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legjobb asztali- és üdítő ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- ás holyaghu- 

rutnál. „
M im  H e n r i k ,  Karlsbad ü Budapest
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CHAMPAGNE 
Veuve Clicquot „ D o u x “

é d e s ;
Veure C licquot England,

deml se c , fé lédes ;
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CHAMPAGNE:
Veuve Clicquot „ S cc“ ,

s z á ra z ;
Yeuve Clicquot „D ry“ , 

igeu  s z á ra z ;

\í
f*w e® quot P o n sg g

Veuve Clicquot 
>»BrutM, egész  
ezáraz.l

J É L
Veuve Clicquot 

„ B ru t‘S  egész 
száraz.

Vozérkőpviselő :
K raus G ottlieb  B é c s  I., K á rn th n erstra sse  21.

Az
uj magyar 
szabadalom
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

Az
iij magryar 
szabadalom
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

“DURABLE”
gázizzó  harisnyák,
melyeknek fényereje és tartósságra 
hasonlíthatatlanul nagy obb az eddigi 
gyártmányoknál, igen olcsón kaphatók.

Gyár és szétktildési főtelep :

B U D A P E S T , VII., K azinczy-u . 5 3 .
= =  Telefon 10—76. =  \
= A harisnyák fényerejéről meggyőződhetni a VI., Téréi- | 
| körút 84. sz. a. „E D I S O  Bf“ kávéházban, mely = 

ezen izzótestekkkel van világítva.
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ÓZSA SZÁLLODA Kö r m e n d .
Olcsó szobák, jó k o n y h a ,  kitűnő sörök, 
valódi bala tón vidéki hegyi borok. ------------
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É r t e s í t é s .
Nagyrabecsült jóakaróimat, üzletfeleimet és ^  

barátaimat tisztelettel értesítem, hogy Piatnik 
Nándor és fia urak első magyar kártyagyárának

helyi  k é p v is e le té t
a mai napon átvettem. Kiváló tisztelettel 

Budapest, 1903. január 1-én

K E R E K E S  M I K S A .

A la p it ta to t t  1852-ben. A la p i t ta to t t  1852-ben.

Legjobb likőr és rum beszerzési forrás:
Likőr, rum, magyar (tokaji) és dalmát törköly, szilvórium 

és szeszes italok gyári áron kaphatók

G r a u e r  M i k s a
császári és királyi udvari szállítónál

Budapest, Vili., Kerepesi-ut 45. szám, (Depot az udvarban jobbra.)
E lap tisztelt előfizetői a gyári árjegy
zékből 5°/o árkedvezményt kapnak.

Cuba rum ................. literenként 74 krajezár
Orosz tea rum ... ... „ 80 „
*** orosz tea rum ... „ 100 „

Tiszta borszesz (alkohol) 96 fokos literje 88 krajezár.

%WWWWWWW«lei:tifeiíWWHfci;W)c«2:!c*x>*i!$*<x*zWiK
|s Borszivattyukat, rögtön lejáró fedéllel, elsőrendű kaucsuk- 
$  tömlőket, pasteurizálé- és különféle szürőgépeket, dugaszoló- 
U és palaczk.tupakoló-gépeket, továbbá a legkülönfélébb színezett 

palaczkkupakokat, parafadugaszokat, boros és 8öröspalac2kok
stb. a pinczefelszereléshez szükséges czíkkckct ajánl:

N A G Y  I G N Á C Z
plnczefelszerelóst ezikkek üzlete 

B u dapest, V II ., K á ro ly .k ö rú t  9 . szám .

Maját palaczkkupak-gyár

|  N  A  G  Y  é s  W A T Z K E
g  P I N G G A U .----------- --------



VI. évfolyam. Budapest, 1903. január hó 15 én. 2. szám.

A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KOKCSMÁROS- 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 IPARTÁRSULATA. — .NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK. VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — AZ .ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, 
VENDÉGLŐSÖK ES 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 .SZA'I'MÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE. — A .POZSONY SZ. KIR. VÁROSI 
SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — A .BUDAPESTI KÁVÉS-IPARTÁRSULAT»

I I I V A  T  A I , O  fS I . A  T» .1 A .

