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( Budapest.)
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legtisztább irnytt

S H M K U O T
legjobb asztali- és üdítő ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
yégebajokuál, gyomor- és holyaghu- 

rutnál. ^
Mattoui Urunk, Karlsbad és Buűapest.
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3 i n c z é r - G y u j t ó u

v á s á r o l j u n k .

Jobb mint minden más gyújtó, n e m  
d r á g á b b  é s  a  n y e r s  b e v é 
t e l b ő l

5°l«-ot
fizet a gyár nyugdíjalapunk javára.

1 láda 3000 doboz f r a n c o  minden 
állomásra 33 korona utánvét vagy előzetes 
beküldése ellenében. Megrendelések czim e:

Temesvári Gyujfcóyyár Temesvár.
ár: V., ErzsÉt-tér 1. í
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HIRMANN FERENCZ
é r c z á n i - g y á r i ».

JSudapest, YII. kér., Csányi-ute^a 9- sz,
G Y Á RT

sö rk im érö -k észü lék ek e t sziibad. léghűtővel.
Elvállal r ég i  k é sz ü lé k e k  á ta la k ítá s á t .

v á l a s z t é k  bor- és sör-csapokban,
va lam in t m in d en n em ű  sz ivattyú k b an .
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A  legfinomabb palaczksör
a világhírű pilseni polgári sörfőzde alap. 1842-ben

„pilseni ősforrás11
nevezetű gyártmánya.

Vidékre pasteurizálva küldetik, miáltal 4—G heti 
tartósság biztosítva. Budapesten házhoz szállítva. 
Rendelményeket kérjük kizárólag czimünkre, mint a 

magyarországi vezérképviselethez küldeni.

M I S Z E Y  é s
B u d a p est, I X ., R a n o id e r -u tc z a  4 . sz.

T e le fo n : 58—60.

F Ö R S T E R  K -
é t k e z ő t e r m e i

B u d a p e s t ,  V . ,  V á c z i - k ö r u t  6 8 .

A müncheni „Löwenbrau“ sör
fő ra k tá ra .

Hordó vagy 10 palaczkos rendelményt hájhoz szállít,
Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl.

«\W. UDVAR. SZ*t(
„« mwcou. m ^ letr 11 rű

jízstF FÖMERCZÍO * wiöru/«co0uw«oTii*
oca.ts KIR FINSÍGÍHC* t  .tWIEÖÖ»wÍW3ÍÖÍBO

.3ZA.Pl CSAPÓSTÓL. MPmLV. PCLS164 
FUSÖ tUSMCAfcSt '69d. 01C2.»
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Alapitva 1864.

Löwenstein M.
Czégtulajdonos :

LÖWENSTEIN F.NÁND.
BUDAPEST.

Főüzlet:

IV., Vámház-körut 4.
(ezelőtt Eskütér.)

Fiók-üzlet:

IV., Kishid-utcza 7.
I

F ű s z e r - ,  c s e m e g e - ,  c o n -  
s e rv - ,  s a j t - ,  v a j- , b o r - ,  
p e z s g ő - ,  c o g n a c - ,  te a - ,  

é s  r u m - r a k tá r .

Sürgönyczim :

L öw enstein
Vámház-körut.

Gentry-
pezsgő
a budapesti országos 

kaszinó pezsgője . . .

HiÉrt J. E.
pezsgőbor pin czéiböl.

J_____ I
~ 3  T3~

J_ _ _ _ L
~ 3  3 ~

B u d a p e s ti fő 

ra k tá r  ..............

B U D A P E S T ,

V ácz i-k ö ru t.



GYÁR= Y E L E N C Z E  FEHÉR M.

E  l a d á N .
Egy huszonegy szobára berendezett fővárosi 

szálloda berendezése eladó. Bővebb felvilágosítás 
nyerhető D r. S o l t i  Ö dön  ügyvédi irodájában 
Budapest, VI., Váczi-körut 72. II. em.

e g y  é rin tésse l fe l- és lehúzható  ruganyos jSrAs. M inden fa jta  cz ipók a lég- 
jo b b  anyaírbő l, elcíránH fagonbun. D r. H őfryes-fé le  asbost ta lpbetótea czipok 

------- - á llandó raktá ra
M I C I I L S T A I í T K I t  S. E .  és I I .

Budapest, Váczi-utwa 3. sz. és Erzsébet-körut 15. sz.
I’inczf'T uraknak 5 százalék oníredmény a czipö talpába belonvomott

szabott árból.
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Hirdetmény.
Gróf Apponyi Géza Apáthi-i pinczéjé-

ben - Tolnamegye, posta és vasnt- 
állomás Mórágy —  saját termésű tiszta s 
kiváló minőségű ó fehér és veres fajbor

palaczkokban eladó
és pedig 0 3 5  literes palaczk 54 fillér; 0 7  
literes palaczk 9ö fillérért csom agolva s 
vasúthoz szállítva.

Ugyanezen 10 éves fajborok hordóban 
50 litertől felfelé hektónként 100 koronáért
kaphatók ab vasútállomás Mórágy.

Nagy palaczk 17 fillér, kis palaczk 11 
fillérért, hordók önköltségen számított ár
ban franeo Mórágy, szívesen visszavételnek.

Bor bizománybán is adatik. Rendelmé- 
nyekel elfogad s felvilágosítással szívesen  
szolgál a gazdatisztség Apáthiban.

Apáthi, 1901. november 15-én.

Az uradalmi fe lü g y elő ség .
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P á ly á z a t i  h ir d e tm é n y .

A „Szatmár-Németi Pinczér-Egylet11
mint testület közvetítési irodát nyit s e 
czélból

Wy-á

Az ügynök, ki a jogot az egylettől kapja, 
tartozik: rendes nyiit irodát taitani, s olyan 
lakást, hol az idegen s átutazó pinezérek meg
határozott árban ellátást nyernek, továbbá 
köteles az egyleti tagsági dijakat beszedni, az 
egyleti ügyekben lelkiismeretesen eljárni és 
pontos kimutatást vezetni a helybeli és át
utazó pinczérekről; végül tartozik a rendőr- 
hatóság szabályait pontosan betartani. Javadal
mazása S O  k o r o n a  irodai átalány. Egy
előre tartozik az egylet pénztárába 200 korona 
biztosítékot letenni. Az állásra csakis szakma
beli egyének pályázhatnak. Pályázók kereszt- 
levél, eddigi működésükről! bizonyítványaikat 
és a helyhatósági bizonyitvány a pályázatával 
együtt 1902. év február 20-ig a fenti egylet 
elnökségéhez küldjék be.

K a l o c s a i  i t ís ijr m o iic l ,  elnök.
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M a g y a r - P e z s g ő b o r - f p a r .

Lnis Francois & C m
9

császári és kir. udvari szállítók.
Fülöp Szász Coburg Góthai Herczeg Ö Fens. szállítói.

B U D A F O K  ( P r o m o n t o r ) .
IH p lo in c  (T l ln n n e n r :  1890. Lissabon, 1896. Bordeaux, 

1896. Paris (Académie Nationale de commcrce).
Ó ra iu l  P r i x  : l l o r s - t o n c o n r s :  1897. Marseille. 
A ra n y  í r c i n : 1890. Nizza, 1894. Antwerpen, 1890. 

Temesvár, 1897. Brüsszel, 1898. Bécs, 1900. Páris (Académie 
Nationale de Comerce).

E z ü s t  é r m e k : 1889. Páris, 1896. Budapest állami 
ezüst, 1900. Páris.

tfz iis t d i s z í r c in  : Országos Ipar-Egyesület Budapest 1901.
„ T r a n s y l v a n i a 44 fél édes és „ V i a

H í r ű t * 4 savanyu izii, közkedveltségü pezsgőboraink megízlelését.

Főraktár: Borhegyi Fersncz ezelőtt Lápossy.
-és- B U D A P E S T ,  G i z e l l a - t é r .  ■-&-

Vezérképviselőség Magyarország részére :

Ruda és Blochmann Budapest, V., Akadémia-u. 16. sz.
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D r .  Á n g y á n ,  D r .  E l i s c h e r ,  D r .  H e r c z e l ,  
D r .  K é t l i ,  I>r. I t a r á n v i ,  D r .  I .a u  f c n a u c r  
é s  D r .  l i i c b e r m a n  11 e g y e t e m i  t a n á r  u r a k  

á l t a l  a j á n l o t t

^  Jm
S z e n t  I s t v á n  v é d j e g y g y e i

'ai polgári serfőző r.-t.
k é s z í t m é n y e ,  a s ö r i p a r  e g y ik  l e g j e l e n t ő s e b b  

v ív m á n y a .
Ezen rendkívül kellemes izü üdítő ital egyszersmind kitűnő 
szer á lm a t la n s á g , id e g e s s é g , e m é s z té s i z a v a r o k  é s  é tv á g y 
ta la n s á g  e lle n , a já n lh a tó  to v á b b á  v é rs z e g é n y e k n e k  é s  lá b b a d o z ó  
b e te g e k n e k , v a la m in t  a  g y e n g e s é g  k ü lö n b ö z ő  n e m e i e lle n , v é g re  

ig e n  fo n to s  s z o p ta tó  n ő k n é l.
Kapható B u d a p e s t e n  minden fűszer- és csemege-üzletben.

A v i d é k r e  a sörfőzde maga szállítja.
KudapcHti á ra k : — a fogyasztás i adóval eg yü tt — egy nagy palaczk 
(palaczkokon kívü l) 25 k r .,  egy k is  palaczk 20 k r . V idék i á ra k : 
a fogyasztási adóval együtt a kőbányai állomáson, egy rekesz, 30 nagy piilue/.k 7 f r t  50 k r .,  betét a rokeszórt és pa laezkokért í) f r t  30 k r .,  összesen 10 f r t  80 k r .,  egy rekesz 30 k is  palaczk 0 f r t ,  be té t 

a rokoszért és pa laezkokért 3 f r t ,  összesen 0 f r t .
A  be té tet visszaszolgáltatjuk, ha a rekeszek és palaczkok jóka rba n  és 

fuva r oientve három  hónapon be lü l cz im ünkre  v isszakü ldő inek .
--------  Ezen s ö r  h ó n a p o k ig  e l t a r t h a t ó .  --------

S I T O G E N
NÖVÉNY-TÁPSZER - KIVONAT.

Legjobb és legolcsóbb nép-tápszer.
Tudományos elemzések szerint 
felülmúl mindennemű huskivona- 
tot, fűszert, stb. Kitűnő izé
nél és töperejénél valamint 
olcsóságánál fogva minden más 
tápszernél többet ér, pótolja 

az egyoldalú táplálkozás 
hiányait, s Így megbecsülhet- 
len tápszer egészséges és beteg 
embereknek, húsevőknek ős 

vegetáriánusoknak.
A Sitogen kapható minden jobb fűszer- vagy élelmiszer-kereskedés

ben. továbbá gyógyszertárakban ás droguériákban.

Sitogen
Növénytápszer

----- k iv o n a t . ------
Általános táplálószer. 
Legjobb ételízesítő.

A r a k  : S ű r í t e t t S i t o g e n t é g e l y e k b e n :
65 gr. 130 gr. V« Kg. Va Kg. 1 Kg.

K. 1 . - K. .1.70 K. 2.110 K. 5 .5 0  K. 1 0 . -
F o l y é k o n y

65 gr. 130 gr.
S i t o g e n  i iv c g e k l t e n  :

1/1 Kg. 1/2 Kg. 1 Kg.
-.O O  Ilii. K. 1 .2 0 K. 2 . - K. 3 .5 0  K.

P rób ak ü ld cn ién .y t  d íj ta la n u l  s z á l l í t
A  S IT O G E N  K IV O N A T  T Á R S A S Á G

iiiagyarorN zági k é p v ise lő sé g e
l lo f fm a n n  S. l ln d a p c s t ,  V i l i . ,  \ é p s z in h á z -n .  ilH.

Nyomatott a .Pátria* irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaságnál, Budapest, Üllöi-ut 25. (Köztelek). LAPTULAJOONOS !



3. szám.V. évfolyam. Budapest, 1902. február hó 1-én,

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.

A »SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE* — 
A .DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI^SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATAc — •NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* — AZ •ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, 
VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA< — A »KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSMÁROSOK ÉS PINCZÉREK 
EGYLETE* — AZ »ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA* — »SZEGEDI SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* — A .GYŐRI SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA* 
— A .SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE* — A .POZSONY SZ. KIR. VÁROSI 

SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA*
H I V A T A L O S  L A P J A .

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre ____— —........... .............  S korona.
Félévro  ........... . . ............... .......... . 6 •
Egész évre  .........................................12 »

E g y e s  s z á m  A ra  BO fillé r .

Felelős szerkesztő:
F. K I S S  L A J O S

M eg je len :
minden hónap 1. és 15.

napján.
Főszerkesztő:

Dr. SOLTI ÖDÖN

Szerkesztőség ős k ia d ó h iv a ta l:  
Budapest, V. kér., B ipót-körut 9. sz.

Hirdetések felvétele ugyanott. 
K é z ir a to k  n em  a d a tn a k  v i s s z a .  

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

Haladunk.
(.B—a.) Múlt számunkban jeleztük, hogy az ipar

törvény revíziójával ezen lapunkban bővebben foglal
kozunk és most annál nagyobb örömmel tesszük 
ezt, mert azt látjuk, hogy 4 éven át hangoztatott 
szavunknak némi eredménye mutatkozik.

Idősebb szaktársaink, akik még az 1885-ik évi 
kongresszus összes eseményeit ismerik és akik azóta 
figyelemmel kisérik iparunk fejlődését, bizonyára emlé
keznek a magas kormány elfoglalt álláspontjára a szak- 
képesítés kérdésében. De az ifjabb generáczió is, mely 
lapunk mellett kitartott, értesülést nyerhetett lapunk 
utján ismételten arról, hogy 1899. évben negyedszer 
utasított vissza bennünket a magas kormány abbeli 
kérelmünkkel, hogy iparunkat a szakképzettséghez 
kösse.

Szűkszavú végzések voltak a válaszok a többször 
beadott, okadatolt, részletes, kimerítő memorandomokkal 
szemben.

Ezen többszörös visszautasítások annyira elkeserí
tették vezéreinket, hogy az aradi kongresszus hatá- 
rozatilag kimondta, hogy egyelőre lemond a „képesítés" 
ügyében elfoglalt eddigi álláspontjáról és majd csak az 
ipartörvény revíziójának alkalmával fogja újból a szak- 
miniszter elé terjeszteni 30,000 magyar vendéglős jogos 
kívánságát.

Az ipartörvény revíziójának előestéje lévén, 
Omidel János vezérünk sietett beváltani Ígéretét és a 
következő kérvényt nyújtotta be Hegedűs Sándor 
kereskedelmi miniszterhez:

„Nagyméltóságu miniszterin’, kegyelmes urunk!
Az 1884. évi XVII. t.-cz. (ipartörvény) tárgyalása 

alatt levő revíziója alkalmából az alólirott „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata 
nevében alázattal esedezünk Nagyméltóságodhoz, hogy 
tapasztalatokon alapuló észrevételeinket — melyeket 
ipari szempontból tekintve, általában, de különösen a 
szállodás és vendéglős ipar teljes elfajulásának meg- 
gátlása czéljából és ezen iparágaknak nemesebb irányban 
való fejlesztése érdekében felette szükségesnek vélünk, 
— magas figyelmére méltatni, azokat elvileg elfogadva, 
a módosítandó ipartörvényben, vagy ha a körülmények 
úgy kívánják: a törvény végrehajtásáról szóló rende
letben érvényre juttatni kegyeskedjék.

Mindenekelőtt tisztelettel kijelentjük, hogy még

gondolatban sem szándékozunk a „szabadipar" jelszava 
ellen véteni. Törekvésünkben nem önzés vezérel ben
nünket, hanem az a tiszta jó szándék hogy iparunkat 
helyes- és egészséges alapon fejleszthessük; mert erős 
meggyőződésünk az, hogy bármely ipari foglalkozás 
csak akkor válhatik édes magyar hazánknak is igazán 
javára, ha az versenyképes arányai, hatalmas, biztos 
alapon nyugvó fejlettsége által a müveit államok rend
kívül előrehaladott iparával legalább némileg össze
mérhető.

Sajnos ! iparunk abszolut korlátlan volta miatt ma 
már odáig jutottunk, arra az elszomorító valóra ébred
tünk, hogy például a szállodás ipar az erkölcsi fölté
teleket kezdi mellőzni és nélkülözni.

,,Szálloda“ elnevezés alatt az egész országban, de 
kivált a székesfővárosban tömérdek olyan üzleti házalí 
keletkeznek, melyek a valóságban nem szállodák, henem 
erkölcsrontó alkalmi helyek. Bemocskolják a szállodák 
jóhirét, mert nagyhangú, hazug hirdetésekkel megté
vesztik és magukhoz csalogatják az idegeneket, azok 
azután undorral menekülnek innen!

Nemcsak az igazi szállodásokat károsítják ám e 
hazug kontárok, hanem mérhetetlen kárt okoznak az 
országnak és a székesfővárosnak is, mert valósággal 
elriasztják tőlünk az idegeneket, tehát kihívó ellentétbe 
helyezkednek a magas kormány, a városi halóságok és 
az egész társadalom ama hazafias törekvésével, mely 
hazánk idegenforgalmának emelésére irányul.

Még inkább kedvezőtlen helyzetben van a vendéglő- 
ipar. Gyakorlásához, az engedélydij lefizetésén kivül 
egyéb előfeltétel alig szükséges, mert képesítéshez kötve 
nincsen.

Innen van, hogy boldog-boldogtalan belé fog. 
A suszter, a snaider, az asztalos, stb. mind ott hagyja 
tanult mesterségét és felcsap vendéglősnek, azt hivén, 
hogy aranymezükre talált. Pedig e szakavatatlan kísér
letek egytől-egyig mind balsikkerrel végződnek. Legalább 
azt bizonyltja a vendéglő-üzletek mód nélkül való válto
zásáról szóló értesítő végzéseknek az a ropant halmaza, 
melyet, kivált az utóbbi években, az elsőfokú ipar
hatóságok kiadnak.

Hogy a megbízhatóság és a helyes táplálkozás szem
pontjából mennyit érnek azok a vend-glök, melyeket az 
ezen iparág gyakorlásához okvetlenül szükséges töke 
hijával kétségbeesett kontárok, vagy pedig máról-holnapra 
élősködő széclelgők avattak vendéglőkké, arról a nagy

Birdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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közönség téliét szomorú tanúságot, meg a közönség érde
keinek 'védője: a sajtó, mely azután az előbb vázolt 
üzletek miatt — elég. igazságtalanul — rendesen az 
egész vendéglői ipart Ítéli el.

Hogy' a közrendészeti, köztisztasági és közegészség
ügyi követelményeknek, szabályoknak mennyire nem 
felelnek meg a szakavatatlan eleinek által vezetett 
vendéglői üzletek, azt az ellenőrzésre hivatott hatósági 
közegek bizonyíthatják legjobban.

De hogy mennyire ártanak a vendéglői ipar tisztes
ségének, mily mértékben rontják annak hitelét, anélkül, 
hogy a saját sorsukon lendíteni tudnának, — mert 
hiszen valamennyinek a sorsa: mihamar a bukás, — 
azt mi hivatásos vendéglősök keservesen tapasztaljuk.

*

Mindezek alapján szerény véleményünk szerint az 
volna tehát a legelső fontos kérdés :

hogy lehesen a szállodás, vendéglős ipar ekként való 
elfajulásán, a „szabadipar“ elvének megsértése nélkül 
segíteni ?

E téren szerzett hosszú és keserves tapasztalataink 
már régen aztamegyözödést érlelték meg bennünk, hogy a 
kérdés csak úgy oldható meg alaposan és sikeresen, ha 
a szállodás, vendéglős ipar a legszigorúbb erkölcsi felté
telekhez és mindenekfölött képesítéshez köttetik. Nincsen 
ennek semmi akadálya ! mert milyen oknál fogva tagad
tatott meg eddig ebbeli kérelmünk ?

Egyszerűen azért, mert a vendéglős-ipart nem kell 
tanulni, elsajátításához nem kell — állítólag — gyakorlat.

Nagyméltóságu Miniszter u r !
Magas engedelmével megragadjuk a jelen kínálkozó 

alkalmat, hogy e bennünket vendéglősöket mélyen lealázó, 
lesújtó, de bocsánatot kérünk, elavult Ítélettel szembe
szálljunk. Újból kísérletet teszünk annak igazolására, hogy 
a szállodás, vendéglős ipar folytatásához sokkal több elő
tanulmány és gyakorlati ismeret szükséges a mai világban, 
mint egyik-másilc, már régebben képesítéshez kötött iparág 
folytatásához.

Mindenekelőtt legyen szabad azt az ártatlan kér
dést fölvetnünk: hogy ha a hivatásos szállodások, 
vendéglősök nem tanulták volna gyermekkoruktól fogva 
ezt az ipart, ha nem ismernék annak minden csinját- 
binját, képzelhetö-e ? hogy akkor is volnának olyan 
szállodáink, vendéglőink, melyekben a legkényesebb 
Ízlésű idegen utazó is megtalálja a maga kényelmét, 
fokozott igényeinek kielégítését!

