognae, rum és lea
f ő r a k t á r a

BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)
ajánlja a legjobb

franczia  és magyar pezsgőket,
H cognacot és likőröket gyári árakon.

Belföldi borait a/, első hírneves bortermelőktől a lég. 
jutányosabb áron szolgáltatja.

^  Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan Ic ljc s ll te tn ck . £
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Közgyűlés.
Az „Első magyar részvény-sarfózode"
t. ez. részvényesei ozonnel tisztelottoljosen ineghivnl- 
nak a társaságnak fo lyó  év  nov em b er hó 17-én
d é le lő tt  11 ó ra k o r  Vili., Esterházy-uteza 6. sz. 
saját házának első omeloti irodahelyiségeiben tartandó

XXXI?. rendes
T Á R G Y :

1. Az igazgatóság évi jolentéso, a felügyelő- 
bizottság által megvizsgált mérleg olőtorjesztéso, a 
kifizetendő osztalék megállapítása és a folmontés 
megadása.

2. K ét igazgatósági tag és négy felügyelő- 
bizottsági tag  választása, valamint az utóbbiak illet
ményeinek mogállapitása.

löCT A7.on t. ez. részvényesek, kik szavazó jogukat gya
korolni akarják, szíveskedjenek részvényeiket, azok szelvé
nyeivel együtt, az a'apszabályok 13. §-a értelmében legalább 
k i t  n a p p a l a közgyűlés előtt, a társaság pénztáránál (Vili., 
Esterházy-uteza (>. szám 1. emelet) tóritvény ellenében letenni, 
hol a felügyelő-bizottság által megvizsgált és helybenhagyott 
mérleg, valamint az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelen
tései, nyolc/, nappal a közgyűlés olőtt a részvényes urak rendel
kezésére állanak.

Budapest, 1901. október 31 én.

Az igazgatóság’.

Hirdetmény.
A „Pécsi Nemzeti Casinó“ saját épü

letében levő sörcsarnok és étkező termét 
a hozzátartozó mellékhelyiségekkel és a 
félemeleten levő lakással együtt 1902. évi 
május hó 1-től bérbe adni szándékozik.

Felhívom az érdeklődő vendéglős ura
kat, miszerint az ajánlott évi bérösszegnek 
egynegyed részét kitevő bánatpénzzel el
látott ajánlataikat hozzám nyújtsák be, 
mikor is ajánlataik el, vagy el nem fogadása 
iránt az ajánlattevőket legkésőbb 1902. 
február 15-ig értesítem.

Megjegyzem, hogy évi 4000 koronán 
alul tett ajánlatok figyelembe nem vétetnek; 
a közelebbi részletek és feltételek felől a 
kérdezősködőknek szívesen adok felvilá
gosítást.

Pécs, 190). november hó 8-án.

Reéh György,
igazgató.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyal* K i l \  P én zü gyn t& siiszter in m  ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szabad. 

Osztálysorsjáték I X . s o r s já té k . I. osztályára szóló sorsjegyeket felülriöígéJták, azok a főelárusitóknak elárusilás végett kiadattak. 
A M a g ja r  K ir . P é n z ü g y m in is z té r iu m  által jóváhagyott sorsolási terv itt következik:

A Magy. Kir. Szabad. Osztálysorsjáték Sorsolási Terve.
K 1 I J 1 X (  7 J C IH K  S O R S J Á T É K .

100.000 sorsjegy, 50.000 nyeremény.
Első osztály 

Hetét 12 korona . 
Húzás: 1901. nov. 21. 

és 22.

Második osztály 
H etét 2 0  korona. 
Húzás: 1901. decz. 18. 

és 19.

Harmadik osztály 
Hetét 32  koron a ., 
Húzás : 1902. jan. 14.

15. és 16.

Negyedik osztály
Hetét 4 0  korona. 
Húzás: 1902. febr.12.

és 13.

Ötödik osztály 
Hetét 3 2  korona  
Húzás : 1902. márcz 

5. és 6.

Hatodik osztály 
Hetét 24  korona. 

Húzás: 1902. márczíus 26-tól 
_______ április 22-ig._________

Nyeremény 
1 ú

1 ”
i  ”
8 ” 2000 
A „  1000 
8 „  500 

80 „  800 
50 .. 100

2000 ,

Korona
<50000
20000
10000

5000
<5000
5000
4000
0000
5000

40 11(5000
8000 iiy. Kor. 240000

Nyeremény 
1 a
i „
• „
1 »3 „  Jiooo 
5 „  2000 
8 „ 1000 

20 „  500 
<50 „  300 

35)00 „  80
4000 ny. Kor. 477000

Korona
70000
25000
10000
5000
9000

10000
8000

10000
18000

312000

Nyeremény 
1 á

1”
1 »3 „  10000 
5 „  5000 
8 „  2000 

10,, 1000 
70 „  500

15)00,, 130
5000 ny. Kor.

Korona
80000
30000
20000
15000
30000
25(00
1(5000
10000
85000

(537000
85)8000

Nyeremény
l a

Korona! 
SKHMK) 
80000 
20000 

1 „  15000
3 „  10C00 30000
5 ., 5000 25000
8., 2000 1(5000 

10 „ 1000 10000 
70 „  500 85000

3900.. 170 (M53000

'Nyeremény
l a

Korona 
10000(1 
80000 
20000 

1 „  15000
3 „  10000 30000
5 „  5000 25000
8 „  2000 1(5000

10,, 1001) 1(1000 
70 „  500 85000

35K)0 „  200 780000

Lpfi-iiaa-yolilj iíjvreniciij szerrnesés cselben
K o r o n a

1 , 0 0 0 . 0 0 0
(E y y  M illió )

4ooo ny. Kor. wuooo khm) ny. Kor. 1001000

Az I. osztály húzása 1901 nov. 21. és 22-én tartatik meg. A húzások a M agyar k ir tily  i á lla m i  
e l le n ő r z ő  h a tó sá g , és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan történnek a húzást teremben (IV., 
Eskütér, bejárat a Duna utcza felől.) Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysersjáték valamenynyi 
elárusítóinál kaphatók.

Budapest, 1901. évi november hó 3-án. # rMagy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték Igazgatósága.
Lónyay. Hazay.

É S

3
20 
50 

400 
720 

1000 
27800

1 n v*‘r. 400000 400000 
1 á 20(1000 200000 
l „ 1(M)000 100000

(50000 
40000 
30000 
20000

(50000 
40000 
(50 00 
(50000

10000 200000 
5000 250000 
2000 800000 
1000 72(1000 
500 500000 
200 55(50000
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