E L Ő FIZ E T É SI Á RA K :
Noyyedóvro. 
F élévra  . .

3 korona 0 Egész évre . . 12 korona 
Egyes szám  á ra  50 fillér.

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

--------| Megjelen
minden hó 1. és 15. napján

Kéziratok nem adatnak vissza

Főszerkesztő :
Dr .  S O L T I  Ö D Ö N
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S zerkesztőség  és k ia d ó h iv a ta l :
B udapest, VI. kér., B ajnok-u tcza  1

H irdetések felvétele ugyanott.

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

S g Y  é s  e g v  p a j z s -
(F. K. L.) Az ország szivéből Budapestről egy 

díszes kiállítású, nagy tudással és gazdag szakismerettel, 
mindezeknél nem kisebb hazaszeretettel három nyelven 
megirt könyv második kiadásának „Budapest leírásáénak 
százai indultak el e napokban a szélrózsa minden irá
nyában a «Szállodások Nemzetközi Egyesülete» összes 
tagjaihoz, hogy mint valami kedves meglepetés az 
évforduló alkalmából a nyomtatott betű mindennél 
erősebb halalmával hirdessék Budapest vendéglőseinek 
páratlanul álló vendégszeretét, a «signum hospitalis* 
jegyében napról-napra kifejtett áldozatkész hazafias mun
kálkodását és — ugyanekkor a ködös messze Svédor
szág vendéglősei — uj évi ajándékul müvészalkolta 
remekbe készült érczpaizszsal lepik meg Budapest ven
déglőseit, ideális jelét adva ama csodálatnak hálának 
és elismerésnek, mely e különben nem gyorsan hevülő 
külföldi szállodásokat székesfővárosunk láttán és vendég
szeretetünk élvezetében eltöltötte, midőn az elmúlt év szep
temberében nálunk jártak s igaz barátainkká váltak.

Mindkét eseménynek, ez események rugóinak méltán 
tulajdonítunk a mindennapinál jóval nagyobb jelentő
séget. Mert, amiként a „Szállodások Nemzetközi Egye
sülete" múlt évi közgyűlése alkalmából a közgyűlést 
egybehívó budapesti vendéglősipartársulatot a „Budapest 
leirása“ czimü mü kiadásánál, e műnek a külföldi ven
dégeknek odaajándékozásánál egyedül azon törekvés 
vezette és birta tetemes anyagi áldozatra, hogy hazánk 
székesfővárosát, ennek kulturális alkotásait, páratlanul 
álló természeti szépségeit kellő és helyes módon meg
ismertessék azokkal, kik az idegenforgalomnak olyany- 
nyira óhajtott emelkedését élethivatásuknál leginkább 
előmozdíthatják, ép úgy most is midőn tetemes pénz
áldozatok árán e mü második, jóval bővített kiadását 
küldik meg Budapest vendéglősei a „Szállodások Nem
zetközi Egyesülete" mindazon tagjainak, kik hozzánk 
bármely oknál fogva el nem látogathattak, nem egy 
pusztán udvarias tényről azokkal szemben, hanem egy 
kifejezetten hazafias cselekedetről lehet csak szótanunk, 
mely bizonyára megtenni majd a vele euyült járó anyagi 
áldozatoknak értékes és gazdag gyümölcseit.

Hogy e czél helyes, a vele egybekapcsolt törek
vések pedig nem hiú ábrándok, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az ajándékul küldött svéd pajzs, annak leliratu s 
az ez alatt szereplő előkelő nevek, kiknek viselőiben