Az az állítás: hogy a szállodás, vendéglős ipart 
nem kell tanulni, megjárta valamikor, akkor, mikor 
Budapest még nem volt a világvárosok közé sorolható; 
idegenforgalma pedig éppenséggel nem volt.

De ma, midőn nemcsak a sokat látott, nagy 
igényű külföldi kivan kényelmet, sőt fényűzést a szállo
dában, — tudást, szakavntottságot, műveltséget és útba
igazítást a szállodástól, hanem a saját közönségünk 
Ízlése, igénye is annyira csiszolódott, hogy annak kie
légítése még a maga mesterségét jól értő embernek 
sem csekély dolog, akkor bizony a tudatlan régi jó öreg 
korcsmáros szerepe lejárt.

Az a szállodás, vendéglős, a ki nem tanulta 
alaposan ezt a mesterséget és mégis belefog — abban 
a pillanatban már a bukás szélére is lépett. Nem bol
dogul, ha nem tanult nyelveket-, nem ismeri a világ, 
de különösen az ország közlekedési utcát és eszközeit; 
nincsenek összeköttetései a világvárosok szállodásaival. 
Ha mint vendéglős nem érti a mészáros- és hentes-ipart, 
a konyhakertészetet, a szaJcácsmüoészetet és konyhavegy
tant; nem Ur jártasságyal a pinczekezelés és borisme- 
rétben- Tehát cs <k akkor lehet valaki hivatásos vendéglős, 
ha a saját mesterségén kívül még az imént felsorolt, képe
sítéshez kötött mesterségeket is gyakorlat által elsajátítja

és érti: a kellő tudást és műveltséget pedig a vendéglős 
szakiskolában megszerzi.

Ilyen szakiskolák ma már a budapesti ipartársulat 
által nagy áldozatok árán fentartott, s a magas kormány 
és székesfőváros által is segélyben részesített budapesti 
minta-iskolán kivül az ország számos városában talál
hatók, áldásosán működnek, mert sok száz magyar 
vendóglős-ifju nyer bennük évenként a mai kulturális 
iránynak megfelelő kikópeztetést.

Alázatos kérésünk tehát végeredményében az volna, 
hogy: . .

a vendéglős-ipar képesítéshez kötése kimondatnék, s 
annak gyalcoslására engedélyt csak olyan egyének nyer
hetnének, akik igazolni tudják, hogy ezen ipart legalább 
2 éven át gyakorlatilag mint tanonezok tanulták; bizo
nyítványuk van arról, hogy a budapesti, vagy valamely 
vidéki vendéglős-szakiskolában a 3 évre terjedő tanfolya
mot elvégezték és erkölcsi tekintetben kifogás alá nem 
esnek.

Ezzel kapcsolatban kérjük egyúttal a vendéglősökre 
nézve az ipartársulati kényszer kimondását, mely kérel
münket különben bővebben megindokoltuk a székes
főváros hatósága által alkotott uj szabályrendeletnek 
ide vágó pontja ellen a magas kormányhoz intézett 
felebbezésünkben.

Abból a szempontból, hogy iparunk az állam részé
ről is megérdemel némi pártolást — azon kivül, hogy 
szakiskoláinkat magunk tartjuk fönn — legyen szabad 
még tisztelettel felemlítenünk, hogy ugyancsak saját 
erőnkből országos nyugdijegyesületet is alapítottunk, 
tehát munkaképtelen szaktársainkról és a hasonló segéd
munkásokról is magunk gondoskodunk, pedig mi vagyunk 
az országnak legtöbb adóval terhelt iparosai.

Alázatos kérésünket Nagyméltóságod magas figyel
mébe ajánlva,

Budapesten, 1901. deczember hó 2-án.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipartársulata."

Eddig a kérvény, melyet a képesítés elnyerése 
ezéljából benyújtottunk a szakminiszterhez, ki ezen fel- 
terjesztést véleményadás végett megküldötte az „Országos 
Iparegyesület“-nék, melynek végrehajtóbizottsága január
14-én tartott ülésén akkép határozott, hogy kiadja 
tanulmányozásra az ipartestületi szakosztálynak.

Már maga azon tény, hogy a kereskedelmi minisz
tériumban komolyan foglalkoznak ügyünkkel, nagy hala
dást jelent a múlthoz képest; az a körülmény pedig, 
hogy az „Országos Iparegyesület“-hez lejutott már az 
ügy, azt is bizonyítja, hogy elég gyorsan dolgoznak a 
minisztériumban.

Most olyan helyen várja szakiparunk sorsának 
eldőltél a képesítés kérdésében, ahol mindig behatóan 
foglalkoztak iparunk összes ügyeivel és annak sérelmeit, 
terheit, nyomasztó küzdelmeit ismerik.

A fenti kérvényben eléggé részletezve vannak 
azon szakismeretek, melyeket egy szakképzett vendég
lősnek tudni kell.

Oelléri Mór, az egyesület igazgatója pedig maga 
is aktív részt vett országos kongresszusainkon, alapos 
ismerője szakiparunknak és a szakosztályi gyűlésen 
elég alkalma nyilik arra, hogy ott hathatósan támogassa 
szakiparunk jogos kívánalmát.

A szakosztály többi tagjai pedig bizonyára alapos 
tanulmány tárgyává teszik ezen iparunkra nézve nagy 
horderejű kérdést és igy nincs okunk attól tartani, hogy 
az „Országos Iparegyesület“ véleményezése ne a szak
képesítés kimondása mellett döntsön.

Szüksége van erre iparunknak. Nyer vele az 
állam. Hasznát fogja látni a nagyközönség.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt elv ásóinkét mindig lapunkra hivatkozni.
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Mert hiába, sokat, nagyon sokat kell tanulni és 
tudni êgy szakképzett szállodásnak és vendéglősnek.

És aki szakiparunkkal valaha komolyan foglalko
zott. észrevehette, láthatta, hogy szakiparosaink mindent 
elkövettek arra nézve, hogy haladjunk.

És előre is jutottunk," haladtunk a korral.
E haladásunk azonban jutalmat érdemel.
Legszebb jutalmunk lesz a szakképesités ki

mondása.

A Budapesti káyésipartíírsulat 
és az V. kér. polgári kör.

Irta : Brück Károly, a „Vigszinház“-kávéház tulajdonosa.

Történnek még csodák is. Csak meg kell látni, 
észre kell venni bizonyos körülöttünk lejátszódó ese
ményeket. Persze, a ki bekötött szemmel jár vagy 
szándékosan nem akar látni, az nem lát. És nem is tud 
meg semmit. Az agyonhallgatás sokszor nagyon előnyös 
azoknak, akik bizonyos dolgokat agyonhallgatva akarnak 
tudni. Egy ilyen dologra akarom felhívni e lapok olva
sóinak figyelmét s pedig nem mintha minden áron 
gáncsoskodni akarnék, hanem azért, hogy reámutassak 
egy olyan tényre, melyben a kávésok közérdekei védel
mére egy az ezen ipartól teljesen távol álló tényezőnek 
sikr asz állását látom és ismerem fel egy oly ügvben, 
melyet hetekkel ezelőtt e lap hasábjain már szellőz
tettem s melyre az erre egyedül illetékes budapesti 
kávésipartársulat helyett ime egy teljesen idegen helyről 
kapok választ és igazolást.

A tekintetes szekesztöségnek, de a lapok olvasóinak 
is bizonyára tudomásuk van arról, hogy néhány nappal 
ezelőtt az összes napilapokat az a teljesen megbízható 
forrásból eredő hír jár járta be, hogy az V. kér. kör 
közügyi bizottsága egyik legutóbb tartott gyűlésén elhatá
rozta, miszerint a járdafoglalási dijaknak a székesfő
város ötödik kerületében a többi kerületekkel szemben 
aránytalanul magas megállapítása tárgyában beadványt 
fog intézni a tanácshoz.

E tőnynyel szemben mely eléggé fényesen bizo
nyltja, hogy mennyire igazam volt akkor, midőn ugyan
ezen helyen kifejtettem, hogy az V. kér. kávésai a túl- 
magas járiafoglalási dijakat egyedül az ipartársulat 
mulasztásának köszönhetik, leteszek az érzékenységről, 
ámbátor méltán elvárhattam volna, hogy mérvadó 
helyen a közérdek szempontjából irt, s a nyilvánosságnak 
is átadott soraim némi figyelemre, méltatásra találjanak. 
Leteszek tehát az egyéni érzékenységről s nem fir
tatom a dolgot, mert ennél sokkal nagyobb jelentőséget 
tulajdonitok ama szomorú ténynek, mely ebből az 
ügyből is kiviláglik, annak t. i., hogy a budapesti kávés- 
ipartúrsulatnál mindennel többet törődnek, mint a ká
vésok közérdekeivel.

Mert mit bizonyít az V. kér. kör beadványa?
Nem-e azt, hogy az V. kerületben teljesen indoko

latlanul tulmagasan megállapított járdafoglalási dijak 
ellen egy a kávésoktól teljesen távolálló, semmifélekép 
sem érdekelt társadalmi kör kénytelen felszólalni s 
az egyedül rendelkezésére álló jogorvoslattal élve, a 
szenvedett sérelemre orvoslását kérni a székesfőváros 
tanácsától? Ez az igazság fáj. Mert bármily jólesik az 
ötödik kerületi kávésoknak, hogy a kerületi kör segítsé
gükre kíván sietni, époly lesújtó hatása van mindannyi
jukra az a másik igazság, hogy a saját ipartársulatuk, 
mely pedig elnöke által a reájuk nézve sérelmes meg
állapításokat alkotó közgyűlésen is képviselve volt még 
most egy fait accomplival állva szemben, sem tartja 
érdemesnek legalább ugyanazt megtenni, amit egy más, 
teljesen idegen klub kötelességének tart megtenni.

Mert bármily nehéznek és fárasztónak, de meg

engedem eredménytelennek is lássék egy közgyűlési 
határozatnak megváltoztatása, s bármily nagy mulasztás 
is volt, hogy ipartársulátunk elnöke e határozat ellen 
ugyanakkor nyomban nem szólalt fel a legerélyesebben, 
mikor Vázsonyi a többi kerületek járdafoglalási dijainak 
leszállítását tudta kivinni azt hiszem, hogy a közgyűlési 
döntés ellen fellépni, azt a felsőbb fórumhoz megfeleb- 
bezni első sorban nem egy klub, hanem az ipartársulat 
kötelessége lett volna.

Hogy ez megtörtént volna, hírét sem hallottam. 
Nem találok az intézkedések nyomaira az ipartársulat 
múlt évi deczember hó 30-án tartott választmányi ülé
séről felvett jegyzőkönyvben sem, melyben —- noha 
három év alatt minden kínálkozó és nem kínálkozó 
alkalommal valóságos dicshymnuszok lellek elzenge- 
dezve az ipartársulatnak a járdafoglalási dijak leszállí
tása ügyében kifejtett fáradhatatlan és ügybuzgó tevé
kenységét illetőleg — mondom, egyetlen sorban sincs 
megemlítve az elnökségnek a járdafoglalási ügyben kifej
tett működése nagyon is kérdéses — — — eredményes
sége ?

Pedig talán ez is oly fontos, mint az ipartársu
latnak jubiláló, egyébként nagyon érdemes nyomdá
szához intézett üdvözlő és köszönő hálafelirat, noha 
becsületes munkájáért — ugv vélem — becsületesen 
megfizetik ?

Ilyen vizonyok között valóban nem kell csodál
koznunk azon, hogy a t. ipartársulati tagok sem a 
rendes évi közgyűléseket, sem a választmányi s egyéb 
összejöveteleket nem látogatják s a társulati közügyek 
iránt sem érdeklődnek, s hogy az egykor látogatott 
jourokon is alig 20% kávéssal szemben 80% a szál
lító s ezeket is úgy kell valósággal odaédesgetni------
czukorral.

Ideje hogy megtisztítsuk az ipartársulatot a sze
mélyi kultusz tultengésétöl. Hadd verjen gyökeret ehe
lyett egy egészségesebb, operettszerüségektől ment köz
szellem, komoly munka. Akkor élet, elevenség fog köl
tözni az elhagyott, most hangtalan tájakra s megle
szünk mentve nemcsak sok keserű csalódástól, de 
oly édes (?) diadaltól is, mint a minőt a járdafoglalási 
ügyben arattunk. Ha arattunk.

Idegenforgalom.
Irta: Gumiéi Károly.

Sokat hangoztatott, mondhatnám agyoncsépelt 
témát pendítek meg ugyan, de ez korántsem riaszt 
vissza attól, hogy egynéhány szót szóljak erről, a külö
nösen minket vendéglősöket érdeklő tárgyról.

Egy különös és elszomorító eset adja az impul
zust, hogy vajmi keveset forgatott toliamat felvegyem.

Mr. Schwab, az aczélkirály, neje és főmérnöke, 
neves honfitársunk Mercader Kamill kíséretében, ott
hagyta pár hónapra az újvilágot és eljött Európába 
pihenni. Végigjárta a fél kontinenst s végre megálla
podott Bécsben — 2 hétre, honnan lerándult hozzánk — 
egy napra. Idejött s a legnagyobb elragadtatással szólt 
Budapest fejlődéséről, szépségéről, szeretetro méltón 
nyilatkozott a magyar vendégszeretetről, Ízlett neki á 
magyar konyha és bor, tetszett neki a ezigány zenéje.

Ittléte estéjén ebédjénél a következőket m ondta:
„Kétségleien, hogy kereskedelmi és ipari tekintet

ben Magyarország messze elmarad Amerika mögött, de 
kénytelen vagyok bevallani, hogy a -mi a vendégszere
tetet illeti, Amerika az Önök szép hazáját sohasem 
fogja túlszárnyalhatni.“

Azt mondta, hangsúlyozva, hogy őszintén beszél, 
hogy egész útja alatt sehol sem érezte magát oly jól, 
mint nálunk Budapesten s hogy az itt töltött kedélyes

Hirdetési rovatunkat lapunk alváséinak becses figyelmébe ajánljuk.
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napot a magyar vendégszeretet feledhetetlenné tette 
számára. És mégis, programmjához biven, másnap 
délben visszautazott Bécsbe, hol ki tudja még mily 
soká marad.

Ezen azonban nincs semmi rendkívüli. Hány esetet 
találunk arra, hogy messzeföldröl idejött idegenek heteket 
töltenek a császárvárosban a nélkül, hogy hozzánk 
lelátogatnának s ha lejönnek is, úgy csak egy-két 
napra.

S azok, a kik lejönnek, nem bánják meg. Vala
mennyien elragadtatva dicsérik Budapestet és sajnálják, 
hogy nem szántak megtekintésére több időt. Ha pedig 
azt kérdezzük tőlük, miért áldoztak már útitervükben 
csak ily keveset a magyar fővaros megismerésére, ren
desen azt felelik, hogy ők Magyarországot olyan barbár 
tőidnek képzelték, hol 1—2 napnál többet tölteni 
haszontalan fecsérlése a drága időnek.

A bökkenő ott van, hogy nem ismernek bennünket, 
s a kik ismernek, rosszul ismernek. Egész Európa tele 
van felőlünk koholt, alaptalan rágalmakkal s a külföldi 
ember, ha egyáltalán hall rólunk, hallhat mindent, csak 
jót nem.

E rágaimakkal kell szembeszállanunk, az előítéle
teket kell elejét vennünk, ha egyáhalán idegenforgalomról 
csak álmodni is akarunk. A főváros intelligencziájának 
créme-je, belátva az idegenforgalom páratlan fontossá
gát, száll most síkra ez ügy mellett és egy idegenfor
galmi egyesület megalakításán fáradozik.

Belátja az idegenforgalom fontosságát, a mi nagy 
szó, nagy hal dás. A nagyközönség túlnyomó része ma 
is abban a hiszemben él, hogy az idegenforgalom 
emelése csakis a szállodás és a vendéglős, legfeljebb 
még egvpár kereskedő érdeke.

Mert ki más látja hasznát annak, ha az idegen 
egy várost meglátogat, szállodában lakik, vendéglőben 
étkezik? Én megfelelek rá. Hasznát látja a kereskedő, 
az iparos, a termelő, mindenki, a ki a vendéglőssel 
összeköttetésben á ll; esetleg fel száll az ára a finomabb 
élelmiczikknek, a mi a megélhetést korántsem teszi 
drágábbá, legfeljebb kedvet éleszt a népben finomabb 
keitészettel is foglalkozni, a mi szintén nem ártalmas. 
Nem akarom kétségbe vonni s az határozott abszurdum 
is volna, hogy az idegenforgalom nem lendítene nagyot 
a mi iparunkon is, de van még más haszna is az 
idegcnlorgalomnak, oly haszna, mely hazafiasságánál, 
magasztosságánál fogva megköveteli, hogy minden 
magyar zászlót hajtson előtte.

Sehol széles e világon nincs oly kis nemzet, 
melynek annyi ellensége volna, mint nekünk. De egész 
hatarozotlan állítom s ez szolgál megnyugvásomra, 
hogy csak azok nem szeretnek, csak azok vetnek meg, 
csak azok gyűlölnek, kik bennünket nem ismernek.
S a magyar nemzet és föld olyan, hogy azt igazán 
szeretni, igazán becsülni és tisztelni csak’ az tudja, ki 
itt járt, ki látott minket magyarokat, látta hogy nem 
vagyunk barbárok, hanem hazánkra és őseinkre büszke, 
müveit nemzet.

Ezért oly fontos, oly szent misszió az idegen- 
forgalom emelésének ügye. Ezért tartsa kötelességének 
minden müveit magyar ember ezt az ügyet támogatni 
s ha mással nincs módjában, hát azzal, hogy belép az 
alakulóban lévő idegenforgalmi egyletbe, S ha ez az 
egylet jól végezte dolgát s tényleg lendület fog mutat
kozni az idegenforgalomban, akkor nagy feladatot hárít 
reánk a hazaszeretet.

Mert ki az. kivel először és majdnem kizárólag
érintkezik minden idekerülő idegen?

Nem más, mint a szállodás és a vendéglős. 
iNekunk kell fölvilágosítanunk ökot arról, mily sokat

1902. február í.

jelent e szó: „magyar11. Nekünk kell megismertetnünk, 
hogy ez a sokat szidalmazott, sokat ócsárolt nemzet 
mennyit szenvedett és küzdött a kereszt védelmében és 
saját fennmaradásáért; s hogy a haladásunkat eddig 
nem korlátoltságunk, nem maradiságunk gátolta, egyedül 
az a körülmény, hogy erőnket a haza megszerzésére, 
később nz európai kereszténység védelmében, saját 
fennmaradásunk érdekében kifejtett harczok, majd a 
hálátlanság következtében szenvedett elnyomatás elleni 
kétségbeesett küzdelem foglalta el.

És én hiszem, de tapasztalásból tudom is, hogy 
az az idegen, a ki ezt tudja és a ki megismerte 
népünket, ha legádázabb ellenségünk lett légyen is, 
legjobb barátunkká válik és tisztelni fogja a „magyar11 
nevet!

S ha másért nem, ezért az egyért, ezért a szép, 
magasztos feladatért szeressük iparunkat.

Ez az egyedüli, a mi ideális, a mi magasztos 
benne. Az a tudat, hogy nekünk, az ipar mostoha 
gyermekeinek ily nagy, ily magasztos feladat jut osztály
részül, az a tudat, hogy mi a köznapi, egyhangú 
foglalkozás mellett ily szent ügyet szolgálunk, adjon 
nekünk erőt, öntsön mindnyájunkba lelkesedést!

Sorakozzunk mindnyájan az idégenforgalom eme
lése érdekében megindult mozgalom zászlaja alá. 
Áldozzunk minden szellemi erőnkkel ennek a czélnak 
az elérésére, mely által nekünk oly szép feladat jut, 
mely által a mi prózai foglalkozásunkba az idealizmus
nak egy édes, áldott cseppje lopódzik.

........... .................... Illllllllllll.... I............I.... I................Illllllll...... mii..... II

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata11

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 :

1002. február hó 7-én John Edr vendéglőjében (VI., 
Andrássy-ut 40. sz.).

1902. február hó 14én Förster Konrád vendéglőjében (V., 
Váczi-körut 68. sz.).
......... mm................ .... .......................

Meghívó.
JL „ B u d a p e s t i  K á v é s i p a r t á r s u . l a t “

1902. évi február hó 3-án, hétfőn, este 8 órakor
Förster Konrád vendéglőjének külön termében (V. kér., 

Váczi-körut 68. sz. a.)

tá rsa s  v a c so rá t
rendez, melyre t. tagjainkat és üzleti barátainkat ezennel 
tisztelettel meghívjuk.

Budapesten, 1902. január 31-én.

Az ipartársulat elnöksége:
Kemény, Némái,

titkár. elnök.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt sírásóinkat mindig lapunkra kivetkezni.
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Társulatok. Egyesületek.
Az Országos Pinczér-Egylet közleményei.

A Magyar Országos Pinczér Egyesület alapszabálya.*)
1. Az egyesület czime, székhelye :

1. §. Az egyesület czime: Magyar Országos Pinczér Egye
sület. Székhelye : Budapest.

II. Az egyesület pecsétje és hirdetményei; hivatalos nyelve.
2 §. Az egyesület pecsétje : hivatalos bélyegzőn a teljes 

czim ; pecsótnyomón, a köriralban : Magy. orsz. pinczér egyesü" 
let : középen : Budapest.

3. §. Az egyesület hirdetményei a hivatalos szaklapban 
teendők közzé.

4. §. Az egyesület hivatalos nyelve a magyar.

III. Az egyesület czélja:
5. §. Az egyesület czélja, hogy a magyar pinczérek erkölcsi 

és anyagi érdekeit minden irányban előmozdítsa, az összes pin
czérek között az összetartozóság és egyetértés, cgyültmüködés 
érzetét fejlessze; különösen czélja, hogy a helyközvctités eszköz
lése, a szakoktatás fejlesztése, betegsegélyezés összpontosítása, a 
Sz. V. K. P. K. 0. nyugdijegyesülete pártolása, ingyenes jog- 
segélynyujtás által tagjainak erkölcsi és anyagi jólétét és igy a 
pinezérkar társadalmi állását emelje.

IV. Az egyesület tagjai:
6. §. Az egyesületnek vannak tiszteletbeli, alapitó, pártoló, 

rendes és rendkívüli tagjai.
. 7. §. Tiszteletbeli tagok azon magyar állampolgárok, a kiket

a közgyűlés az egyesület körül vagy a szakfoglalkozás terén szer
zett érdemeinél fogva ilyenekké megválaszt.

8. §. Alapitó tagok azok, akik az egyesület alaptőkéjének 
gyarapításához legalább két egyenlő évi részletben is lefizethető 
100 koronás adománynyal járulnak.

9. §. Pártoló tag lehet minden feddhetetlen életű egyén, ki 
az egyesület czéljaira legalább három éven át évente 2 korona 
tagdijat lefizet.

A pártoló tag az egyesülettel szemben semmiféle igényt 
sem támaszthat.

10. §. Rendes tag lehet minden feddhetetlen életű 14-ik 
életévet betöltött pinczér, a ki a szakfoglalkozásnak legalább 
három éven át gyakorlását okmányilag igazolja.

11. §. A rendes tagok l-ső, Il-ik és IlI-ik osztályúak.
Az I-ső osztályba tartoznak : az üzletvezetők, az éttermi-, 

kávéházi- és szobafő- és fizetőpinezérek;
a Ibik osztályba a szobapinezérek, éthordók és kávéházi 

felszolgáló pinczérek;
a IlI-ik osztályba a tanonezok, a kik az egyesületbe belé

pés alkalmával a szakfoglalkozásnak 3 éven át gyakorlását iga
zolni nem tartoznak.

12. §. Rendkívüli tag lehet minden feddhetetlen előéletű 
szállodai portás és szakács.

13. §. A rendes és rendkívüli tagok sorába felvétel a 
választmányi székhelyeken a választmányok más községekből 
jelentkezők felvétele a legközelebbi választmány hatáskörébe tar
tozik.

14. §. A választmánynak felvételt megtagadó határozata 
ellen az értesitésröl számított 30 nap alatt, a választmányoknál 
beadandó felcbbezéssel lehet élni. A választmányok tartoznak e 
felebbczéseket a beérkezéstől számított 15 nap alatt az összes 
iratok és az elutasítás indokainak kapcsán az igazgatósághoz fel
terjeszteni, mely végérvényesen határoz.

15. §. Minden belépő tartozik jelentkezése alkalmával a 
bemondása alapján kitöltött felvételi jegyet két tanu előtt saját
kezűig aláírni.

•) 1901. évi deczember hó 27-én a nm. belügyminisztérium 
rendeletével 139,071/901. V/a. szám alatt jóváhagyva.

Az, a ki tudva valótlan adatokat mond, vagy küld be, az 
egyesülettel szemben minden jogát s a netalán befizetett járulé
kokra minden igényét elveszti.

Ezen rendelkezés a felvételi jegyeken feltüntetendő.
16. §. Minden rendes tagnak kötelessége az élet viszonyai

ban beállott változásokat, pl. katonai szolgálatra bevonulását, 
nősülését, önállóvá tételét stb. a változástól számított 30 nap 
a'att a tartózkodási helye szerint illetékes választmánynál be
jelenteni.

17. g. A választmányok tartoznak a havonkénti tagválto
zásokat minden következő hónap első hetében az igazgatóságnál 
bejelenteni.

Az igazgatóságnak kötelessége a bejelentett változásokat a 
törzskönyvben, minél előbb kitüntetni.

V. Tagsági járulékok.
18. §. A rendes és rendkívüli tagok felvételi dij fejében 

egy havi tagdíjjal egyenlő összeget kötelesek fizetni.
19. §. A rendes tagok évi dijai :
Az I-ső osztályban 36 korona
a Ildik „ 24 „
a III-dik „ 11 „
20. §. A rendkívüli tagok tagsági dija évenldnt 24 korona
21. §. A rendes és rendkívüli tagság 3 évre kötelező.
22. ?. A lagsági dijak havonként előre fizetendők.
23. §. Azon tag, ki igazolt szegénység esetében tagsági 

kötelezettségének eleget nem tehetne, az illetékes választmánytól 
a havi járulékok befizetésére 4 hónapi halasztást nyerhet, Ha a 
jelzett akadály ezen idő leteltével sem szűnt volna meg, a választ
mányok a halasztást még kétszer megújíthatják, de egy évnél 
tovább terjedő halaszt-ist csupán az igazgatóság engedélyezhet.
A halasztás tartama alatt esedékessé vá t tagdijakat a választ
mányok által meghatározandó egyenlő havi részletekben kell a 
halasztást nyert tagnak utánfizetni.

VI. A tagok jogai:
24. §. Minden rendes tagnak joga van bármely választ

mánynál mindazon kedvezményeket igényelni, melyeket az egye
sület nyújt és mindazon intézményeket látogatni és igénybe venni, 
melyeket az egyesület létesít. Továbbá minden rendes tag az 
egyesületi közgyűléseken szólási és szavazási, cselekvő és szen
vedő választási képeséggel bir.

25. §. A rendkívüli tag az egyesület bármely választmá
nyánál díjtalan helyközvotitést igényelhet és a körhelyisógeket 
látogathatja.

VII. Tagság megszűnése.
26. §. Megszűnik a tagság ha a tag :
a) elhalálozik;
b) kizáratik;
c) magát önállósítja;
d) ha önként kilép.
27. §. Kizárandó az egyesületből az, aki bűntett Vagy meg

becstelenítő vétség miatt jogerejüleg bűnösnek Ítéltetett.
28. Kizárható az egyesületből:
íí) a ki összeférhetlen természete által a tagok közti jó 

egyetértést veszélyezteti;
b) a ki jó hírnevét elhomályosító tettet követ e l ;
c) a ki botrányt okozó, kicsapongó életmódot folytat;
d) a ki az egyesületi tisztviselőknek hivatalos ténykedéseik 

ellenében bármiféle díjazást ad vagy Ígér.
29. §. A 27. és 28. §§. eseteiben az illetékes választmányok 

5 tagú fegyelmi tanácsban határoznak; a kizárási határozat 
felülvizsgálat czéljából az igazgatósághoz 15 nap alatt a kizártnak 
védelmével együtt felterjesztendő.

Az igazgatóság határozata a közgyűléshez felebbezendő.
30. §. A rendes tagok sorából csupán a kötelező három 

évi tagdíjból netalán hátralékos összegnek lefizetése után lehet 
önként kilépni.

(Folyt, köv.)

Hirdetési m a t m lu t  la p u k  aljaséinak becses figyelmébe ajánljak.
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NYILATKOZAT! 
Főpinczéi*

u r a k n a k ,  a  k i k  l e g a l á b b  1 0 0  d r b
W  Adria-Szeletet
r e n d e l n e k ,  m ű v é s z i  k i v i t e l ű  s z á -  

m o l ó - c z é d u  I á i n k b ó l
ingyen és bérmentve

s z í v e s e n  k ü l d ü n k ,
100 drb fiumei Adria-Szelet,

(a legfinom abb csem ege),
•  •  •  •  1 4  k o r o n a .  •  •  •  •

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!

B u f f e t - c z i k k e i n k r ő l
tessék árjegyzéket kérni.

S zétkü ldés csak is u tá n vé t elle
nében.

i (ki- és Csokoládégyár
(R É S ZV É N Y TÁ R S A S Á G ),

F I Ú  M  E .

Törvények. Rendeletek.
Gyógyfürdői alkalmazottakra az 1891 : XIV. t.-cz. határoz- 

mányai nem terjednek ki.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1901. évi deczember 

hó 9-én 79,618. sz. a. a következő határozatot hozta: Az alispán 
ur részéről folyó évi október hó 31-én 25,218. sz. a. hozott s az 
elsőfokú iparhatósági határozattal egybehangzó másodfokú hatá
rozatot, mely a fürdő gondnokságát a fürdőtelepen rendes munka
könyvvel alkalmazott egyének (mint a gépész és fütő) kivételével 
a többi alkalmazottaknak a kerületi betegsegélyző pénztárnál 
való bejelentési kötelezettsége alól lelmentette, a kerületi beteg
segélyző pénztár részéről a törvényes határidőben beadott fel- 
folyamodas következtében felülvizsgálat alá vettem. Ennek ered
ményéhez képest az idézett másodfokú iparhatósági határozatot 
megváltoztatom s a kerületi betegsegélyző pénztárt az említett 
füruőgondnokság ellen a fürdőnél alkalmazott egyéneknek a 
betegsegélyző pénztárnál való be nem jelentése miatt emelt 
panaszával elutasítom,

Ekként kellett határoznom, mert o gyógyfürdők az 1876.

évi XIV. t.-czikk XIV. fejezetében foglalt határozmányok folytán 
nem iparvállalatoknak, hanem egészségügyi intézményeknek tekin
tendők s igy a gyógyfürdőkben alkalmazott személyzetre az 1891. 
évi XIV. t.-czikk határozmányai ki nem terjednek.

A gyógyfürdőkben alkalmazott személyzetre nézve tehát a 
betegsegélyző pénztárba való bejelentés kötelezettsége nem forog 
fenn és igy ezen nem létező kötelezettség alól való felmentésnek 
sem lehetett helye.

A folyó évi november hó 26-án 27267. szám alatt kelt 
jelentésével felterjesztett ügyiratokat megfelelő további eljárás 
végett leküldöm.

Közgazdaság.
A M agyar serfőzök szö v etség e  ez évi közgyűlé

sét február hó 9-én fogja megtartani, a melyen valószínűleg már 
azok a sörgyárak is képviselve lesznek, a melyek három évvel 
ezelőtt a Budapesten székelő szövetségből kivállak és egy vidéki 
serfőző-egyesülotet alakítottak. A közgyűlés hivatva lesz előkészí
teni azt a mozgalmat, a melynek a söradópótlék leszállítása a 
czélja.

A k őszeg i sörgyár sorsa. Szomorú idők járnak 
a magyar söriparra. A kőszegi sörgyár-részvénytársaság múlt évi 
deczember hó 30-án tartotta meg évi rendes közgyűlését. Az 1901. 
év 13000 korona deficzittel végződött. Az igazgatóság tagjai, 
előrebocsájtva azt, hogy ilyen körülmények között tovább nem 
vezethetik a részvénytársaság ügyeit, mandátumukat felajánlották 
a közgyűlésnek. A közgyűlés azonban teljes bizalommal viseltetve 
az igazgatóság iránt, felkérte azt, hogy a mandátumot továbbra 
is tarfsa meg. A felmentvényt a közgyűlés megadta s azon 
reményben van, hogy a gyárat az annak ügyében megkezdett 
akczió — kedvező viszonyok közé fogja juttatni.

N y i 1 t-t é r.)

MEGHÍVÓ.
A „M agyar O rszágos P in czér-E gyesü let“

1902. évi márczius hó 5-én d. e. 9 órakor
a B udapesti P inczér-E  jy le t  körhelyiségében (VIII., 
Kerepesi-út 9/a I. em.)

rendes évi közgyűlést
tart, melyre alólirott fenntartó bizottság az ország 
összes piuczéregyleteteit és az egyesület tagjait tisz
telettel meghívja.

Tárgysorozat:
1. Közgyűlést megnyitó beszéd;
2. Megbízó levelek beszedése. Szavazóképesség 

igazolása;
3. A 135071/901 Va. sz. belügyminiszteri ren

delettel jóváhagyott alapszabályok ismertetése;
4. Egyesületi ügyrend jóváhagyása;
5. Az alapszabályok alapján a tisztikar meg

választása ;
6. Csatlakozó egyesületek bejelentése;
7. Választmányi székhelyek kijelölése;
8. Indítványok:
(A tárgyaltatni óhajtott indítványok legkésőbb 

február 26-áig a fenntartó bizottsághoz ÍV., Váczi- 
körút 72., II.. 8.) beküldendők);

9. Közgyűlés berekesztése;

„ M .  O .  I * .  E . “  fentartó-bizottsága.

K a lm á r F áb ián  s. k,,
titkár.

S z ű c s  F a jo s  s. k.,
eínuk,

M o n d á s o k n á l  kérjük tisz te lt  olvasóinkat m indin ___
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Első magyar
rr

B U D A P E S T E N ,
V., Ferencz Jó zse f-té r  8. szám

az Akadémia közvetlen szomszédságában.

L e g fin o m a b b

es
nagy raktára.

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.

F elv ilágosítással szakm abeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d í j m e n t e s e n  szolgálunk. V álaszt kívánó 
levelekhez kérjük  a válaszbélyeget csatolni.

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

H átra lékos  előfizetőinket és m indazo
kat, kik a részük re  küldött m utatványszám ot 
hozzánk v issza  nem ju tta tták , tisztelettel felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk k iadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

— A budapesti vendéglős- és p in czér-egy let bál- 
b izo ttsá g a  január hó 15-én P e tá n o v its  József elnöklete alatt 
gyűlést tartott, melyen a főnökök részéről B a r a b á s  József, B i t tn e r  
Alajos, E h m  János, F i i r s t  Tivadar, F ö r s tc r  Komád, id. K a m m c r  
Ernő, K o v á c s  I. M., M ii l le r  Antal, N ő s e k  Ignácz, S c h n e ll József, 
W il lb u r g c r  Károly és P o p p e l Miklós ipartársulati titkár, a pin- 
ezérek részéről : B a á r  József, O e lb m a n n  András, H c r k n c r  Ferencz, 
K a lm á r  Fábián, L i t t m a n n  József, L ip n ilc  József, M a p e r  József, 
P a p e r  Lajos, S k a le c z lc y  Károly, S z ü ts  Lajos Tiefcnböclc  János vet
tek részt. A gyűlés tárgyát több fontos ügy elintézésének kérdése 
képezte, melyek közül csak annyit hozunk nyilvánosságra, hogy 
az idei tánezrend meglepetésszámba fog menni és habár a bécsi 
O oU lieb  Krausz ezég, a Veuv Cliquot franczia pezsgőgyár-vezér- 
képviselő is a készíttetője, mégis m a g y a r  ipartermék lesz és még a

stílusa is eredeti magyarosságával fog fellünést okozni ebben a 
secessiós világban, ríja, nem hiába választottuk meg P e tá n o v its  
Józsefet bálrendező elnöknek. Az ö népszerűsége, eleven üzleti 
szelleme és a jótékony ügy iránti buzgó vezetése mellett az ösz- 
szes rendezők megerőltetik magukat, hogy a mai sanyarú, rossz 
viszonyok mellett az erkölcsi eredmény mellé szépen sorakozzék 
az anyagi siker is. A mit az eddigi jelek után ítélve sikerül is 
elérnünk, ha szakiparunk üzletbarátai és jóakarói meleg érdek
lődése és készséges támogatása oly arányokban folytatódik, mint 
azt eddig tapasztaltuk. De ne dicsérjük a napot nyugta előtt, 
mert bizony olyan szállítók is akadtak már, a kik nem restellet
ték fogyasztóik jótékonyaiéira szolgáló jegyüket visszautasítani. 
Majd ezekkel az urakkal máskor végzünk. Sokkal érdekesebb az 
a bálbizottsági ülés, melyet B o k r o s  Károly e hó 20-ára hivott 
egybe lakásán a bál sikerének előmozdítása czéljából. Ennek a 
leírását D o n  C arlos házigazdánkra bízzuk, a ki erről az eman- 
czipált gyűlésről, mint a nőemanczipáczió lelkes híve, imigyen 
referál:

B á l i  e lőszó.
En vagyok a czigánybiró. Ergo: En csinálok rendet. De 

nem ám csak a czigány körül. Egy régi, kedves, jó szokást ele
venítek fel, a mi még akkor járta, a mikor jó magam is, mint 
„szőkefürtü ifju“ jártam az ábrándos lengyelkéket a vendéglős
bálokon. Kíséretet a bálanyának! De nem ám holmi frakkos, 
kopaszfejü, blazirt férfihadat, a mely még tánezosnak sem áll be, 
hogy a jó mamák ne láthassanak benne opouseurl, hanem vilá
gosruhás angyalokat, hófehér szenteket, a kik ugy fognak beröp
penni a világos táneztorembe, mint valami rózsaszínű, fehér felhő. 
Toborzom is angyalokat, aztán gyűléseket tartok velük. A 
körjegyző is én vagyok köztük. Csoda-e, ha megfiatalodom 
köztük. Faludy Margit, Barabás Aranka, Iíoch Rózsika, Fiirst 
Margitka, Mádai Irma, Blascblca Hanette, Schmitt Irma, Bokros 
Margit, Schoberl Magda, Glatz Margit, Iíahn Valéria a suite 
tagjai, s oly komolyan tárgyalják a pádökatr, boston stb. kérdé
seket, hogy szinte gyönyörűség. Rózsaszínű tintába mártsa 
adta riporterje a tollát, ha erről a kíséretről fog Írni, ha ugyan 
ennyi szép lány láttára bele nem zavarodik a kutyanyeiveibe ! 
Toálettek minősége, színe és szabása, szalagok, virágok megvá
lasztása meg sok más édes intimitást bes élünk meg nagykomo- 
lyan, de ezt már nem árulom el, mert még kikapok a szentjeim
től. Hanem annyi bizonyos, hogy jó lesz azzal a bállal sietni, 
mert még olyan szakértő válik belőlem, hogy elmegyek a Váczi-
utczába és a világ kétségbeesésére------ nőidivatárus boltot
nyitok.

— A „Szállodások, vendéglősök , kávésok, p inozé  
r'ek és k á v ésseg éd ek  országos nyugdíj eg y esü le te  f. évi
január hó 30-án d. u. Va5 órakor az egyleti helyiségben (V. Váczi- 
körut 72.) tartotta rendes havi igazgatósági ülését a következő 
tárgysorozattal: A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. 
Jogtanácsos előterjesztései. 3. Évi mérleg hitelesítése. 4. Egyéb 
indítványok. Az ülés jegyzőkönyvét lapunk legközelebbi számában 
közöljük.

— A uj javadalm l d íjjegyzék . A székesfőváros köz
gyűlése 1901. évi 798. számú határozatával tudvalevőleg uj java- 
dalmi díjjegyzéket állapított meg, melynek értelmében a bor és 
ürmös, továbbá bormust és szölőczefre városi fogyasztási adója 
jelentékeny összegekkel fel lettek volna emelve. A  b u d a p e s ti  s z á l 
lo d á so k , v en d ég lő sö k  és k o rc s m á r o s o k  ip a r tá r s u la ta  a  k ö z g y ű lé s i  
h a tá r o z a t  e llen  fe leb b ezést a d o tt  be a  b e lü g y m in is z te r h e z . Mint most 
örömmel értesülünk, a miniszter helyt adván ipartársulatunk 
felebezésének, nem engedélyezte a régi díjjegyzékekben foglalt 
tételek felemelését, mert az 1899. évi VI. t-oz. 5. §-a szerint a 
székesfőváros 1899. évi július hó 1-től kezdve csak olyan fogyasz
tási adókat szedhet, mint.a minőket kormányhatósági engedélylyel 
1899. évi julius hó 1-ig szedett. A leirat szerint a főváros az 
1899. évi VI. t.-cz. érvényének tartama alatt, a mely az 1901. évi 
XIII. t.-cz. által további 3 évre, azaz 1904. évi deczember hó 
végéig meghosszabbittatott, — zárt adóterületén az állami adók 
tárgyát képező fogyasztási czikkek után magasabb adókat nem 
szedhet, mint a minőket eddig szedett, mert ilyen adók kormány- 
hatósági jóváhagyás nélkül nem szedhetők, a kormányhatósá

Hirdetési revatumkat lapunk alvadóinak becses figyelmébe ajánljak.
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pedig nem adhat jóváhagyást a székesfőváros zárt adóterületére 
vonatkozólag s 1899. évi VI. t.-ez. 5. §-a alapján, csak az eddigi 
tételek erejéig. Ennélfogva tekintettel arra, hogy a belügyminisz
ter ur ezen emeléshez nem akar hozzájárulni, az a kényszerűség 
áll be, hogy a bor és ürmös (5 tétel) városi fogyasztási adója a 
tervezett 1 K. 78 ílll.-ről 1 kor, 08 fillére, a bormust és szőlő- 
czefréé bedig a tervezett 1 kor. 34 íill.-röl 68 fillérre visszaállít
tassák.