hazánknak és fővárosunknak az előkelő barátok tekin
télyes csoportját szereztük meg. E két eseménynek meg
lepő találkozásában tehát joggal ismerünk nemcsak 
Budapest vendéglőseinek helyes gyakorlati felfogására 
és ama működési irányra, melylyel idegenforgalmunknak 
nemzetgazdasági szempontból jelentős emelkedését a 
maguk körében és saját eszközeikkel áldozatok árán is 
előmozdítani törekszenek, hanem méltán táplálunk re
ményt e vállalkozás eredményességét illetőleg is. Itt e 
pontnál —• post festa — a keserűség némi érzésével gon
dolunk arra, hogy — eltekintve a székesfőváros elisme- 
résreinéltó áldozatkészségétől •— Budapest vendéglőseinek 
ama hazafias czéljai, melyek a múlt évi nemzetközi köz
gyűlésnek hozzánk történt egybehivásával össze voltak 
kötve az arra leginkább hivatott tényezők részéről jóval 
nagyobb figyelemben, méltánylásban és jóindulatú támo
gatásban is részesülhettek volna, mint amilyenben része
sültek s hogy ha igy történik —- ma nem kellene — ama 
megengedjük jóleső és felemelő igazságra hivatkoznunk, 
hogy mindent, amit elértünk: a magunk erejéből értük el.

Egy nagy erkölcsi, következményeiben azonban 
még ma sem eléggé mérlegelhető és megbecsülhető ered
ménye e közgyűlésnek is valamint' a hozzáfüződő ese
ményeknek s igy a Barin Béla szerkesztésében meg
jelent „Budapest leírásáénak, e mü száz meg száz 
példányban elterjesztésében még is meg lesz s ez az, 
hogy amig egyrészről a vendéglösipar jelentősége, ereje, 
ezen ipar képviselőinek czéltudatos hazafias munkál
kodása fényes megnyilatkozásaival mindenfelől általános 
és osztatlan elismerést aratott, addig másrészt épen e 
réven vált nyilvánvalóvá, hogy ezen iparág törekvései 
az összes hivatott tényezők, tehát úgy a törvényhozás, 
mint a többi hatóságok s a társadalom jóindulatát és 
támogatást a közérdek szempontjából is méltán meg
érdemlik.

E ténnyel szemben megnyugvással gondolhatunk 
arra, hogy ama erökészletet, melyet a közgyűlés sikere 
érdekében oly önzetlen odaadással és határokat nem 
ismerő áldozatkészséggel használtunk, s melynek újabb 
felhasználásával a „Budapest leirásá"-t ime egy újabb 
kiadását indítjuk útnak, nem használtuk el hiába cs 
eredménytelenül és hogy munkánk megtermi áldásos 
gyümölcseit. Csendben és zajtalanul, minden feltűnést 
kerülve kifejtett hazafias munkánkon örömmel legeltetjük 
lelki szemeinket és lelkesedve s lelkesítőn mentünk 
belőle iparunk jövőbeli nagyságának képéhez. Úgy véljük

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk,
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és érezzük, hogy ma még csak habár már eredményekre 
is hivatkozhatunk — a kezdet kezdetén vagyunk s hogy 
a közel jövő a nagy nemzeti munka oly magasztos fel
adatok megoldását rója ránk, melyeket megoldani szép 
is, érdemes is lesz. Nyomon kell, hogy kövesse ezt ipa
runk, iparunk jelentőségének és jogainak elismerése, 
ami ha beáll, beköszönt vele egyidejűleg iparunk boldo
gulásának régen várt hajnalhasadása is.

rencl.
Lapunk mai számának hivatalos rovatában Buda

pest székesfőváros VI. kér. elöljáróságának két határo
zatát közöljük, melynek értelmében az elüljáróság — 
hivatkozva a székesfőváros tanácsának 1902. évi október 
hó 9-dikén 185333. sz. alatt kiadott határozatára - 
egy folyamodót azért utasított el a szállodai iparenge
dély iránti kérelmével, mivel ezen ipar gyakorlásához meg
kívántaid vagyoni és egyéni megbizhatósúiggal nem rendel
kezik, inig egy másik folyamodót, ki ugyanezen szem
pontból nem volt kifogásolható azért utasittatott el, 
mert a megnyitni szándékolt szálloda helyi viszonyainál 
fogva nem alkalmas arra, hogy a székesfőváros idegen
forgalmi igényeinek megfelelhessen, s igy félő, hogy az 
csak a kéjelgést űző nők alkalmi találkahelyéül fog fel
használtatni, amely feltevést megerősíti az ezen helyen 
levő eddigi szálloda üzeme is.

Hatósági rendeletet soha még nagyobb örömmel, 
elismeréssel és megelégedéssel nem fogadtak Budapest 
szállodásai és vendéglősei, mint a hatodik kerületi elül
járóság e két derék határozatát, melylyel — a buda- 
peti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartár
sulatának meghallgatása alapján -— az elüljáróság nem
csak a székes-főváros büntanyáinak, az utcza Circéi és 
Laysai kaszárnyáinak elszaporodásától mentette meg 
kimondhatatlan javára a székesfőváros közbiztonsági, 
közrendészeti, erkölcsiségi és idegenforgalmi viszonyai
nak és igényeinek, hanem egyúttal elvi jelentőségű dön
tést hozott létre arra nézve, hogy a szállodai ipart gya
korolni csak az méltó és hivatott, aki minden tekintet
ben rendelkezik az ahhoz kellő, joggal igényelhető 
erkölcsi és anyagi garancziákkal — és aki -— tovább 
menve, nem lesz már olyan nehéz bebizonyítani, ezt az 
ipart becsületesen meg is tanulta.

Hát — sajnos — ma még nem tartunk itt. Ám a 
a \ I. kér. derék elüljáróság derék határozatait mégis 
örömmel köszöntjük s azzal a megérthető, jogosult meg
elégedéssel fogadjuk, melylyel viszás, lehetetlen és fonák 
állapotok között az uj rend bekövetkeztét érdekelt felek 
fogadjak. Jól megkülönböztessük a fogalmat. Az érde
keltség jelen esetben nem önös, egyéni érdekekre vonat
kozik, hanem igenis tisztes vonatkozásainál fogva nagy
jelentőségű szállodás és veudéglősiparra magára, mely a 
leslén rágódó fekélyekkel szemben eddig kötött kezek
kel állott, némán volt kénytelen tűrni a kinövések er
kölcsi reputáczióján űzött pusztítását s anyagi érdekei 
veszélyeztetni, s mely tisztes iparnak minden egyes 
tisztes, önérzetes képviselője a határozatok elolvasása 
után mint valami lidércznyomástól felszabadulva fog 
felsóhajtani: Végre!

Mert nemcsak a bűn tanyái voltak e sokszor hang
zatos név alatt szereplő, idegentévesztö, utazó angolra 
utazó szállodáknak csúfolt hetairabuvholyek, hanem —- 
hisz szálloda csak nem lehet el étkező nélkül! - rendes 
és veszedelmes konkurrensei a vendéglősöknek és kávé
házaknak is. Példákkal szolgálhatunk. Nem véletlen az 
sem, hogy e zugszállodák épen a fővonalak mentén 
levő mellékutczákat, közel a nagyobb nyilvános mulató
helyekhez keresték fel különös szeretettel, ahova ép oly 
szívesen vonul el a tiltott, mint a borgőz pénzen vásá

rolt szerelem. A tisztitó munka a tizenkettedik órában 
kezdődik ugyan, de még elég jókor. Ha valahol, úgy itt 
csakugyan igaz a mondás a közmondás, jobb későn, 
mint soha. Az sem volna baj, sőt nagyon is kívánatos, 
lm ezúttal a törvénynek visszaható ereje is volna és 
gyökeres nagy takarítás révén a Minta, Elité, Secessió, 
Abbázia, Széchenyi (!!) slb. hangzatos, színes üvegabla
kos portüju micsodákat egyszerre lehetne bezárni az 
egész vonalon. Jó a bűnt levezető csatornákba szorí
tani. Ott könnyebb a tiszlogatás.