— N agy  alapítvány a nyugd ijegyesü let 
alapja javára. Még nem fogytak ki legnagyobb jóté
konysági intézményünknek: a nyugdijegyesületnek jóindu
latú pártfogói. A nagylelkű alapítók díszes névsora, habár 
lassan, de mindegyre gyarapodik. Csak nemrég adtunk hirt 
egy tekintélyes alapítványnak letételéről és máris egy 
újabbnak hire érkezik hozzánk. Mint ugyanis örömmel 
értesülünk, ifjabb Dráher Antal sörgyáros Kommer 
Ferenczhez és Francois Lajoshoz intézett meleghangú levél 
kíséretében bejelentette, hogy a nyugdijegyesület alapja 
javára $000 koronás alapítványt tett le. E tett nem szorul 
dicséretre. Méltó az nemcsak az adományozóhoz magához 
s a nyugdijegyesület egyéb alapítóinak áldozatkészségéhez, 
hanem követendő példaadás azoknak is, akik eddig nem 
tartották szükségesnek támogatására sietni egy oly nemes 
intézménynek, melynek támogatásával csak egy részét adnák 
vissza annak, amit ők is csak úgy -—■ — —  kaptak szak
iparosainktól.

— M eghívó. A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosnk Ipartársulata és a Budape-li Pinczér-Egylet által 
1902. évi február hó 19-ón a „Royal” nacyszálloda összes ter- 
meioen közösen rendezendő jó trkon .vczéln  Italra. Bálanya: 
Petánovits Józsefné. Személyjegy 3 frt. Családjegy (1 ur, 3 hölgy)
5 frt. Az ipartársulat részéről: Petánovits József rendező-bizott
sági elnök. id. Kammer Ernő tiszteletbeli elnök. Gundel János 
bálelnök. Glück Frigyes tiszteletbeli e nők. Wirth Ferencz alelnök. 
Fürst Tivadar pénztárnok. A pinezér-egylet részéről: Szüts Lajos 
elnök, Kalmár Fábián jegyző. Gelhmann András pénztárnok. Aczél 
Miksa alelnök. Kezdete 9 órakor. Felülfizetések a jótékony czél 
iránti tekintetből, köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztat
o k .  A tiszta jövedelemnek a vendéglősök ipartársulatát illető 
fele a szakiskola fenntartására fog fordittatni, A tiszta jövede
lemnek a pinczér-egyletet illető feléből 15°/o a szakiskola fenn
tartására, 25% az orsz. v., k. és pinezérnyugdijintézet javára, 
60% a pinezér-egylet betegsegélyző- és temetkezési pénztára 
javára fog fordittatni. Jegyek a meghívó elömutatása mellett 
válthatók: az ipartársulati irodában (IV., Himző-uteza 1.); a 
pinczór-pgvlet irodájában (Vili., Kerepesi-ut u/b I. em.); Fürst 
Tivadar pénzlárnok úrnál (IV. kor., Vármegye-utczs 1. sz.) továbbá 
minden szállodában, vendéglőben és este a pénztárnál. Rendező- 
bizottság az ipartársulat részéről : Aich János, Appl János, 
Barabás József, Biltner Alajos, Biltner József, Blaschka. István, 
Bokros Károly, Brückner József, Burgcr Károly, Buzik András, 
Bessenyei Géza, Braun Jakab, Braun Nándor, Barta Béla, 
Berkovitz János, Cz ttel Gyula, Döcker Ferencz, Deulseh J. 
Károly. Doktor László, Ebner Ferencz, Ehmann Pál, Ehm János, 
Feitli Tamás, Fenkl Gyula, Förster Konrád, Foltin Aulai, Francois 
Lajos, Lvancois Cézár, Friesz József, Fejér Gyula, Glück Erős 
János, Gíirsch Ferencz, Gregorits Ferencz, Heti József, Horváth 
János, Holstein Zsigmond, Holstein Ármin, Höllriegl György, 
Jiorzer Konrád. Hruska János, Illits József, Jalin Ed‘e, Janisch 
Alajos. Jelinek Antal, Karikás Mihály, Kapsz József, Kapv Miklós, 
Kerscháncz Ferencz. Kdár János, Ktivényi Ferencz, KIosz Hermáim, 
Koch József, Kovács E. M. Krist Ferencz id. Krist Ferencz ifj. 
Koczor Rezső, Körber Ferencz, Kacséra Richárd, Kuncz Ferencz, 
Kuncz Károly, Kommer Ferencz if|.,F. Kiss Lajos, Lippert Lajos, 
Lobmayor M. K„ Lüffelmann Vilmos, Löwenstein Nándor, Máday 
Alajos, Maloschik Antal, Maloschik János, Marschal József, Mayer 
Ferencz, Maver József, Mehringer Rezső, Mössmer Ferencz, Muler 
Antal, Molnár István, Moszer Károly, Neisiedler Géza, Nősek 
Ignácz, Novotny Károly, Palkovics Ede, Pavelka Antal, Páris 
Vilmos, Petz Karoly, Pelzmann Ferencz, Ponpel Miklós, PrindI 
Nándor, llajágh Lajos, Rácsky János, Reinprecbt Rezső, Reinprecht 
Alajos, Riegel Gusztáv, Salacz Nándor, Seich Károly, Simon Pál, 
Skuupil József, Sonecker Sándor, Solti Ödön dr., Sperl Flóris, 
Slirnng János, Stadler Károly, Steger Károly, Slöckl Tamás, Sturm 
.!<>-/séf, Schnffbauser Endre, Scbnell József, Schmidt Rezső, S. hmilt 
károly Sehwarzer Ferencz, Svertetzky Gáspár, Tóth József, 
Teasdale Ottó, Törley R. József, Vincze Lajos, Wagner Vilmos, 
Wampetús Mátyás Wamp’tits Ferencz, Wadlsteiner J., Weisz Anlal 
\Yilhurger Károly, Wirth Ferenc ifj. Wurglits Vilmos. A táncz-rendo- 
zest Freund A. úr szívességből vállalta el. Rendező I i'.otts a pincz.ér- 
egyiet részéről: Alt József, Arany János, Adatnék Károly, Ágh 
Antal. Ambrus István, Böhm Emil, Balika György, Bernhardt

Ferencz, Baar József, Ba’ázs János, Braun Lipót, Bartakovits 
István, ifj. Bokor Ferencz, Beck Mihály, Bauch Károly, Babista 
József, Czurnmühl István, Csernák József, Csizmadia János, 
Csernák Mihály, Daninger Sebestyén, Daninger György, Doffing 
Frigyes, Élő József, Etl Lajos, Eberhardt Gábor, Erdőssi János, 
Endrédi Sándor, Forintos Gáspár, Friedlánder Sándor, Fábik 
Antal, Forintos Dénes, Figler József, Feuereisen Géza, Fucbs 
János. Geisztinger Endre, Géczy Kálmán, Givizer Károly, Gönye 
Ede, Gebauer Antal, Grosz Samu, Ging Pál, Gaál Andor, Gömbös 
János, Gottlieb Lajos, Henzel Laios, Hoffmann János, Ilerkner 
Ferencz, HolTer Ferencz, Horváth Sándor, Halper Pál, Hajba 
József, Harlh Pál, Horn Elek, Holcsák János, Hadd János, 
Imencsek János, Jankovits Ferencz, Krassy Bódog, Kiss Henrik, 
Kaszás Lajos, Kranitz Gyula, Koltay József, Koltay Kálmán, 
Kinzl Antal I., Kinzl Antal II, Kittel Nándor, Kováesik Ignácz, 
Koch Gusztáv, König Jakab, Kommer Béla, Ivolb Gusztáv, Kőrössy 
József, Keresztesy Mátyás, Knapp András, Klafft János, Iíohn 
Pál, Kiégi István, Kassai József, Lukacsok Ferencz, Littmann 
József, Lippnik József, Langhaus Ágoston, Lukács Sándor, Mayr 
József, Mirtli József, Módra Kálmán, Moor Ferencz, Mraz Mihály, 
Mately Mihály, Mítrovátz Adolf, Mihola István, Nagy István, 
Németh Sándor, Nick Hugó, Neumann Béla, Neumann Fülöp, 
Oszuszky István, Ólmosi József, Oszuszky György, Oszwald 
Ferencz, Payer Lajos, Patonay Géza, Pulvermann József, Poplan 
Z-igmond, Pausz János, Palugyai Károly, Prohászka Károly, Perl 
Ferencz, Pántol Márton Riesz Gyula, Rupp Károly, Rezső Mihály, 
Reling József, Rulf Rézsű, Szabó Imre, Skalitzky Károly, Simon 
János. Schreiner Antal, Schreiner Lajos, Szép Lajos, Szayer Béla, 
Stangl István, Sorgcr József, Schnell Gyula, Schmidt József, 
Szeiff Alajos, Schick Adolf, Szlavik József, Spesny Gusztáv, 
Schiller Ferencz. Schnitta Anlal, Schöck Lajos, Spesny Imre, 
Sáiközy Ferencz, Színek Lajos, Tiefenbáck János, Tilscher János, 
Tobl Sándor, Tassy Lajos, Takács István, Tapler József, Tingl 
Lajos, Turcsányi Samu, Unlerreiner Vincze, Ullmann Károly, 
Végh Miklós, Varga István, Varga Ferencz, Werler Lajos, Wutti 
Ágoston Weinbappel János, Wó-hodil Jenő, Wirth Ferencz, Webor 
József. Weiland Antal, Weiss Ferencz, Zidarits Ödön, Zimmerl 
Ferencz, Zimányi József.

— M eghívó. A budapesti I—-III. kér. szállodások, vendéglő
sök, bor- és sórmérök ipartársulata által az .902, évi február 
hó 6-án, csütörtökön, a budai vigadó dísztermében tartandó 
zártkörű tá n czv ig a lo m r a . Pecz Károly, társ. elnök. Buzik 
Andor, rend. bizotts. elnök. Zalder Venczel, társ. elnökhelyettes. 
Gürsch Ferencz, rend. bizotts. alelnök. Bauer János, bizotts. 
pénztárnok. Schlaucher Ferencz bizotts. gazda. Witlreich János, 
ellenőr. Hübner József, ellenőr, Rendező-bizottsági tagok : Alúecker 
Antal, Aigner Károly, Brückner Alajos, Barabás József, Berger 
Vincze, Bernekkel’ János, Iloranok Elek, Bauer Ferencz, Beck 
Henrik, Baumann Ferencz, Dobos Endre, Éder Antal, Fürst 
Tivadar, Fischle Vilmos, Friesz József, Gürsch Gyula, Gíirsch 
Ferencz, Giegler Ignácz, Gerstl Ferencz, Ilaszmann József, Húdosy 
Sándor, H arr’r Alajos, Hang József. Hiibner József, Jahn Ede, 
Jahn János, Killer György, Kuncze Ödön, Kabon József, Kroninger 
Ruperf, Kubanek Venczel, Lit dmayer Ferencz, Lerner Mihály, 
Lencz Béla, I.aumann József, Miillner Ede, Mayerberg Ignácz, 
Miillner József, Mihályi József, Medicz János, Mayer Ferencz, 
Mersch Konrád, Peycrl József, Peszneker József, Peyeri Ferencz, 
Puchinger János, Romlehner Lajos, Raab József, Rudvig Adolf, 
Stauthammer Ignácz, Snita Samu, Steinhübel Jenő, Slrobl Mihály, 
Stoszmann Lőrincz Schiercr Károly, Schüller Jakab, Tilly Károly, 
Ternyei Farkas, Weber József, Wenzl Ferencz, Wittmann József ifj, 
Wagner Vilmos, Weisel Vilmos, Wittmann József id. Wimmer 
Ferencz, Weisz Antal. Táncz kezdete este 9 órakor. Családjegy 
ára 6 kor. (érvényes 2 hölgy és 1 ur részére). Személy jegy 3 
korona. Jegyek kaphatók; a rendező-bizottság elnökségénél és 
e meghívó elömutatása mellett este a pénztárnál. A t. hölgyek 
kéretnek egyszerű ruhában megjelenni. A zenét egy gyalogezred 
zenekara szolgáltatja.

— M eghívó. „Sz- gedi Szállodások-, Kávésok-, Vendéglősök- 
és Ktrcsmárosok Ipartársulata" által saját pénztára javára 1902. 
évi február hó 6-án az „Európa-Szálló* dísztermében és födött 
téli kertjében tartandó z á r tk ö r ű  tá n cz  v ig a lo m r a , kívül 
czimzelt urat ós becses családját tisztelettel m^ghivia : Juránovics 
Ferencz ipart, elnök. Priváry Pál, ipart, alelnök. Ördög Vincze, 
ipart, pénztáros. Ifj. Cserzy Mihály, ipart, titkár. Kassa János, 
biz. elnök. Bartucz István, Brankó János, Böröcz Imre, Danczin- 
ger János, Fodor István. Gruber Gusztáv, Juhász Antal, Keth 
Károly, Kiimán Imre, Kiss Márton, Kocs’s Ferencz, Konrád Tóbiás, 
Lajos János, Leholai József, Martonosi Ferencz, Meszes István, 
Magyari Imre, Nyári György, Ónozó Leopold, Rózsi András, 
Regdon Imre, Szécsi István, Szelier Sándor, Széplaki László, 
Savanya János, Totzer Ferencz, Zántó Mihály, Zichermann 
József, rendező bizoltsági tagok. Személy-jegy előre váltva 1 kor. 
60 filk. este a pénztárnál 2 kor. Család-jegy előre váltva 4 kor., 
este a péntárnál 5 korona. Jegyek kaphatók : Európa- és Tisz.a- 
szállú irodahelyiségeiben, Kassa-vigadóban, Próféta- és Haggen- 
macher-féle sörcsarnokokban, Ferencsevits György, Bavescbitz 
Lőrinczné, Bergl József, Zichermann József kávéháziban, Gál

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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testvérek és Nagy Béla kereskedésében, valamint az összes ren
dező bizottsági tagoknál. Folülfizetések köszönettel fogadtatnak 
és hirlapiiag nyugtáztatnak. A zenél Urbán Lajos zenekara szol
gáltatja. Ezen meghívó másra át nem ruházható és kívánatra 
elömuta tandó.

A revolverjournalisták . A sajti) e parazitái újabban 
iparunkra is kivetették hálójukat és innen igyekeznek halászni 
áldozataikat. Még itthon nem „dolgoznak", de hogy a külföldön 
már megkezdték aknamunkájukat, annak kétségtelen bizonyítékait 
találtuk meg a „ Wochcnselifrít dcs internationalcn Oastwirt-Vertins“ 
f. évi harmadik számában, melyben az volt egy czikkben, hogy 
három budapesti lap, még pedig a „Mitteleuropiiische Fremden- 
führer" „Das neue Blatt" és az „illustrierle Sonntagsbliitter" 
képviselői bejárják Németország s a külföld szállodásait, tőlük 
megrendeléseket, előlegeket szednek fel hirdetések és leírások fejé
ben, melyek soha és seholsem jelennek meg. Az említett „Reklámé" 
czimü ezikk megdöbbentő tartalma nemcsak azért hatott ránk 
kellemetlenül, mert tartalmában a tisztességes magyar sajtónak 
reputaczióját s székesfővárosunk jó hírnevét láttuk megtámadva, 
hanem főleg azért, mert a Wochenschrift tudvalevőleg hivatalos 
lapja ama nemzetközi vendcgUisszöoetségnek, amelynél csak egy 
évtizedes küzdelem s óriási áldozatok árán tudta Guruiéi János 
kivinni, hogy 1902. szeptember havában kongresszusát Budapesten 
tartsa, mint ilyen a szövetség valamennyi- tagjának ingyen jár s 
ha a „ Reklámc{‘ állításai czáfolat nélkül maradnak, esetleg a kon
gresszus sikerét veszélyeztetik. Ennélfogva azonnal levelet intéztünk a 
Wochenschrift szerkesztőségéhez, felvilágosítván azt a revolverező 
újságok jellegéről, azonkívül pedig beadványt intéztünk a „Buda
pesti Újságírók Egyesületéhez", hogy lépjen fel e sajtó parizatái 
ellen. Az Újságírók Egyesülete január 22-dikén tartott ülésén elis
meréssel vélte tudomásul beadványunkat s választmánya a maga 
hatáskörében intézkedni fog, hogy a zsaroló a maga hatáskörében 
lelpe’eztessék, sőt a zuglapok kipusztitása czcljából bizottságot is 
küldött ki.

— A „B udapesti k ávés - ipartársn lat11 társas 
vacsorája. A „Budapesti kávés-ipartársulat" tagjai az uj évben 
Klivényi Ferencz Andrássy-uti vendéglőjének külön termében 
találkoztak először. Némái Anlal elnök, Hurkai Mór alelnök, 
Holstein Zsigmond pénztáros, Berger Leó ellenőr, a választmány 
s az ipartárs dati tagok sorából pedig Gruber Károly, Köbeit 
Gyula, Weingruber Ignácz, Harsinyi Adolf, Salzer Ignácz, IVasser- 
mann Mór, Salzer Albert, Klein Ignácz, Sehreiber Hugó, Bronner 
Miksa, Pollák Sándor, Grüneck Gusztáv, Salzer Mór, Glascr Fölöp, 
Ungcrltider Mór. Goldmann Mór. Gebauer János, Bengyel Zsigmond, 
Neumann Ignácz, Blau A. Ignácz, azonkívül Kemény Géza ipar- 
társulati titkár, továbbá a vendégek sorából Bokros Károly orsz. 
nyugdijegyesüleli elnök, J'iatnik Rudolf, Glasner Ede, Barta Béla 
és F. Kiss Lajos szerkesztők, Springul Henrik és Lappért Antal. 
Waldmann linre, a Fővárosi orfeum igazgatója a következő 
sorokkal mentette ki elmaradását: „Nagys. Némái Antal elnök 
urnák. Legnagyobb sajnálatomra, becses meghívását ép akkor 
kaptam meg, midőn sürgős színházi ügyekben váratlan Berlinbe 
kellett utaznom. Igen sajnálom, hogy kedves társaságukban nem 
lehetek jelen, miért is szives felmentését kérem. Maradtam kiváló 
tisztelettel slb.“ Stciner Henrik, a Fővárosi orfeum üzletvezetője 
lapunk szerkesztőségéhez intézeti kedves sorokkal mentette ki 
igazgatójának távolléte által okozott elmaradását. A mint a meg
jelentek névsora mutatja, látogatottság tekintetében ez az est is 
várakozáson — alul sikerült. A vacsora maga azonban annál 
élónkebb hangulatban folyt le, A Klivényi-konyha remek fogásai,
n. melyek bármely bankot asztalán is méltán lettek volna fel- 
szolgáltathatók, a zamatos jóízű borok, a kisebb csoportokban 
folyó jókedvű társalgás, tréfásan csipkelődő elmés megjegyzések 
csakhamar a legjobb hangulatot idézték ölő. Nagy ügyelőmmel 
hallgatták, mint mindig, Némái Antal ipartársulati elnököt, ki 
— újévi beköszöntőül mintegy — tartalmas beszéddel köszöntötte 
a jelenlevőket. A beszéd, rövidsége daczára, nagy hatást keltett, 
melyet a vége felé belőle sugárzó meleg csak emelt. Nagy sikere 
volt Harsányi Adolfnak, az est második szónokának is, szellemes 
és talpraesett rögtönzésével. Némái Anlal a következő beszédet 
mondotta :

Tisztelt Uraim!
A természet örök törvényei szerint az idő mindent elpusztít, 

Romboló hatásával egyaránt tesz tönkre embert, állatot s Így 
tette tönkre az elmúlt évet is. Ebhoz a pusztításhoz jó gyomrot 
kívánok az Időnek. Hadd tartsak tehát a letűnt év fölött halotti 
beszédet, hisz. szokássá vált, hogy maga az állam, az állam leg
magasabb képviselői ugyanakkor, midőn az uj évet üdvözli!;, 
szinte hivatalból elbucsuztatják az elmúlt évet is. Miért ne 
tehetnők ezt meg mi is a magunk körében. S ha igen, úgy alig 
lesz közöttünk valaki, a ki ezt az elmúlt évet valami nagyon 
siratná, bánkódna utána, meri hiszen ép ez az esztendő volt az, 
a mely igen sok bajt, szomorúságot s egyéb rosszat hozott ránk. 
Hát temessük el s foglalkozzunk inkább a jelennel, a jövővel s 
ez utóbbinak bizonytalanságával szemben vizsgáljuk, várhatjuk-e 
tőle a mai jobbrafordulását, javulását? Ki adhat e kérdésre 
választ, olyan választ, a melyre egyúttal építhetünk is? Olyan 
ember, azt hiszem, eddig még nem született. Igaz, mindenfelől 
jobb jövendőt jósolnak, Olvassuk, halljuk, hogy jobb jövő fog 
reánk virradni, de hogy hogyan és mikép fog bekövetkezni, hogy 
a változás milyen módon fog beállani, senki sem képes meg
mondani. Közmunkákról, gyárakról, építkezésekről beszélnek s 
ezektől várják rossz közgazdasági viszonyaink fellendülését, 
javulását, llo fog-e ezen számítás vágni, ma még nem tudhatjuk, 
de ha igen, úgy kétségtelen, hogy szebb, jobb jövő elé indulunk. 
Németországban már is jobhrafordullak a viszonyok s nem lehet, 
nem is akarunk elzárkózni ama remény elöl, hogy e változás 
hatását uomsokára mi is érezni fogjuk. Teljes szivemből és lel- 
kemből kívánom, hogy ez Így legyen, mert úgy vagyok meg
győződve, hogy ha azoknak odaát jobb dolguk lesz, nekünk is 
csakhamar jobb dolgunk lesz Ennek a reménynek beteljesedésére 
emelem poharamat, az Isten éltesse az urakat!

A nagy tetszéssel és gyakori helyesléstől megszakított 
beszéd után Harsányt Adolf, a New-York kávéház tulajdonosa a 
következő beszédet mondotta :

Tisztelt Uraim!
Köztudomású dolog, hogy az emésztésnek egyik legszük

ségesebb kelléke az, hogy a feketéjét mindenki a maga starnjában 
igya meg. (Vgy van!) Nagyon sajnálom, hogy a kávésok nem 
követik ezt az igazságot, mivelhogy nekik — tudvalevőleg — nincs 
egyéb dolguk, mint az, hogy boldog mosolylyal fogadjanak boldog- 
boldogtalant, a mi viszont sokkal jobb és okosabb dolog, mintha 
egymás között folyton azon jajgatnak, hogy olyan rosszak a 
viszonyok, hogy még ide sem jöhetnek el a társas vacsorákra. 
Ez nagyon veszedelmes példaadás, mert könnyen megtörténhetik, 
hogy a stam-, mondjuk törzsvendégek példát vevén rólunk, szintén 
azon általános rossz viszonyokra való tekintettel, melyek nyomását 
ők is érzik, ép úgy elmaradnak kávéházainkból, mint mi a társu
lati vacsorákról. S akarhatjuk-e ezt mi? Ugyebár, nem? Ez 
különben csak azokra az igen tisztelt kartársakra vonatkozik, 
a kik állandó távollétükkel tündökölnek, mert mi. a kik ilt vagyunk, 
nagyon jól tudjuk, hogy — a mit otthon is elvégezhetnénk, 
nemcsak vacsorázni, hanem szórakozásközben tanulni, okulni, a 
kollegiális érzést ápolni s fejleszteni jövünk ide. „Ide érdemes 
eljönni 1“ szoktam volt mondani a kérdezősködöknek, mert úgy 
érzem magamat mindig, mint a toll embereinek mesebeli köz
társaságában, a hol az egymáshoz tartozók mindig összetartanak, 
ha közös érdekeikről van szó s a hol egyik a másiknak, lm 
rászorul, mindig szívesen szolgál barátságos, jóindulatú tanácsosai. 
És hogy erre, a mi — hogy úgy mondjam — köreinkben is bőven 
nyílik alkalom, arra bizonyítékul ép a közelmúltban egy találó 
eseményre lelünk, a moly egy látszólagos ellentét világában 
mutatja, hogy milyen nem jó az. hogy a midőn a község vénjei 
a lelki ügyekben azt kívánják meg azok gondozóitól, hogy az 
jámbor legyen s ne legyen agressiv, az, illetve azok, a kik az öreg 
pap helyére lépnek, ifjúi hévvel fognak hivatásuk teljesítéséhez. 
Higgadt tanácsnokok, tapasztalatok által megérlelt elmék természet
szerűleg is az öreg pap beszédét szívesebben veszik be, mint a/, 
uj, a Hatni, a hevesvérű ifjú káplánokét, a. kik az igazságot nem 
mindig s nem mindenben az ö Ínyük szerint mondják ki. 
(Helyeslés.) Azért nem kell mindjárt ldgyót-bókát kiáltani se a 
tisztes tanácsnokoknak, so a tlizcsvérü, idealista káplánoknak,,'

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljak.



Xem ám ! Undd mondjak csak el egy kis mesét. (Halljuk 
Halljuk!) Szívesen teszem. Belevág a régi mesterségembe. A mese 
ez: Uj pékmester jött a községbe. No, lett is erre felfordulás. 
Kz lelt a hét szenzácziója. Odalett a lakok nyugalma. Ha a régi 
pék öt zsömlyét adott egy hatosért, az uj nyomban hatot kínált, 
ha a régi mester ezt is megtette, az uj pék hetet is szívesen 
adott. A jó öreg pap, no meg a község vénei is pártfogásukba 
vették az uj pékmester uramat, mert hogy igy meg úgy, hogy a 
fő a közérdek, az a fö, hogy a nép minél olcsóbban juthasson az 
istenadta mindennapi kenyérhez, meg hogy az is ám nagy sor, 
hogy az uj pék nem ám holmi pesti lisztestől hozatja a nullás 
lisztet, hanem idevalósi, jóféle községbeli- búzalisztből, a mi olt 
terem ICispál Antal uram földjén, tanu rá az egész Keresztes 
família, a kik határosak a dűlőben Kispalákkal! ügy bizony. No 
és döntött. Hanem aztán. Huj! Micsoda csúfság sült k i! Biz Isten, 
már-már úgy fordult 11 dolog, hogy a jó, öreg pék, a ki bizony 
nem akarta kótyavetyélni omlósbéiü sütetjét, becsukja a boltot, 
mikor két ifjú káplánnak egyszerre csak szeget ütött a fejébe a 
fene nagy olcsóság. No meg, hogy az uj pék olyan nagyon 
kinálgatta a jószágát. Mi a fészkes fenének kinálgatja, lia jo í 
Nem kell ezégér a jó bornak. Isszák azt, csak tiszta, legyen. Meg 
aztán tetszik tudni, minden szentnek maga felé hajlik a keze. 
Az. öreg pék szállította a kenyeret a parochiára. Már apjáról való 
jussa volt. Az is ebben a becsületes mesterségben halt meg. 
Hát aztán úgy esett meg a csúfság, hogy a két fiatal káplán 
addig-addig birizgálta, piszkálgatta, kutatgatta az uj pék lisztjét, 
hogy bizony nemsokára kisiiB, hogy ni-e az uj pék liszíje nem 
idevaló lisztből készül ám, idegenből való, nem hazai gyártmány 
(Elénk derültség, éljenzés és taps.), csak a kovászt adja hozzá. 
Szabóné nagyasszonyom. Tyüh! Lett erre revoluezió. A jó, öreg- 
falu'vénei, tanácsbeli urak hogy elszörnyülködének ! Mi? Már hogy 
mint nekik, nekik ne volna igazuk ? Micsoda beszéd ez ? Meg 
kell dorgálni azt a két gyütt-ment káplánt 1 Tanuljanak meg 
szubordinácziót! Be csak erre lett még igazán felfordulás. 
Istenem ! Nem látott ilyet emberfia emberemlékezel ó ta ! A két 
káplán szónika kijelentette a falu elöljárójának, hogy hát: „Az 
lir ebbe nekünk nem parancsol! Lelkiekben mi vagyunk az Ur 1“ 
És a nép ? Hej, hogy visszatért egyszerre a régi, jó pékmesterhez. 
Mégis csak jobb annak a süteménye. Pláne, mikor kitudódott, 
hogy igazándiban az. üreg lisztje a hazai termés 1 No, erre felleg- 
zett csak be igazán az ujéknak. (Éljenzés.) Köszönöm a tapsot. 
Mivelhogy itt épen vége van a mesének. Igen. Mert én nem azt 
akarom kutatni, kinek volt igaza, a falu véneinek volt igazuk, 
vagy a káplánok részin volt az igazság, ámbár nyilvánvaló, hogy 
mind a két félnek igaza volt. hanem csak azt akarom mondani, 
hogy az a két káplán, a ki már eddig is sok jót és hasznosat 
tett a községben, ebben a dologban derékul és vitézül, ha mindjárt 
tüzesen is viselte magát, s ne is csüggedjen, hanem tartson ki 
tovább is bátran és lankadatlanul az igazság, a község — akarom 
mondani — iparunk szolgálatában. Éltessük a két káplánt 1 
fSzűnni, nem akaró lelkes éljenzés és taps.)

A nagy tetszészaj után, mely e beszédet nagyon is világos 
czélzatosságánál fogva követte, F. Kiss Lajos szerkesztő hosszabb 
beszédben válaszolt llarsányi beszédére. Lendületes beszédét 
nagy tetszés kisérte mindvégig. Utána Kemény Géza ipartársulati 
titkára Harsányi testvéreket éltette névmagyarosításuk alkalmából. 
Az estélyt egy kedélyes New-Yorkbeli feketézés fejezte be.

Az uj ipartörvény. A kereskedelmi minisztériumban 
-— mint illetékes helyről értesülünk —■ az ipartörvóny revíziójá
nak munkálatai annyira előhaladtak már, hogy a törvényjavaslat 
teljes szövegében márcziusra elkészül, ugv, hogy még a most 
folyó ülésszakban a Ház asztalára kerül. A törvény első részének 
revíziójával, mely az ipari képcsilóst s a törvénykor általános 
részét öleli föl. Abonyi Emil miniszteri tanácsos, kit az uj ipar- 
törvény kodifikálásával megbízlak, már teljesen elkészült. Most 
folyik nz iparfejlesztési szakosztályban az anyaggyűjtés a munkás- 
védelem törvénybe iktatására. Az uj törvény behatóan fogja tár
gyalni e nagyfontosságu társadalmi kérdést és ennek szabályozá
sénál érvényre fog emelkedni a svájcz.i, belga és svéd munkás- 
törvények szelleme. Jelentős módosítás vár az ipari oktatásra és 
az ipartestületek viszonyaira is az uj iparlörvényben,

függő kérdést fog megoldani. — Biz az nagyon jó lesz, mert a 
jelenlegi ipartörvény minden egyéb, csak ipartörvény nem.

— A m agyar pinezérkar érdekei, üröm m el 
értesítjük pinezérszaktársainkat arról a hivatalos végzésről, 
melyet 1901 deczember hó 27-én 139071 901 V a szám 
alatt bocsájtott ki tiu/ner államtitkár a nagyméltóságu m, 
kir. belügyminiszter nevében. A magyar pinezérkar létérde
két érintő ezen fontos és közhasznú okmány pedig nem 
más mint a «Magyar Országos Pinczér- Egyesit let* alapsza
bályainak jóváhagyó végzése. Mi azon pillanattól kezdve, 
midőn láttuk, hogy a magyar pinezérség összérdekeit meg
bízható vezérek képviselik, legnagyobb készséggel karoltuk 
fel az eszme testté alakítását, midőn megismertük a komoly 
törekvések komoly irányzatát mi is, siettünk a létesítendő 
egyesület istápolására. Az alapszabályok a legmagasabb fórum 
előtt jóváhagyatván, most már mi sem áll útjában annak, 
hogy az egyesület megkezdje aktív működését. Az előké
szítő bizottság derék elnökségének, nevezetesen Szttts Lajos 
elnöknek és Kalmár Fábián titkárnak az elismerés adójával 
tartozunk mig Dr. Solti Ödön jogtanácsosról csak annyit 
akarunk megemlíteni, hogy szívós, tapintatos közrem űkö
désével ugyancsak kiérdemelte az összpinezérség elismerését. 
Lapunk egy más helyén leközöljük az alapszabályokat és 
az első közgyűlésre szóló meghívót.

— A győri ven d ég lő sök  sz ik v izg y á ra  k özgyű lése .
A győri vendéglősök, kávésok és italmérők ipartársulata szikviz 
előállítására alakult szövetkezete 1002. évi január 23-án délelőtt 
10 órakor a városház 1. em. 38. sz. helyiségében tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, melyen a szövetkezeti tagok szép szám
ban jelentek meg. Az évi jelentés tudomásul vétele után az 1001. 
évi zárszámadást és a vagyonmérleget tárgyalták, illetve fogadták 
cl, azután négy igazgatósági rendes, egy póttag és egy felügyelő- 
bizottsági póttagot választottak meg.

— A n ép lig e ti ven d ég lő  bérlete . Svertcczky Gáspár 
vendéglős, ki a népligeti vendéglőt bérli évi 4000 koronáért, nz 
iránt folyamodott a székesfőváros tanácsához, hogy a vendéglő 
évi bére 2000 koronával szállíttassák le. Kérvényében felhozza, 
hogy üzletet csak négy hónapon keresztül csinálhat, a májusi, 
júniusi, júliusi és augusztusi hónapokban, mert máskor a közön
ség a népligetet nem keresi fel, minek egyrészt az is az oka, 
hogy olt nagyon kevés a látványosság; az üzletéhez tartozó kert 
területén nincsenek lombos fák s igy a közönség az üzlet körüli 
ezen helyre nem igen jő, meleg időben Kőbányáról a sertések 
szaga oda bűzlik, aztán mindenféle riasztó hírek keltek szárnyra 
a népiigei közbiztonságát illetőleg, melyek mind távol tartják a 
közönséget. Hivatkozik ezenkívül kérvényében az általános üzleti 
s ipari pangásra, valamint arra, hogy a bérösszegen kívül egyél) 
nagy kiadásai is vannak. A tanács a pénzügyi bizottmánynyal 
egyetértőleg azonban a kérvényt elutasította, mert szerinte az 
üllői-úti népligeti vendéglő a kor igényeinek Icljesen megfelelő 
berendezésű, a bérlő részére megfelelő lakással ellátott nagyobb 
szabású bértárgy és az azért fizetett 4000 korona bér magasnak 
nem mondható. S azonkívül az ezekre adandó bérleszállitás bérlő 
üzleti mérlegét lényegesen amúgy sem befolyásolná s a tanács 
kényszerítő okok liiján nincs is abban a helyzetben, hogy ezen 
leszállítást javaslatba hozza. Svertcczky Gáspár a tanács ezen 
elutasító határozata ellen a közgyűléshez felebbezett. Felebbezé- 
sében azt mondja, hogy 4000 korona bér nagyon sok egy oly 
vendéglőért, mely a fővárosnak egy elhagyotl, nem kellően láto
gatott ligetében van. indokolja a hérlcszállilást a mostan ural
kodó gazdasági válság és a főváros is leszállította a közelmúltban 
az erzsébet-téri kioszk bérét. Ugyanazon méltányossági indokok 
az ö vendéglőjénél is fennállanak. A vendéglő tényleg a kor igé
nyeinek megfelelően van berendezve, de a berendezés az ő sa
játja, melynek eddig még a befektetési költségeit sem tudta be
hozni. A tanács a felehbezést olutasiló javaslattal terjeszti a 
közgyűlés elé. Mi azonban reméljük, hogy a közgyűlés, melynek 
már február 22-iki ülésén kellett volna ezen ügygycl foglalkozni, 
a tanácsnál méltányosaid) lesz.

10 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1902. február 1.
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— E g y  csok oládégyár bukása. Előző szá
munkban részletesen megirtuk, hogy a Rademaker- féle 
csokoládégyár a csőd előtt áll és ezen alkalommal ez ipar
telepről m int egyetlen magyar gyárról emlékeztünk meg. 
Tekintettel arra, hogy Fiumében már évek óta működik 
a «Fiumei Cacaó- és Csokoládégyár*, mely kitűnő gyárt
mányairól szakköreinkben is eléggé ismeretes, nehogy 
czélzatosnak tűnjön fel az előző számunkban közölt hírünk, 
helyreigazítjuk e hirt. Helyreigazítjuk pedig annál is inkább, 
mert a «Fiumei Cacaó és Csokoládégyár*, a legszélesebb 
körű tám ogatást érdemli meg szakközönségünk részéről, 
ezért gyártmányai vásárlását olvasóinknak legmelegebben 
ajánljuk. Ezáltal a hazai ipart is pártolják és a fogyasztó 
közönséget is kielégítik az összes gyártmányok jó minősége 
folytán.

— A m agyar bor ellen . Támadásszámba menő határo
zatot hozott a minap a gráczi tartománygytilés a magyar bor 
ellen. A tartománygyülésen ugyanis Seitter és társai interpellácziút 
intéztek a helytartóhoz az osztrák iparosoknak a magyar adó-ha
tóságok részéről a liatárkeriiletekben tapasztalható vekzácziói 
miatt. Reitter és társai indítványt nyújtottak be, mely szerint a 
a kormány felkérendő, hogy tegyen intézkedéseket a Magyaror
szágból való túlságos mérvű borbehozatal ellen.

—- H ym en-hirek. Hallósy 'libor mérnök f. évi január hó 
27-én vezette oltárhoz Kommer Katicza kisasszonyt, özv. Kommer 
Ferenczné, a „Virágbokor“-hoz czimzett vendéglő tulajdonosának 
kedves és szépmüveltségii leányát. A belvárosi plébánia templom
ban lefolyt esküvő a legszűkebb családi körben ment végbe. — 
Pospischl József esztergomi vendéglős leányát, Jankát, eljegyezte 
Szilt Antal kályhagyáros Nagyváradról. — Schlesinger Miklós, 
a szabadkai Otthon-kávéház lizelőpinczére január hó 29-ikén 
tartotta esküvőjét Bergen Linka kisasszonynyal Szabadkán. — 
Rerz Izidor jakabfalvi korcsmáros f. hó 25-én vezette oltárhoz 
Losonczon Weinberger Sámuel leányát, Olgát.

— A szék esfőváros korcsm ái. Az örökifjú szép Buda
pestnek nincs szerencséje a maga korcsmáival. Az erzsébet-téri 
kioszk, a népligeti vendéglő tulajdonosai után ime most egy har
madik is, Petz Ágoston vendéglős, a ki a bomba-téri vásárcsar
nok vendéglöheíyiségét 1901. november 1-től bérbe vette, folya
modott a tanácshoz, hogy mivel a csarnok megnyílta halasztást 
szenvedett, az általa fizetett bérösszeg 1901. november 1-től 
kezdve a megnyitásig felére szállíttassák le. A tanács — mint 
rendesen tenni szokta — a kérelmet kurta indokolással vagy a 
nélkül, elutasította. Ezen elutasító határozat ellen Petz most a 
közgyűléshez felebbezett, előadván, hogy 1-ször is a vendéglő 
nem november 1-én, hanem 6-án adatott át neki, mi által volt 
törzsvendégei nagy részét elvesztette; 2-szor pedig az üzlethez 
azt a reményt fűzte, hogy a csarnok megnyíltával nagy személy- 
forgalom következik be, de a mai csekély üzleti forgalom nem 
áll arányban a bérrel. Végül megjegyezte, hogy kérelme nem áll 
egyedül a főváros történetében. Ugyanily körülmények közt a 
többi vásárcsarnoki vendéglősnek is clengedtetett a bér fele ösz- 
szege. A tanács a felebbezést elutasító javaslattal terjesztette a 
január hó 22-iki közgyűlés elé. Szerencsére a közgyűlés nem ért 
el a felebbazés tárgyalásáig. Van tehát remény, hogy vagy a 
tanács lesz közben okosabb s enged, vagy hogy Petz — megunván 
az örökös visszautasítást — ott hagyja a bérletet. Akkor azután 
még egy városi korcsma fog üresen állani. Vagy talán ez a ta
nács czélja ?