A tisztességes szállodás és vendéglösipar, a jóra- 
való kávésok — mert ezek is szenvedtek e btintanyák 
miatt — érdekeiről, melyek oly világosan állanak előt
tünk, ne is szóljunk. Kézenfekvő, hogy a székesfőváros 
hatósága csak erkölcsi kötelességet teljesített, midőn 
magasabb szempontokból védelmükre, megvédelmezé- 
sükre sietett. De beszéljünk igenis magáról a székes- 
fővárosról, a főváros érdekeiről, melynek közbiztonsági 
viszonyaiba, közerkölcsiségi állapotába e modern bűn- 
tanyák vegyitették a legtöbb anyagot az aggodalomra, 
a legveszélyesebb anyagot a fertőzésre. Ha van biin, 
közelről kell annak szemébe nézni, s a hatóság gondja 
a buvhelyekre vezető rejtekutakat elzárni.

Aktualitás híjával sincs e dolog. A társadalom, a 
kormány, a hatóságok mind-mind az idegenforgalom 
emelésének módozatain törik magukat. Mi lesz velünk, 
ha az idegenforgalom e törekvések nyomán végre mégis 
megindul hazánk határai felé, s a meginduló idegenár 
itt, az ország szivében véletlenül vagy akár egy speku
latív titkos ügynöki rendszer révén ilyen helyekre talál 
tévedni.

A rombolás, a pusztítás ki sem számítható. Egy 
ilyen eset évtizedek verejtékes munkáját és tengernyi 
áldozatát teszi pocsékká, s a visszhatás a — már eset
leg eredményes — nemzeti törekvéseket tenné egy nap 
alatt illuzoriussá, visszataszítva azt újra hosszú évtize
dekkel a munka kezdeti szakába.

Ezért helyesek, jók és czélszerüek a VI. kerület 
határozatai és óhajtandó volna, hogy a vidék is része
süljön áldásaikban. Ott e tekintetben még sivárabb 
állapotok uralkodnak egyes helyeken. Valószínű, hogy 
ipartársulataink a vidéken élni is fognak a kedvező 
alkalommal, mert ha panaszaik indokoltak -  s ki kétel
kednék benne? a jogtalan és tisztességtelen konkur- 
rencziától, mely az eleven hús kínálata révén szerez 
magának túlsúlyt és boldogulást, ők is ép úgy szenved
nek, mint fővárosi kartársaik.

Igen ám, de e határozatok megfelebbezhetők. 
Tizenöt nap alatt. Nem is kételkedünk, hogy úgy az 
egyik, mint a második elutasított élni fog törvényadta 
jogával, s egyforma önérzettel fog kopogtatni teli zse
bére, üres szivére. De ez minket biz' Isten ne ijeszszen, 
ne izgasson. A törvény azért törvény, hogy mindenkit 
egyforma jogokban részesítvén, s ha vádra, úgy a véde
lemre is alkalmat szolgáltasson. Az eredmény nem 
lehet kétes. Ahol a múlt setétsége lép fel mint vádló, 
a jeleni és a jövőt a legügyesebb fiskális sem tudja 

fehérre meszelni.

^ I tá s o c lre n c lü  l^ d ü é ^ á z a l^ . * )
Irta: Dr. NAGY SÁNDOR.

Nem utolsó helyet foglal el a bürokráczia csoda
bogarai közöli az aradi rendőrség azon szellemes osz
tályozása, mely szerint Aradon vannak „másodrendű" 
kávéházak és ezekben mulatni nem szabad akkor, 
amikor az „elsörendüekben" még vígan szólhat a 
muzsika,. Mivel a számok sora végtelen, valószínűleg

') Az aradi „l<'üyyetlensiy“ 1002. derzember 25-diki számából.
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lesz harmad-, negyed-, stb. rendű kávéház is, azonban 
a csodabogár ennyire még nem nőtt meg és Így a 
másodrendűnél feljebb vagy lejebb még nem kalandozik 
rendőrségünk Ítélkező judiciuma. De hiszen elég szánal
mas a másodrendű kávéház életének sorsa is, mert 
hiába volna vendégének kedve még egy nótát elhuzatni, 
nincs számára irgalom a torony alatt és másként nem 
segíthet magán, minthogy át kell költözködnie egy első
rendű kávéházba.