— A  szabadkai bál. Szabadkáról írják lapunknak: A 
farsang kedélyessége nem lett volna teljes, ha a szabadkai ven
déglősök, kávésok és pinczérek szakegylete a tánczvigalmat meg 
nem tartja vala. Mert ha az egylet tagjai nem lennének is már 
egyéniségüknél fogva kedves emberek, segít nekik a mi közmon
dásossá vált, jóhirnevü bácskai kedélyességünk, mely megnyilat
kozik úgy a társaságban, mint a fehér asztal mellett, inter pocula. 
Ezt a bácskai hamisítatlan jókedélyt tehát, nevezzük csak röviden: 
a szabadkai pinczér-egylet egyesítette a distingvált, előkelő ízlés
sel és attól a pillanattól kezdve, amikor elhatározta, hogy jótó- 
konyczélu tánczvigalmat rendez, a bálbizottság a legnagyobb lele
ményességgel és a legtapintatosabb körültekintéssel keresett min
den tényező után, amivel a bálrendezós terén ha újat nem is, de 
fényeset, előkelőt, Ízléseset nyújthat annak a közönségnek, melyet 
zártkörű tánczvigalmára meghívott. Ezt a pompát, ezt a fényt, 
ezt az Ízlést láttuk az első lépésből : a díszes meghívók szétkül

désétől kezdve, mindvégig, a bálteremből utolsónak távozott ven
déggel szemben követett tapintatos, lekötelező, szívélyes bánás
módig ; egész addig, amig Piros-llodrics Csámpai derék bandá
jának utolsó vonóhuzása elhangzott. Pedig már akkor megölte a 
frissen hullott, szüztiszta hó a szomjas földet és a sürü hópely- 
hok fölött, a felhők mögött magasan állva pislogatott álmosan a 
nap tányérja, akárha ő is végig mulatta volna a pinczéregylet 
bálját. Ha a pinczéregylet nem Írja is meg tájékozásul, hogy a 
tánczvigaloin jövedelmét jótékony, igazán jótékony czéiokra for
dítják még, úgy is nagy szolgálatot tett a közönségnek, hogy 
ebben a sanyarú, keserves világban alkalmat adott, hogy kedé
lyes, fesztelen mulatság közepette élvezhesse a jelent és feledtesse 
azt, a mi rosszat, csúnyát az élet nyújt. A szabadkai Vendéglősök, 
kávésok és pinczérek szakegyletének tánczvigalma egyike volt a 
farsangi mulatságok legsikerültebbjeinek. Nem mondjuk, hogy az 
egyetlen vagy kalegorice, hogy a legsikerültebb volt, mert hiszen hol 
vagyunk még a hamvazkodáslól ? A Pest szálloda összes 
termei fényárban úsztak; nemcsak azért, mert az összes csillá
rok villámos körtéi, hanem azért is, mert a jelenvolt hölgyek 
díszes koszorúja szórta maga körül a fényt, az ízléses csillogást. 
Már este 8 órakor megindult a vendégek áradata ; itt volt az or
szágos pinczér-egylet ügyésze: dr. Solti Ödön és Bokross Károly, 
a viális gavallér, a vendéglősök egyletének tagja. A vendégeket a 
rendező bizottság élén Szalay Mátyás rendőrfőkapitány, mint a 
szabadkai pinczéregylet védnöke fogadta; ugyancsak ö fogadta 
Bartos Jánosné, Horváth Dezsőné, Lichtneckert Károlyné bálanyá
kat, kiket a rendezőség a részükre fentartott díszhelyre vezettek 
föl és mindegyiknek díszes virágbokrétát nyújtott át. A tánczren- 
dező megadta a jelt a zenének, mely Ziehrer dallamos keringő- 
jével: «A májusi lég* ezimüvel kezdte meg a tánczok soro
zatát. Kitüntető figyelemmel volt a redezőség minden egyes ven
dég iránt : a hölgyek bizonyára nem fognak panaszkodni, 
hogy ne mulattak volna jól. A város notabilitásai közül többen 
meglátogatták e minden izében sikerült tánczvigalmat, melynek 
nem volt elég hosszú az éjszaka, mert belenyúlt a világos nappalba. 
Amennyire hirtelen össze lehetett állítani, ime, itt adjuk a jelen
volt hölgyek névsorát : Asszonyok: Springer Józsefné, Ilajduska 
Ignáczné, Baranyi Istvánná, Szabó Mihályné, Mayland Györgyné, 
Tóth Antalné, Schmidt Alajosné, Léhner Gábrielné, Neumayor 
Józsefné, Létmányi Yicloria, Tancsár Ferenczné, Jámbor Györgyné, 
Borza Antalné, Garab Józsefné, Vass Ádámné, Lichtneckert 
Károlyné, Kun Józsefné, Racesberger Károlyné, Bartos Jánosné, 
Tóth Dánielné, Horváth Dezsőné, Birkáss Adrienné, Sz. Kállai 
Jolán, Lichtneckert Andrásné, Begovits Mályásné (Topolya), 
Füldváry Hugóné, Galandauer Juliska (Becskerek), Fehér Mihályné. 
Leányok: Springer Hermina, Schmidt Juliska, Tóth Gizuska 
Borza Flóra, Czuczi Giziké, Mayland Mariska, Vidakovics Rozika, 
S-abó Etelka, Szalay Etelka, Ilajduska Mariska, Garab Erzsiké, 
Toncsár Mariska, Jámbor Mariska, Horváth Erzsiké, Kiss Erzsiké, 
Kopunovics Mariska, Vass Giziké, Schwarcz Eugénia, Lichtneckert 
Toncsika, Kun Etelka, Lajos Katinka, Lengyel Rózsika, Licht 
Vilma, Lendvai Teruska.

— F elü lfízetések . A szabadkai pinezér bálon felülfizettek 
a következők, kiknek ezen az utón köszönetét mond a rendező
ség az egylet nevében. Budapesti Szállodások és Vendéglősök 
asatallársasága 40 kor., Mukits Simon országgyűlési képviselő 
20 kor., Krausz Miksa ezég 20 kor., Lichtnekert András 20 kor., 
Lichtneckert Károly 20 kor., Bokros Károly Budapest 20. kor., 
özv. Mánits Antalné 16 kor.. Törley József Budapest 10., főm. 
Császka György 10 kor., Hartmann Rafael 10 kor., ifj. Ilagenmacher 
Henrich Budapest 10 kor., Eberhart Antal Budafok 10 kor., Decsi 
Dezső 10 kor., dr. Váli Dezső 10 kor., Kecskés Antal vendéglős 
10 kor., Borhegyi J. Budapest 10 kor.,M. Á. V. altiszti kör 10 kor., 
Maurer Mór 10 kor., Horváth Dezső 10 kor., Viltmann Károly 
10 kor., Geigcr A. Mór 10 kor.. Marnuzsich Lázár polgármester 
10 kor., Lelbach Lajos 4 kor., Mamuzich Véczó kanonok 4 kor., 
Gittek Frigyes Budapest 6 kor., llelbling Ferencz 6 kor., Wienhard 
Manó 5 kor., Heintz kir. főmérnök Zombor 2 kor., id. Vojnits 
Máté 5 kor., Riglor János 1 kor., Magyar Balázs B.-Almás 1 kor. 
60 f„ Erii János 4 kor., Kárpáti (Dezső) Rezső 1 kor. 60 f., 
Mezei és társa 6 kor., Hegedűs Imre 3 kor., Domány J. Arad
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6 kor., Schveifer József Bács-Almás 2 kor., Miks János Zenta 
2 kor., 40 f. Latinovits Géza országgy. képv. 5 kor., N. N. 60 f. Erii 
Mihály 2 kor., Fernbach Péter 1 kor., N. N. 80 f., Bock N. ügynök
1 kor., mólt. Latinovits 3 kor., Dragulist Pál országgy. kép. 2 kor., 
dr. Hudzsi János 2 kor., Fehér Mihályné 2 kor., Győríi N. pénz- 
Ugyigazgató 2 kor. 40 f. dr. Gruber Károly 4 kor., Klein Mátyás
2 kor., Grünbaum N. 1 kor. 60 f., Paul György 60 f., Paulin 
Zsigmond 1 kor. 60 f., Taraasy Antal 2 kor., Bagó István 2 kor., 
Greitzenstein Fiilöp Cservenka 5 kor., Talmayer N. 60. f., Vagner 
és Bohol 4 kor., ifj. Kollár N. 60 f., dr. Eberhard 60 f., Berger 
Béla 60 f.. Kürtvélyesi 2 kor., Deutsch Izidor 2 kor., 40 f., 
Nedelkovits Miladin 60 f., Silberleitner Ferencz 2 kor., dr. Vált 
Dezső 2 kor. 60 f., ifj Illés Antal 60 f., Balogh Lipót 00 f., 
Székely Zoltán 2 kor., Odry Endre 60 f., Sugár Manó 2 kor., 
Horovitz Henrik 1 kor., Vuits Velkó 60 f., Steinfeld Károly 60 f., 
Bodrics József 4 kor., Kunetz Ignácz 5 kor., Birkáss Adrienné 
5 kor. 60 f., Fejes Endre 3 kor., Kárpáti Jakab 4 kor., Kovács 
Elek Ó-morovicza 1 kor., Osztheimer János 3 kor., Kecskés József 
4 kor., Hermann Frigyes 6 kor., Frank Rezső 1 kor., Székely 
Simon 2 kor., Spitzer Ignácz 2 kor., Horváth Adolf 6 kor., 
Landovits Ferencz 5 kor., Schmausz Endre főispán 6 kor., dr. 
Fölser István 2 kor. 60 f., Schamburg Gyula 7 kor. 60 f., ifj 
Gálfy György 2 kor. 60 fillér, Vermes Károly 2 korona 60 fillér, 
Piloszánovits János 5 kor., dr. Sántlia György 2 kor. 40 f., dr. 
Dembicz Lajos 2 kor. 40 f., Csernus Zsigmod 2 kor. 40 f., 
Krauser Károly 4 kor., Vasvári József 2 kor., Heumann Mór 1 kor., 
Takarék és Népbank 5 kor., Csath Alajos honvédezredes 3 kor. 
Ált. Takarékpénztár - 2 kor., Künn József 2 kor., Kuthy György 
2 kor., Krausz és Ficher czég 6 kor., Sugár Béla 4 kor. — A bál 
összes bevétele 1121 kor. 20 f., a kiadás 758 kor. 21 f., maradt 
tehát tiszta jövedelem 326 kor. 99 f. A rendezőség az egylet 
nevében köszönetét mond ezen az utón Tumbász Loketics Lázár
nak, ki a bál czéljaira ingyen engedte át a Pest vendégfogadó 
összes termeit és Kulhanek Ernő urnák, a gázgyár igazgatójának, 
ki a gázvilágitásért semmit sem követelt.

— V endéglős szobaasszonyok és a ta lá lt holm ik. 
Egy konkrét esetből kifolyólag dr. Perisils Zoltán nagybecskereki 
főkapitány magához idézte az ottani szállodabeli szobaasszonyo
kat és figyelmeztette őket, hogy öle felelősek mindazért, a mi a 
szállodában az utasok holmijából elkallódik. Kötelességük ugyanis, 
a talált tárgyakat a szállodatulajdonosnak átadni, hogy az ott 
felejtett tárgyakat az utas után küldje.

— V árosi korcsm ák eladása. Déva város képviselő
testülete miután sok sikertelen kísérlet után belátta, hogy a városi 
vendéglőkkel sehogysem boldogul, múlt évi deczember hó 30-án 
tartott közgyüléséban jóváhagyta a városi tanácsnak a korcsmák 
eladására vonatkozó azon intézkedéséi, mely nyilvánosan meg
ejtett árverésen tett legelőnyösebb ajánlatok elfogadásával a 
„Petö(i“-hez czimzett korcsma 30,700, a „Forisi“ 28,100 és a 
„Zsep“-i korcsma 7000 koronáért eladatott. Déváról példát vehetne 
Budapest is, amely városi vendéglőivel szintén sehogysem tud 
boldogulni.

V endéglő i alkalm azottak m unkaviszonyai 
N ém etországban. A németországi vendéglői alkalmazottak 
szakbizottsága kérvényt intézett a szövetségtanácshoz a vendég
lőkben és kimérő üzletekben alkalmazóit segédszemélyzet viszo
nyainak külön törvény utján való szabályozása iránt. A szak
bizottság a következő kívánságokat adja elő: A 16 évnél idősebb 
alkalmazottak munkaideje legfölebb 12 óra lehet és tekintettel az 
üzletmenetre, a munkaközi szünetekkel együtt 15 órára terjedhet, 
uSy> h°gy az alkalmazottaknak 0 órai megszakítatlan pihenőjük 
maradjon. A szünetek munkamegszakitásnak csak akkor tekint
hetők, ha a személyzet ezt az időt, mely egy óránál kevesebb 
nem lehet, az üzlethelyiségen kívül töltheti és vele szabadon 
rendelkezhetik. 16 évesnél fiatalabb alkalmazottak esti 10 órától 
reggeli 6 óráig nem foglalkoztathatók és munkaidejük 10 óránál 
több nem lehet. Minden alkalmazotlnak hetenkint legalább 36 órai 
megszakítatlan munkaszünetet kell adni, a melynek legalább is 
minden négy hétben egyszer vasárnapra kell esnie. Minden ven
déglős és kimérőüzlet-tulajdonos munkarendet fiiggeszszen ki és 
jegyzéket vezessen az alkalmazottak nevéről, szolgálati idejéről, |

időközi munkaszüneteiről és pihenő napjairól. 18 évnél fiatalabb 
női alkalmazottakat a vendégszobákul használt üzleti helyiségek
ben nem lehet foglalkoztatni. Alkalmazottaknak csak olyanok 
tekinthetők, a kik a vendéglők és kimérő üzletek munkáival nem 
kivételesen foglalkoznak. Megjegyzendő, hogy a szakbizottság most 
másodízben terjesztette ezeket a kívánságokat a szövetségtanács 
elé. Az első kérvényt már a múlt év tavaszán nyújtották be, do 
mindeddig elintézetlenül maradt

— A félig1 en ged ék en y  tanács. A székesfőváros f. évi 
január 22-iki közgyűlésének még egy vendéglősügyet kellett volna 
tárgyalni, ha sorját keríthették volna. De nem tudták. Mert igen 
szép és főleg hosszú beszédeket tartottak. Az Első Magyar Szál- 
loda-Részvémjtársaság ugyanis, melynek igazgatója Burger Károly, 
kérvényt intézett a tanácshoz, melyben előadta, hogy a társaság 
tulajdonát képező „Hungária” szállodában a m. évben nyáron 
vízvezetéki csőropodés fordult elő, melyet a vízvezetéki igazga
tóságnak bejelentett, s az a csőrepedést tényleg konstatálla is. 
Minthogy pedig a csörepedés következtében, melyért a társaságot 
felelősség nem terheli, nagyobb mérvű viztulfogyasztás volt, és 
pedig 5.466,420 liter, mely 974 korona 56 fillérnek felel meg — 
a társaság az iránt folyamodott a tanácshoz, hogy ezen túlfo
gyasztás után előállott 974 korona 56 fillér vizdij törölíessék. 
A tanács a vízvezetéki igazgatóság jelentésének meghallgatása 
után, ámbár a vizdijak, származzék a többletfogyasztás bármely 
okból, a fővárosnak minden körülmény közt megtérítendők, te
kintettel arra, hogy az Első Magyar Szálloda-Részvénytársaság 
Hungária szállodájában 1901. évi augusztus hó 18-án tényleg 
csőtörés fordult elő, a mit a társaság a vízvezetéki igazgatóság
nál bejelentett, a vízmérőnek a csőtörést megelőző utolsóelőtti 
leolvasásától, azaz 1901. évi junius hó 17-töl a csőtörés kijaví
tásáig, vagyis augusztus 19-ig, 63 napra terjedő időről mutatkozó 
naponként átlag 867 m3, összesen tehát 5466 m3 viztulfogyasz
tás felét, azaz 2733 m8-t méltányosságból elengedte és annak 
törlését rendelte el. A társaság a tanács ezen határozata ellen 
most a közgyűléshez felebbezett, előadván, hogy a csőtörés te
kintetében őket semmiféle mulasztás nem terhelvén, az egész 
összeg törlésbe volna hozandó. Másutt az ilyen indokolt kérelmet 
szó nélkül hivatalból intézik el. Nálunk a tanács a felebbezést 
elutasító javaslattal terjesztette a közgyűlés elé. Hozzá vagyunk 
szokva.

•— A győri bál. Nagy közönség részvételével tartották 
meg a vendéglősök a győri pinczérkarral együttesen fényes er
kölcsi és anyagi sikerrel idei báljukat január hó 23-án a Vigadó
ban. Jelen volt a bál védnöke : köztiszteletben álló Ott Ernő nejé
vel és családjával. — Herczeg Ferencz rendező bizottsági elnök, 
a rendezőség élén mindent megtett, hogy a jelenlévő vendegek 
jól mulassanak. És ezt minden jelenlévő meg is cselekedte alapo
san, mert reggelig jókedvben együtt maradt az egész társaság. A 
fényesen sikerült bálon, melynek tiszta jövedelmének fele a Győrött 
felállítandó szakiskolát, a másik fele pedig Országos nyugdijegye- 
sületünket illeti, jelen voltak : Asszonyok : Berger Józsefné, Bujtás 
Józsefné, Bauer Mihályné, Biringer Károlyné, Csukovics Istvánné, 
Dreiszker Józsefné, Eőry Kálmánná, Falb Mátyásné, Opitz Károlyné, 
Greiner Jánosné, Gyárfás Pálné, Hannig Józsefné, Héberling 
Ferenczné, Herczeg Ferenczné, Jakus Imréné.Jilg Dezsőné, Kuster 
Gézáné, Kovács Józsefné, Kranveher Eleimé, Kovács Jánosné 
(Bécs), Lendvay Józsefné, Lukovics Jánosné, László Józsefné, 
Markovszky Lajosné, Magyary Imréné, Mcixner Mihályné, Marsall 
Pálné, Németh Józsefné. Oszvald Jánosné, Pernitz Lajosné, 
Polgár Pálné, Pápay Györgyné, Romanek Ferenczné, Rosenkranz 
Mártonná, Sokoray Standomé, Stojber Mártonná, Tosch Károlyné, 
özv. Tosch Nándornó, Tóth Pálné, Wölfl Pálné. Leányok: Bujtás 
Ilona, CzelolU Erzsi, Falb nővérek, Gabányi Ella (Eperjes), Héberling 
Mariska, Kiss Ella, Kovácsics Lujza, Kovács nővérek, Moser Tériké, 
Major Ilonka, Oszvald Laura, Oross Katalin, Polgár Mariska, 
Pápay nővérek, Szax Jolán, Szitás Janka, Szécsényi Mariska, 
Stechauer Paulin, Stadler Anna (Hegyesmalom).

— T isz te sség te len  fogás. Egy borászati újság igen 
tisztességtelen dologról ad hirt, melyet különösen vidéki vendég
lősöknek ajánljuk figyelmébe. A lap szerint egy nem annyira 
tekinlélyes, m.nt na^y czég, vaggtns írnia szokta korait egyes

Megrendeléseknél kérjük  tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra  hivatkozni.
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állomásokra nőm létező czimekre elküldetni. Alig, hogy a külde
mények az illető állomáson megérkeztek, már is ott terem a 
szállító czégnek megbízottja, beállít az azon helyen lakó vendég
lőshöz vagy borkereskedőhöz, kinek elpanaszolja, hogy czégét 
milyen rutul becsapták. Rendelt valaki egy vaggon bort, készpénz- 
fizetés mellett s most, hogy megérkezett a bor, nem akar fizetni. 
Mivel pedig az állítólagos rendelő nem hitelképes, s igy a feladó 
borát kénytelen vagy visszaküldeni, a mi állal a kétszeri vasúti 
szállilási dijat veszíti, vagy pedig azt itt helyben olcsóbb áron 
eladni. Mivel ezen megbízottak rendszerint a kellő rábeszélési 
tehetséggel is rendelkeznek, gyakori az eset, hogy ily módon 
rásózák a bort az áldozatul kiszemelt vendéglősökre vagy keres
kedőkre, Némelykor megesik azonban, hogy nemcsak ilyen egy
szerű felültetésen alapul az e fajta üzlet. Vannak egyes tisztes
ségtelen alakok, kik ilyen esetekben csakhogy eladhassák a vaggon 
bori, attól sem riadnak vissza, hogy az általuk kiszemelt áldozat 
üzleti versenytársának hírét és hitelképességét bemocskol
ják, állítva ugyanis, hogy X. Y. volt a bor eredeti meg
rendelője, akinek hitelezni nem akarnak és aki fizetni nem tud. 
Csak természetes dolog azután az, hogy alig hogy becsapták 
az egyiket, — rögtön ott teremnek az általuk megrágalmazottnál 
és olt egy kis szerepváltozással újból inszczenálják a dolgot. Egy 
balek helyeit keltőt fognak.

— H alálozások. Rajfel János szarvasiak! vendéglős, föld- 
birtokos és megyebizottsági tag f. hó 4-én 44 éves korában el
hunyt. Temetése január 6-án ment végbe a járás nagyszámú 
intelligencziájának részvétele mellett. Raffel János széles körben 
ismert és kedvelt ember volt és vendéglője messze vidéken ki
tűnő hírben állott. — Schullin Antal, a temesvári „Zűr Schweiz“ 
nevű nyári vendéglő tulajdonosa meghalt. A kiváló népszerű
ségnek s városszerte osztatlan tiszteletnek örvendett halott teme
tése január hó 8-án volt óriási részvét mellett.

— Isk o la  és korcsm a. A sopronmegyei Árpáson ital- 
mérést akart nyitni Deutsch Nór korcsmáros a róni. kath. nép
iskola szomszédságában. Felebbezés folytán az ügy a soproni 
pénzügyigazgatósághoz került, mely az engedélyt — igen helye
sen — az iskola közelsége miatt megtagadta. Jól tette ! Templom 
mellé nem való vendéglő.

— B ucsulakom a B enedek  János dr. tisz te le tére .
A debreczeni vendéglős ipartársulat ke'élyes bucsulakomát ren
dezett f. évi január hó 17-én este Törő Imre vendéglőjében Be
nedek János dr. országgyűlési képviselő, volt iparlársulati jogta
nácsos s lapunk belmunkatársának tiszteletére. Este 8 órakor 
érkezett az ünnepelt képviselő a vendéglőbe, a hol az egybegyült 
szaktársak riadó éljenzéssel fogadták. Fittler Jenő, az ipartársulat 
titkára üdvözölte Benedek Jánost szép beszédben, mire az ünne
pelt képviselő a tőle megszokott sziporkázó szellemességgel vála
szolt. Majd vacsorához ült a társaság s csakhamar megindult a 
barátságos felköszöntők árja. Először Hauer Berlalan, a vendég
lős ipartársulat elnöke köszöntötte fel Benedek János d r t; utána 
Lendelbauer Kálmán, a pinczér-egylet nevében köszöntötte fel 
meleg szavakban az ünnepeltet. Vetésy Mihály szintén Benedek 
Jánosra, mint az önfeláldozó igaz barátra emelte poharát. Álta
lános figyelem közepette szólalt fel az ünnepelt Benedek János s 
poétikus, szép beszédben fejtette ki, hogy ő nem végleg vesz 
búcsút az ipartársulattól, mert a törvényhozás termében, a hová 
polgártársai bizalma juttatta, még tágabb tere nyílik a vendéglős- 
iparnak és az ipartársulatnak jogos érdekeit előmozdítani. Riadó 
éljenzés fogadla Benedek János lelkes beszédjét. Ábrahám Dezső 
dr., az ipartársulat uj ügyésze szellemes pohárköszöntőben szin
tén illusztris elődje : Benedek János dr. országgyűlési képviselőre

emelte poharát. A társaság a legkedólyesebb hangulatban a késő 
éjféli órákig maradt együtt.

— A szeg ed i p inczér-egylet k ö zg y ű lése . A szegedi 
pinezérek tisztújító évi közgyűlésüket f. évi január hó 17-ikén 
éjjel tartották meg. A közgyűlésen dr. Solti Ödön, a szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek országos nyng- 
dijegylelének jogtanácsosa is megjelent és beszédet tartott a pin- 
czéregylct tagjaihoz, buzdítva őket a nyugdíj-egyesületbe való 
belépésre. Az egyesület tisztikara a következőképen alakult meg: 
Elnök : J u r n n o v ic s  Feroncz. Alelnök : Adám Emil. Titkár : R a n d v é g li  
József. Pénztárcok : K e ik  János. Választmányi tagok : K o v á c s  Béla, 
R o z n e r  Sándor, P e ll György, K o v á c s  József. Az ülés elhatározta, 
hogy az idei farsangban is zártkörű bált rendeznek.

— B orkiállitás. A verseczi közgazdasági egyesület sző
lészeti szakosztálya múlt évi deczember hó 28-án borkiállítást 
rendezett, mely nemcsak sok tekintetben volt tanulságos, hanem 
meggyőző bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy a mi szorgalmas 
igyekvő népünk azon fáradhatatlan tevékenységének, melylyel le
küzdve az első időkben majdnem elhárithatatlanoknak tetsző aka. 
dályokat, az elpusztult szőlőket felújítván, ismét kitűnő minőségű 
exportképes borokat tud produkálni. A kiállításon részt vett 4Í> 
verseczi és 1 fehértemplomi bortermelő összesen 104 üveg bor
ral és 8 üveg pálinkával. Waldherr J. főrcáliskolai tanár és bor
termelő elnöklete alatt álló bíráló-bizottságnak nehéz feladata volt 
a sok jó bor közül a legjobbakat kiválasztani és a lehetőséghez 
képest pártolatlanul Ítélni.

Vezessük be az acetylenvilágitást! í

Magyar Acetylengáz Részvénytársaság
B u d a p e ste n , VI., F e lső -E r d ő s o r  3.

JL,eg;jot>l> liésactilélieli, elsőrendű munkakivitel.
Költség-vetések díjtalanul- Calciumcarbid-eladás.

r » . t n . k i t  ü»B B k «lT»»éin»k bcc»t>» figyelm ébe aján lju k .
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Üzleti liirek.

Adorján Elek vendéglős Pinnyéden átvette az úgynevezett 
Pinnyéd? halászcsárdát". -  Szabó Imre a tenkei gyógyfürdőnek 

volt bérlője, szállodás átvette a Nagyszalonta város tulal d° " íí  
képező „Korona" szállodát és vendéglőt Nagyszalontán. -  Freifeld 
Mór, ki több éven át mint szállodás működött NaByvár®dt° £  
átvette a miskolczi „Pannónia" szálloda bérletét. — Az észter 
gomi Magyar Király szállóban az elmúlt ev folyamán uj és díszes 
lokalitás épült egy nagy tánczteremmel. Ezt a helyiséget Meislor 
János szállodás fi évi január 1-én hangversenynye nyitotta meg
— Nagybecskereken a Broschkó-fele vendéglőt Barna Antal 
üzletvezető vette át. — A brassói „Onent" szállodát és vendég 
Habermann J. örököseitől Pfandler Ottmar üzletvezető vette át.
— Devecserben, az Eszterházy uradalom tulajdonát képező sor
házvendéglőt Tóth József vendéglős vette át. -  F e sct' er ‘vá 
vendéglős Győrött átvette a Kossuth-utcza 2. sz. hazban lévő 
vendéglőt. — Deker Hugóné vendéglős, Nagykikindán „1^ehér 
kereszt" néven uj vendéglőt nyitott. -  Tordal Ignácz, a tordai 
„Nemzeti szálloda" tulajdonosa, vendéglőjét teljesen ujjáalak 
tóttá. — Vecsernyés József vasúti vendéglős megvette a nagy- 
kikindai—nagybecskereki vasúti állomási (régi pályaudvari) ven
déglőt. — A nagykőrösi városi nagyvendéglő bérletét az uj bér
lők — Dióssy és Bajlós — január hó 1-jén foglaltak el s mar 
az első napon meglátszott, hogy az uj bérlők kiváló ambiczióval 
s rátermettséggel szolgálják ki a vendégeket. A berendezkedés 
valósággal amerikaias gyorsasággal történt s a felszerelések is 
a bérlők jó Ízléséről tesznek tanúbizonyságot. — Szívós Zsigmond 
budapesti vendéglős, Budán átvette a Krisztina-tér 7. sz alatti 
vendéglőt. — Czrnogorácz Szilárd kávés átvette Budán aSzaivas 
kávéházat. — Petrakovits József budapesti vendéglős megvette 
Dozauer özvegyétől a Ferencz József-rakpart 1. sz. hazban levő
vendéglőt. — Meszmer Károly szállodatulajdonos Egerben átvette
az ottani kaszinó helyiségeinek bérletét is. — Schőnberger 
Ábrahám miskolczi szállodás teljesen újjáalakított „Fehér csillag 
szállodáját f. é. január hó 1-én nyitotta meg. — Mariinschutz 
János megvette az Erzsébet kávéházat Prencsénben.^ A 
h.-nádallai vasúti vendéglőt újból a régi bérlő Donner Géza ven
déglős vette bérbe.

1902. február í.

Bérletek.
Eladó vendéglő. Egy vendéglő Budapesten öt vendégszobá

val azonnal eladó. Véterár 4000 korona. Czim a kiadóhivatalban.
_  (C. 15.)

Eladó vendéglő. Újpesten, a Széna-téren fekvő, úgynevezett 
Halász féle vendéglő, a mellette levő és üzlethelyiségek építésére 
kiválóan alkalmas háztelkekkel vagy azok nélkül, vagy ezen ház
telkek vendéglősi épület nélkül eladó. Jelentkezők mindennap 
Vikár István ügyvéd irodájában Újpesten (Bercsényi-utcza 6. sz.) 
bővebb felvilágosítást nyerhetnek.

Bérbeadó vendéglő. Az annavölgyi bányatelepen lévő bánya
vendéglő vezetésére egy önálló csapos vendéglős kerestetik. 
Érdeklődők ajánlatukat mielőbb az annavölgyi bányagondnokság
hoz adják be, hol is a részletes feltételek megtudhatók.

Eladó vendéglő. Orsován aDuna-sor 471. szám alatti Krisztea 
Andrejovics-féle korcsmahelyiség és ház eladó. Bővebb felvilágo
sítást ad özvegy Csizmás Borbála, háztulajdonosnő.

Bérbeadó vendéglő. Déván a „Petőfidhez czimzett vendéglő 
három, esetleg több évre haszonbérbe kiadó. Bővebbet a „Hunyad- 
vármegye" szerkesztőségétől lehet megtudni.

Kiadó vendéglő. Az „Első Pécsi Polgárok és Munkások 
Rokkant- és Nyugdíj-Egylete" választmánya közhírré teszi, hogy 
a tulajdonát képező Ágoston-utcza 22. sz. a. levő, vendeglö- 
üzletnek kiválóan alkalmas bérház, befásitott s fedett tekepályá
val ellátott, nagy kerttel, asztalok és padokkal, kényelmes nyári 
színnel, tágas téli belső helyiségekkel, külön lakással, kitűnő, 
jéghideg nagy pincze, udvar és vízvezetékkel, az összes belső és 
külső helyiségek gázvilágitásra berendezve, a kert gázoszlopokkal 
ellátva, f. évi május hó 1-től bérbe adatik. Értekezhetni Graumann 
János egyleti elnöknél (Márton-utcza 6. sz. a.) szóval vagy írásban.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt elveseinket mindig lépőnkre hirrtkesmi.
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B o rvá sá r.
Magyarázat: Elül áll mindig az eladó neve, utána következik lakása ós utolsó posta, ezután a borfaj megnevezése, mennyisége

hektoliterekben, ára hektoliterenként.

B ács-M artonos, Bács-Bodroghmegye.
Faragó Ábel rizling, 1901. 15 hl. 28 I(. 
Kováts Pál rizling, 1901. 20 hl. 26 K. 
Lázár Ferencz siller, 1901. 50 hl. 26 K. 
Fehér Mihály siller, 1901. 16 hl. 24 K. 
Kovács Lukács siller, 1901. 40 hl. 26 K. 
Kovács Ferencz siller, 1001. 20 hl. 26 K. 
Faragó János rizling, 1901. 50 hl. 20 K. 
Faragó Fábián rizling, 1901. 30 hl. 26 K. 
Faragó Péter rizling, 1901. 45 hl. 26 K. 
Hoós Béla siller, 1901. 18 hl. 30 K. 
Eremits Vlájkó siller, 1901. 30 hl. 26 K. 
Eleven János siller, 1901. 24 hl. 26 K. 
Telek Mihály siller,, '901. 30 hl 26 K. 
Bicskei Jovákné Ó-Kanizsa, siller, 1901. 

32 hl. 26 K.
Dobó Szilve szter siller, 1901. 25 hl. 20 K. 
Dudvarszki Márkó Ada, siller, 1901. 40 hl. 

30 IC.
Vállai Károly Ada, siller, 1901. 30 hl. 30 K. 
Sijacski Damján Ada, siller, 1901. 10 hl. 

30 IC.
Aradszki Ulászló Ada, rizlingi fehér, 1901. 

30 hl. 60 K., mézes fehér 30 hl. 50 IC.

Bajm ok, Bács-Bodrogmegyc.
Czetll József siller bor 4 hl. 24 IC.
Czeiffer János vörösbor 5 hl. 20 K., siller 

bor 5 hl. 24 K.
Benkovits Mihály siller bor 3 hl. 24 K. 
Walter Andrásné vörös bor 5 hl. 20 K., 

siller bor 10 hl. 24 K.
Riekert János siller bor 4 hl. 24 K.
Walter Pál vörös bor 20 hl. 20 IC., siller 

bor 50 hl. 24 K.
Szvoboda Antal siller bor 7 hl. 26 K.
Poór István vörös bor 3 hl. 20 K., siller 

bor 3 hl. 24 K.
Teknyős János vörös bor 3 hl. 20 K., siller 

bor 7 hl. 26 K.
Teknyös József vörös bor 5 hl. 20 korona, 

siller '10 hl. 26 K.
Csapp István vörös bor 2 hl. 20 K., siller 

bor 6 hl. 24 IC.
Bacsics János vörös bor 5 hl. 20 K., siller 

bor 10 hl. 24 K.
Szkenderovits Miklós vörös bor 12 hl., 20 

korona, siller bor 15 hl., 24 K. 
Budánovits Albertné vörös bor 6 hl. 20 IC..

siller bor 10 hl. 24 IC.
Faltum Mihály siller bor 10 hl. 24 IC. 
Teknyős András vörös bor 3 hl. 20 kor., 

siller bor 6 hl. 24 K.
Parc,zen Antal vörös bor 3 hl. 20 korona, 

siller bor 3 hl. 24 IC.
Wolf Ferencz vörös bor 6 hl. 20 korona, 

siller bor 15 hl. 2 4 K.

Katym ár, Bács-Bodrogmegye.
Till Imre asztali, 1901., 60 hl., 30 K.
Maye.r N. János aszlali, 1901., 50 hl., 36 IC. 
Stein Vilmos asztali, 1901., 40 hl. 30 IC. 
Braun János asztali, 1901., 40 hl. 24 K. 
Ilarti Bernát asztali, 1901., 32 hl. 24 IC. 
Steiner József asztali, 1901., 30 hl. 24 IC. 
Schnitzer Márton, ászt., 1091., 30 hl. 24 IC. 
Jáger Jakab asztali, 1901., 2J hl. 24 IC. 
Steiner, György asztali, 1901., 18 hl. 24 IC. 
Jung Márton asztali, 1901., 15 hl. 24 K. 
Mandits Jakab asztali, 1901., 12 hl. 24 IC. 
Ripp János asztali, 1901., 12 hl. 24 K. 
Vaczity Sztánkó asztali, 1901., 11 hl. 24 IC, 
Pentz Jánosné asztali, 1901., 11 hl. 24 K. 
Plünpfner Antal asztali, 1901., 10 hl. 24 IC. 
Puhl Miklós asztali, 1901., 10 hl. 24 IC. 
Tobler Márton asztali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Eifried Gottfried ászt., 1901., 10 hl. 24 IC.
Federer József asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Rau István id. asztali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Steiner György asztali, 1901., 10 hl. 24 K.

Berger Pál asztali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Stertz Antal asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Hiesl István asztali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Beicht Lörincz asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Landgraf Jakab aszlali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Rauschenberger Sebestyén asztali, 1901., 

10 hl. 24 K.
ICrékity Péter asztali, 1901., 10 hl. 24 K.
Pentz János ifj. ászt., 1901., 10 hl. 24 K.
Schmidt József aszlali, 1901., 10 hl. 24 IC.
Pahl Jánosné asztali, 1901., 8 hl., 24 K.
Berger Jakab asztali, 1901., 8 Ll., 24 K.
Glocker János aszlali, 1901., 8 hl., 24 K.
Kaszwein Bálint asztali, 1901., 7 hl., 24 K.
Birger András asztali, 1901., 6 hl., 24 IC.
Manesz János asztali, 1901., 5 hl., 24 IC.
Kühn Mátyásné aszlali, 1901., 5 hl., 24 K.
ICühn Jakab asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Roll Imre asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Zorn Márton asztali, 1901., 5 hl. 20 K.
Vujkov Ferencz asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Becker Jánosné asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Mandits Ágoston asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Kühn János asztali, 1901., 5 hl. 24 IC.
Matos Alajos asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Manesz József asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Hefner István asztali, 1901., 5 hl. 24 K.
Zorn Mátyás asztali, 1901., 4 hl. 24 IC.
Albert Ferencz asztali 1901., 4 hl. 24 K.
Sain Bolto asztali, 1901., 3 hl. 24 K.

Jan k o v ácz , Bács-Bodrogmegye.
Pámel Antal 941. sz., siller, 1901., 35 hl., 

seprőstől 24 fill.
Ágócs István 19. sz.. siller, 1901., 20 hl. sep

rőstől 24 fill.
Sarok György kiserdő, siller, 1901., 20 hl. 

seprőstől 24 fill.
Pippany Mihály 540. sz., idei siller, 10 hl. 

seprőstől 18 fii.
Szűcs András 1042. sz., siller, 1901., 9 hl. 

seprőstől 20 fill.
Tóth Péter (zombai) 640. sz., siller, 1901. 

15 hl. seprőstől 32 fill.
Huczek Pál 30/e. sz., siller, 1901., 18 hl. 

seprőstől 24 fill.
Vén István 416. sz., siller, 1901., 30 hl. 

seprőstől 24 fillér.
Ádárn Pál 294. sz., siller, 1901., 10 hl. sep

rőstől 20 fillér.
Kasziba György 431. sz., siller, 1901., 5 hl. 

seprőstől 14 fillér.
Binszki József 1102. sz., siller, 1901., 

30 hl. seprőstől 20 fillér.
Mészáros Péter (szálkái) 746. sz., siller, 

1901., 13 hl., seprőstől 20 fillér.
Csima Imre 751. sz., siller, 1901., 17 hl. 

seprőstől 24 fillér.
Kovács Antal 765. sz., siller, 1901., 5 hl.

. seprőstől 24 fillér.
Czimber Mihály 1092. sz., siller, 1901., 4 hl. 

seprőstől 24 fillér, vörös 5 hl. seprős
től 24 fillér.

Pós János 342. sz„ fehér, 1901., 20 hl. 
seprőstől 24 fii ér.

Török Ferencz 1244., vörös, 1901., 10 hl. 
seprőstől 24 fillér, siller 25 hl. seprős
től 24 fillér.

Zámbó Péter 1115. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Varga Mihály 204/a. sz., siller, 1001., 12 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Miskolczi Mihály 919. sz., fehér, 1901., 13 
hl., seprőből 24 fillér, siller 30 hl, 
seprőstől 24 fillér.

özv. Dávid Józsefné 425. sz., siller, 1901., 
20 hl. seprőstől 24 fillér.

Tarkovics Mihály 732. sz„ siller, 1001., 
50 hl. seprőslől 24 fillér.

Király Márton 1037. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Erdélyi István 1016. sz., siller, 1901., 4 IU 
seprőstől 24 hl.

Sarok Antal 1015/a. sz., siller, 1901., 6 hl. 
seprőstől 24 fill.

Robota József 1044. sz., siller, 1001., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Dági Imre 1153. sz., siller, 1001., 6 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Urii Antal 430. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kasziba István 1011. sz., siller, 1901., 20 
hl. seprőslől 24 fillér.

Kollár Imre 1166/a., siller, 1901., 10 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Tóth István ujház, siller, 1901., 6 hl. sep
rőstől 24 fillér.

Szommer Péter 1198. sz., siller, 1901., 
20 hl. seprőstől 24 fillér.

Nácsinák Mihály 1189. sz., siller, 1901., 
20 hl. seprőstől 24 fillér.

Szarvas Pál (csonka) 1153/a. sz„ siller, 
1901., 16 hl. seprőstől 24 fillér.

Zsebi András 566. sz., siller, 1901., 150 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kovács István (fajszi) 761. sz., siller, 1901.,
10 hl. seprőstől 24 fillér.

Szemlies Mihály 401. sz., siller, 1901., 70 
hl. seprőstől 24 fillér.

Csernák István 669. sz., siller, 1901., 20 hl. 
seprőstől 24 fillér.

Kárász Anna 1053. sz., siller, 1901., 40 hl. 
seprőstől 24 fill.

Maruzsa András 1039. sz., siller, 1901.,
11 hl. seprőstől 20 fill.

Zámbó Mihály 1087. sz., siller, 1901., 58 hl. 
seprőstől 24 fül.

Szántó József 146. sz., siller, 1901., 33 hl. 
seprőstől 24 fill.

Király Mihály 928. sz., siller, 1901., 9 hl. 
seprőstől 24 fill.

Tóth János 1152. sz., siller, 1901., 18 hl. 
seprőstől 24 fill.

Halla István 867. sz., siller, 1901., 20 hl. 
seprőslől 24 fill.

Kerekes István 538. sz., siller, 1901., 10 hl. 
seprőstől 24 fill.

Molnár Ambrus 647. sz., siller, 1901., 46 hl. 
seprőstől 24 fill.

Oláh István 625. sz., siller, 1901., 30 hl. 
seprőstől 24 fill.

Szili József 420. s z , siller, 1901., 25 hl. 
seprőslől 24 fill.

Miskolczi Mihály 886. sz., siller, 1901., 11 hl. 
seprőslől 24 fill.

Kun-Baja, Bács-Bodrogmegye.
(Többnyire kadarka vegyest rislingi kövi

dinka és mézes fehérrel.) 
Frejdinger-család 1901., 100 hl. 20—30 fill. 
Berger-család 1901., 200 hl. 20—30 fill. 
Lutz-család 1901., 100 hl. 20—30 fill. 
Krisztmann-család 1901., 100 hl. 20—30 fill. 
Szuyer-esalád 1901., 100 hl. 20 — 30 fill. 
Bógncr-család 1901 , 100 hl. 20—30 fill. 
Núber-család 1901., 100 hl. 20—30 fill. 
Brand-család 1901., 200 hl. 20—30 fill.

Kém, Bács-Bodrogmegye.
Geszvein István fehér, 1901., 20 hl. 24 K. 
Vancsura István fehér, 1901., 40 hl. 24 K. 
Brecska Antal fehér, 1901., 40 hl. 24 IC. 
llalblender Tamás fehér, 1901., 80 hl. 26 K. 
Vancsura Mátyás fehér, 1901., 50 hl. 28 K. 
Tittl János fehér, 1001., 30 hl. 30 K.
Kett Frigyes fehér, 1901., 20 hl. 24 K. 
Vancsura János fehér, 1901., 40 hl. 26 IC. 
Szommer Márton fehér, 1901., 40 hl. 26 K. 
Klein Ferencz fehér, 1901., 80 hl 28 IC. 
Stegner János fehér, 1901., 30 hl. 28 K. 
Hirmann Miklós fehér, 1901., 60 hl. 30 IC. 
Melcher Tamás fehér, 1901., 30 hl. 20 IC.

H ir d e té s i ro v a tu n k a t lap u n k  o lvasó in ak  b ecses  ü g y eim éb e a já n lju k .
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Vancsura Pál fehér, 1901., 50 hl. 32 K. 
Vancsura József fehér, 1901., 40 hl. 26 K. 
Vancsura Illés fehér, 1901., 40 hl. 26 K. 
Vancsura Mihály fehér, 1901., 30 hl. 26 K.

B ács-M adaras, Bács-Bodrogmegye.
Csapiár István rizlingi fehér, 1901., 15 hl.

40 K„ kadarka siller 15 hl. 32 K. 
Petróczi István kadarka vörös, 1901., 14 hl. 

30 K.
Schecer János nagyburgundi vörös, 1901., 

17 hl. 30 K.
Schneider János kadarka siller, 1901., 7 hl. 

32 K.
Luspai András kadarka vörös, 1901., 5 hl. 

28 ív.
Babinyecz Anlal rizlingi fehér, 1901., 5 hl. 

34 K.
Blaskovils János (loboda) kadarka vörös, 

burgundi vörös, 1901., 3V2 hl. 34 K. 
Grünbaum Péter burgundi vörös, 1901., 

20 hl. 32 K., rizlingi fehér 20 hl. 32 K. 
Mester Pál kadarka vörös, 1901., 3 hl. 26 K. 
Ingusz Lipót rizlingi fehér, burgundi vörös 

és siller, 1901., 200 hl. 36 K.
Ráczkopf Ferencz kadarka vörös, 1901.,

5 lil. 34 K.
Franek József kadarka vörös, 1901., 4 ld. 

24 K.
Bódi István rizl. fehér, 1901., 15 hl. 34 K., 

kadarka vörös 35 hl. 34 K.
Varga Sándor rizl. fehér, 1901., 15 hl. 34 K., 

kadarka vörös 30 hl. 34 K.
Varga Ádára rizl. fehér, 1901., 45 hl. 36 IC., 

magyarádi vörös 25 hl. 36 IC.
ICarváth Venczel magyarádi vörös, 1901., 

80 hl. 36 K.
Spitzer Zsigmond rizl. fehér, magyarádi vö

rös, 1901., 60 hl. 36 IC.
Turcsányi Istvánné kadarka, vörös, 1901.,

6 hl. 28 K.
ICispál János rizlingi fehér, siller, vörös, 

1901., 30 hl. 32 K.
Szvoreny Mihály kadarka siller, 1901., 20 hl. 

30 K.
Riltgas-ser János rizl. fehér, 1901., 55 hl. 

32 IC.
Zalykó András kadarka siller, 1901., 14 hl. 

28 K.
Bartos András vegyes, 1901., 35 hl. 26 K. 
Juhász János vegyes, 1901., 14 hl. 26 K. 
Vámos Mihály kadarlsa siller, 1901., 15 hl. 

30 K.
Hegedűs János kadarka siller, 1901., 5 hl. 

32 K.
Molnár Márton vegyes, 1901., 12 hl. 30 K.

C servenka, Bács-Bodrogmegye.

Rauch Péter fajbor, 1901., 80 hl. 30 fül. 
Schumacher József fajbor, 1901., 150 hl. 

34 fill.
Schumacher László fajbor, 1901., 160 hl. 

34 fill.

Ó -Futtak , Bács-Bodrogm., újvidéki járás.

Suharás Sztevan siller, 1901., 11 hl. 50 fii. 
Marits Milos siller, 1901., 6 hl. 40 fill. 
Sovlyák Jevrem siller, 1901.. 7 hl. 30 fii. 
Radovanov Sztevan fehér és siller, 1001., 

9 hl. 40 fii.
I.'ukinacz Mita feh. és siller, 1901., 7 hl. 40 fii. 
Barth Márton siller, 1901., 4 hl., 30 fill. 
Radovanov Gyóka siller, 1901., 4 hl. 30 fii. 
Benezsán József siller, 1901., 3 hl. 40 fill. 
Schubert György siller, 1901., 4 hl. 36 fii, 
Sovlyak Milivoj siller, 1901., 3 hl. 36 fii. 
Kendi Ferencz siller, 1901., 5 hl. 30 fii. 
Matz Miklós fehér és siller, 1901., 5 hl. 

40 fill.
Fischer Béla siller, 1901., 6 hl. 32 fii. 
Kurjakov Milos fehér és siller, 1901., 5 hl. 

4 0 fii.
Szamolányi Mihály siller, 1901., 7 hl. 30 fii. 
Obrenov Milos siller, 1001., 3 hl. 36 fii.

I Baics Lázár siller, 1901., 2 hl. 40 fii.
I Haasz József siller, 1901., 6 hl. 30 fii.
! Kopp István siller, 1901., 2 hl. 37 fii. 

Diltrich Ferencz siller és fehér, 1901., 10 
hl. 40 fii.

Mirkovits Pál siller, 1901., 2 hl. 40 fill. 
Koturov Zsiván siller, 1901., 2 hl. 40 fill.

B egecs, Bács-Bodrogmegye.

Niukov Lyuba 81. sz , fehér, 1901., 1 hl. 
20 K.

Vászlics Szteván 52. sz., vörös, 1901.,
■ 1-50 hl. 22 IC.

Dragujlov Gyóka 2.06. sz., vörös, 1901., 
2-50 hl. 20 K.

Ninkov Pánta 111. sz., fehér, 1901.
Vászils Pánta 74. sz., vörös, 1901., 1 hl. 

20 IC.
Csékacz Jovan 3. sz., vörös, 1901., 10 hl. 

20 IC.
Zsákits Mlaven 101. sz., vörös, 1901. 
Dimitrievics János 111. sz., vörös, 1901., 

1 hl. 20 K.
Czvein Tódor 50. sz., vörös, 1901.
Vrbaski Vásza 14. sz., vörös, 1901., 1 hl. 

20 K.
Frei Mihály 140. sz., fehér, 1901.
Vászits Száva 342. sz., vörös, 1901.. 1 hl. 

22 IC.
Pavkov Szteván 303. sz., vörös, 1901., 2 hl. 

20 IC.
Latyaracz Szteván 321. sz., fehér, 1901., 

1 hl. 20 K.
Vászits Iszák 75. sz., vörös, 1901., 5 hl. 

22 IC.
Násztics Szvetozár 54. sz., vörös, 1901., 

4 hl. 20 IC.
Mirkov Milicza 30. sz., fehér, 1901., 1 hl. 

20 K.
Radanov Péter 69. sz., vörös, 1901., 1 hl. 

20 K.
Pávkov Milán 377. sz., fehér, 1901., 1 hl. 

20 K.
Csolits Szima 29. sz., vörös, 1901., 1 hl. 

20 K.

Uj -F u tták , Bács-Bodrogmegye.
ifj. Jochimsthál Ádám fehér és siller, 1901., 

50 hl. 30 K.
Krén János fehér és siller, 1901., 20 hl. 

30 K.
Barth János siller, 1901., 10 hl. 30 K.
Érti Antal siller, 1901., 15 hl. 30 K. 
Lautenbach Jakab siller, 1901., 15 hl. 30 K. 
Helfrich Bálint siller, 1901., 10 hl. 30 K. 
ifj. Reith Márton siller, 1901., 15 hl. 30 K. 
Kern Ferencz fehér és siller, 1901., 30 hl. 

30 IC.

Z enta , Bács-Bodrogmegye.
(A kitüntetett bor mind m. évi termésű, túl
nyomó részben siller, fehér nagyon kevés 
van, ára hektoliterenként 30—40 K. között 

váltakozik fogyasztáson kiinil.)

Dudás István 920. sz., 5 hl.
Tajkov Sándor 1411. sz., 2'5 hl.
Dévily Nikola 1818. sz., 2’5 hl. 
Branovacsky Tósó 916. sz., 2 hl.
Földi János 1741. sz., 4 hl.
Fodor Péter 2906/14. sz., 4'5 hl.
Jablonszki Imre 2906/24. sz., 2 hl.
Göblös Miklós 2729. sz., 2 hl.
Szávity Szevér 2618. sz., 4 hl.
Boros Gyevi Albert 2670. sz., 1’5 hl. 
llürkecz István 1335. sz., 3'5 hl.
Madarászi Gergely 1535. sz., 2'5 hl.
Papp János Mihály 2639. sz., 2'5 hl.
Deák Mihály 1583. sz., 0'5 hl.
Csernák András 75. sz., 7'5 hl.
Rúzsa Ferencz 2699. sz., 5 hl.
Fodor Mihály 2006/29. sz., 5 hl.
Szép Jánosné 1837. sz., 2 hl.
Juhász Elek 1420. sz., 1 hl.
Peczárszky Márkó 2486. sz., 4 hl. 
Borgyoski Mladen 2717. sz., 7'5 hl.

Kalmár József 2555. sz., 1 hl.
Lálity Vélykó 1341. sz., 5 hl.
Csetle Menyhért 2747. sz,, 4 hl.
C.setle Ferencz 2747/a. sz., 4 hl.
Gyenes Péter 2500/b. s z , 5 hl.
Lakatos Albert 1625. s z , 2'5 hl.
Kopasz Gergely 2364. sz., 2 hl.
Takács János 1889. sz., 1 hl.
Vas Ferencz 2906/22/2. sz., 1'5 hl.
Benedek György 397. sz., 0 5 hl.
Szlávnity Péter 1416. sz., 1 '5 hl.
Salamon Dénes 204. sz , 1 hl.
Gruin Milosné 1350. sz., 0'5 hl.
Malisza Ignácz 229/a sz , 2 hl.
Mester Lajos 509. sz., 6 hl.
Szorcsik Pál 1029. sz., 10 hl.
Újházi Péter 419/a. sz., 7’5 hl.
Pálinkás Mihály 163. sz., 1 hl.
Keczeli M. János 2785/3. sz., 1 hl. 
Szécsenyi István 282. sz , 15 hl.
Barna János 2785/22. sz., 5 hl.
Dra-ity Péter 960. sz., 0 5 hl.
Borgyoski György 1182. sz., 3 5 hl 
Branovacsky Tómóné 363. sz., 7'5 hl. 
Kraszli József 272. sz., 7 5 hl.
Lövei János 324. sz , 3 hl.
Retter Mihály 43'6. sz , 1'5 hl.
Forgács István 624. sz., 2'5 hl.
Szlávnity Krszte 917. sz., 5 hl.
özv. Szlávnity Tanaszné 1185. sz., 1'5 hl,
Olajos Ignácz 1763. sz., 5 hl.
Kiss Simon 1694. sz., 5 hl.
Evetovits Mihály 2094. sz. 3'5 hl.
Nagy M. ICuti György 2774. sz., 2 hl.
Sik Frigyes 1334. sz , 2 hl.
Gcre Imre Ferencz 2662. sz., 3 hl.
Kopasz Gábor 2365. sz., 4 hl.
Rúzsa Menyhért 2377. sz , 3 hl.
Kopasz M Mihály 1824. sz., 1 hl.
Kraguj Vélykóné 2708. sz., 1 hl. 
Branovacski Nikola 1204. sz., 0 5 hl. 
özv. Böhm Károlyné 916. sz., 12 hl. 
Erdujhelyi Menyhért 1114. sz., 45 hl. 
Yukov Andria 2701. sz., 2'5 hl.
Preszly Károly 3/b. s z , 0-5 hl.
Kikirics Sándor 1419. sz., 11 hl.
Tasi Ferencz 1761. sz., 4 hl.
Halász Jánosné 1773. sz., 3 hl.
Keczely M. István 2789/2. sz„ 1 hl.
Bál nt Tóbiás 1223. sz., 4 hl.
dr. Huszágh Nándor 547. sz., 30 hl.
Keczeli M. Mihály 2377. sz., 1'5 hl.
Keczeli M. Balázs 2377. sz., 0'5 hl.
Patócs György 2589. sz., 3'5 hl.
Olajos Vineze 478. sz., 2 hl.
Fischer Miksa 926/a. sz., 14 hl.
Tolmácsy Márton 837. sz., 8 hl.
Bíró János 2185. sz., 2’5 hl.
Rácz Szabó Pál 2140/a. sz., 4 hl.
Tóth Róza 2157. sz., 1 hl.
Reszler Lajosné 1636. sz., 4 hl.
Tóth István mélykúti 1481. sz., 3'5 hl. 
Fényszarusi András 829 sz., 2 hl. 
Kazinczi András 2753. sz., 15 hl.
Kaszás Ferencz 1997/100. sz., 3 5 hl. 
Matkovics Béla 357. sz., 4'5 hl.
Molnár Gábor Károly 2701/a. sz., 2 hl. 
Tómity Jóczó 2722. sz., 2 5 hl 
Szlávnity Mitó 2423. sz., 0 -5 hl.
Boros Gyevi Lukács 2672. sz., 2'5 hl. 
Göblös Péter 2729le. sz., 2 hl.
Göblös György 2729. sz., 5 hl.
Szarka Illés 2746. sz , 2 hl.
Papp Pál 2753. sz., 1‘5 hl.
Tómity Nenád 2722. sz., 3 hl.
Mucsy György 2541. sz., 10 hl.
Borgyoski Blagoje 2495. sz., 1’5 hl.
Jiiger István 1263. sz., 3 hl.
Kopasz István 2267/b. sz,, 2'5 hl.
Győré Mihály József 2760/b. sz., 1 hl. 
Újházi Islván 2623/a. sz , 1'5 hl.
Keczely M. Ignácz 2377. sz., 1 hl.
Bábin György 2418. sz., 0 ’5 hl.
Ördög Pál 2178. sz., 2’5 hl.
Ilomolya Annál 13. sz,, l -5 hl.
Miskei Péter 2681. sz., 2'5 hl.
Barsi András 2751. sz., 4’5 hl.
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W ö b e r - s z á l l o d a  N agyváradon, ©  
|  t e lje s  b e ren d ezé sse l szab ad  k éz- ©  % bői eladó, e s e t le g  bérbe adandó. ^

ugyanott a tulajdonos- O  
nénál. ©

Egy 13000 lakossal biró városban, a vasúti 
állomás közvetlen közelében, 80 lépés távolság
ban az indóháztól, illetve azzal szemben lévő 
vendéglői üzlet házzal együtt azonnal eladó.

A vasúton érkező és elutazó utasok száma 
130 ezer egy évben, 9 nagy lóidomitó istálló.

Ezen üzlet jó forgalmú, de családi viszo
nyok és ólia|landó más vállalat miatt a tulajdonos 
eladni határozta. A czim megtudható e lap kiadó- 
hivatalában.

.Jól jö v ed e lm ező

£ ! • v e n d é g l ő ,  • € 1

jó keresetnek örvendő v e n d é g sz o b á k k a l, májustól arány
lag olcsó bérért k ia d ó . Az üzlet a keleti pályaudvar érke
zési oldalán, legélénkebb forgalmi helyen van.

Felvilágosítást ü g y n ö k ö k  k iz á r á sá v a l

Breznay Geiza házgondnok
a d

Külső Kerepesi-ül 9 ., III. em. 3 3 . szám.

Rles és Berkovits
B U D A P E ST , K erepesi-ut 66.

cs. és kir. szab. n ikkel-ón-szífonkupak- és gépgyár.
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek,

vízszűrők és sörnyotnókészülékek.
Újdonság!

Higiénikus, minden visszaélést kizáró

3] „UNICUM“ szifonfejek Ej
R les é s  B erk ov its szabadalm a.

elsőrendű  
cseh  sz ik v izü vegek .„IDEÁL"

Ries és Berkovits szabadalma.
ELŐNYÖKi Sarokelcsorbulás és p iszok 
lerakodás kizárva. T ováob á legn agyob b  
exp lozióellen tá lló  k ép esség g e l birnak.

LegizléseseTeti faQon.

Csak akkor eredeti és 
valódi, hogyh a  az 

ü v eg  alja a fen ti véd 
je g y g y e i van  ellá tva .
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BUDAPEST,
VII. kér., Dob-utcza 90.

B É C S,
V. Bez., Mittersteig Nr. 28.SEIFERT HENRIK és FIAI

cs. és kir. udvari tekeasztal-gyár. $■ Á rjegyzékkel d íjm entesen szo lg á lu n k .* $ cs. és kir. szab. jégszekrénygyár
FordiUi-, karambol-asztal

és gyermek-tekeasztalok
minden kivitelben.

Teljes kávéházi berendezések a legegyszerűbb 
------  és a legdí

szesebb kivi
telig.

tekeasztal-
berendezések.

Ajánlják legújabb és legjobb szerkezetű jágggel hűthető szekrényeiket
mészárosok, hentesek, * -
vendéglősök, kávésok és 

ezukrászok részére.
Fagyla ltkészitö

g é p e k .
Fagylalttartó

készülékek.
I vóvíz-hűtők.

Teljes vendéglő- és sön- 
tés-berendezések 

a legjutányosabb árban.

Kétszer fejtett kitűnő minőségű
35 hektoliter v ilágos siller  é s  

7 hektoliter bor eladó
H a u e r  B é l a  Pta-Bojári birtokosnál 
(u. p. Harta). A bor hajón vagy vas
úton is szállítható. Felvilágosítást nyújt 
a birtokos vagy a Pest-Pilis-Solt-Kiskun- : 
varmegyei gazdasági egyesület titkára ) 
(Budapest, Vármegyeház.)

m fjaggenm acherH -Sörfőzde

to

" Köti idegességek
tSzalonSönl 

lalátaSönj
ĜYÁFfiTwTröiií?

Megrendelésihelyek; DudapastenVKácfir-tjrcza 5 .  
tlaggenmacher Kőbánya-;-Haggenmacher Budafok.

A va lód i és a leg job b  orvosi szaktekintélyek 
által ajánlott

M I L O N A I I

A r t é z i - s a v a n y u v i z
csak az );A R T E S I A st B u d a p esti v e n 
déglősök s z ik v iz -  é s  p e z s g ő - ita lo k  

g y á r  r é s z v é n y t á r s a s á g  gyárában
V I I .  k é r .  E g p r e s s y - u t  3 © / c .  készül.
Kapható minden füszerkereskedésben és vendéglőben, , , ,

S zívesk ed jék  a ezégre ü gyeln i.

C h risto fle  & Cie
03. és kir. udvari szállítók

legmagasabb kitüntetés minden kiállításnál.
Magyarországi főraktár:

WADLSTEINER M É l
üveg-, porczellán-, fayence- és majolikaámk

gyári raktárában
BUDAPESTEN, IV., Mária Valéria-utcza 5.

(t i Iliu íjg -á i-iti s z á l l o d á v n l  s z e m b e n . )

„Christoüe88 a valódi ezüst egyedüli pótlója.
12 leves kanál K. 33 
12 v illa „ 03
12 kós „
12 kávéskanál „
12 esomegekós „
12 esomogcvilla „
12 csem egéken. „

@_________

1 lovosmé 
1 tejm érő „
1 főzelékes kan. „ 
1 komjjotos kan. , 
1 m ártásm órő „ 
1 ezukorporkaa.,, 
1 kaluskószlet „ 
4 palaczkalj „

K. 11*— 
G-60
8*—
7 '—
6- 50
7- — 

10-—  
17-—

1 m ustártartó  K. 
1 kettős ső tartó  „ 
l salátakészlct „
1 felvág-ókószlet „
1 czdkorfogó „
1 ec/otolaj-állv. „
1 kubai ott-villa „

11-—
4-60 

12-—  
14-— 
3-50 

24 —

Piatnik Nándor és Fiai
játékkártya-gyár

BUDAPEST, YII. kér., Csengeri-uteza 11.
„___ ^> oobooc  TELEFON No. 412. --------

"nORHEGYI F. - ..*j
ezelőtt I i j i o s s y  F . é s  T á r sa

U p a k c z k o z o t t  bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea
f ő r a k t á r a

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

f r a n c z ia  é s  m a g y a r  p e z s g ő k e t ,  
c o g n a c o t  é s  l ik ő r ö k e t  g y á r i á r a k o n .
Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a leg

jutányosabb áron szolgáltatja. 
q  Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan te ljesltte tn ek . £
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