íme tehát a „másodrendiiség0 egy olyan jogi 
fogalommá lön, melyhez a rendőrség bizonyos és pedig 
éppen nern kellemetes jogkövetkezményeket fűz, illő 
tehát és kötelességünk is, hogy a nagyközönséget tájé
koztassuk, voltaképpen mi is légyen az a másodrendű 
kávéház. A rendőrség ugyanis az osztályozást megteszi, 
a definíciót azonban meg nem adja, válószinüleg úgy 
gondolkozván, hogy ilyen részlet-kérdés meghatározása 
méltatlan volna a rendőrség döntő szuverenitásához.

Hát jó, gondolkozzunk mi a rendőrség helyett, 
melynek úgyis sok a dolga és terhes a foglalkozása. 
A társadalomban tényleg szoktak bizonyos megkülöm- 
böztetéseket tenni első és másodrendű kávéházak között, 
de a legérdemesebb kávéházi alaknak seni sikerült még 
eddig az első és másod-rendüség ismérveit megállapí
tani. Egy társaság rendszerint ezt a kávéházat tartja 
elsőrendűnek, amelyben ő széke), a másik viszont egy 
másikat. A nemes helyi arisztokráezia bizonyára a leges
legelső kávéháznak azt hirdeti, melyet látogatásával 
megtisztel, viszont vannak önérzetes emberek, akik ha 
nem is mágnások, büszkén verik a mellöket, hogy az 
ő kávéházuk az igazi gavallér-helyiség. Lehelne talán 
olyan vélemény is, hogy az az elsőrendű kávéház, 
melyben a legjobb piccolót készítik, vagy ahol leg
pontosabb a kiszolgálás vagy amelyik legszebben van 
berendezve vagy ahol a legtöbb képes újságot lehet 
kapni. Lám, legjobb igyekezet mellett sem tudjuk a 
definiczióhoz szükséges adatokat megállapítani.

De, amit véges emberi ész nem tud, azt még 
mindig tudhatja az aradi rendőrség. Sőt annyira tudja, 
hogy egyénenként megjelöli azokat, akik elsőrendű és 
azokat, kik másodrendű kávéházak tulajdonosai. Más a 
törvénye az elsőrendű, más a másodrendű kávésnak. 
Ezt a megjelölést hatósági kritika tárgyául először nálunk 
vették fel és ugylátszik, mindjárt a rendőrség diskreczio- 
nárius jogai közé sorozták. A rendőrség él is jogával 
és előrelálhatólag legközelebb lajstromoztatni fogja a 
kávéházakat rang és előkelőség szerint.

Őszintén szólva, kissé mégis sokaljuk már a rend
őrség ezen eljárását, bármennyire meghajolunk is azon 
tudományos készültségre való módszer előtt, mely klasz- 
szifikál. Sehogysem tudjuk ugyanis az igazsággal és 
a demokratikus felfogással összeegyeztetni, hogy rang
létrákat állítsanak fel már a kávéházak sorában is és 
több jogot adjanak az egyik üzletnek, mint a másiknak, 
mely nem volt elég szerencsés, hogy a rendőrség előtt 
a magasabb rang szerepét vihesse. De miféle igazság 
az, hogy az egyik kávéházban lévő embereknek joguk 
van tovább mulatni, mint azoknak, kik történetesen 
egy másik kávéházban ülnek? Mert, ha közbiztonsági 
okokból veszedelmes valamelyik kávéház, ezen a bajon 
másként kell úgyis orvosolnia a rendőrségnek, az olyan 
felfogás azonban, mely az egyik kávéháznak üzlet
menetet korlátozza, és olyan jogokat von meg tőle, 
melyeket a másiknak megad, igaztalan és helytelen.

Egyáltalán nagyon furcsa felfogás jellemzi a rend
őrséget, a kávéházi zárórán túl való zenélés engedé
lyezésében. A rendőrség bizonyos kegyként fogja fel az 
engedélyezést és ha úgy tetszik neki, megadja, ha pedig 
nem tetszik, megtagadja. Igaz ugyan, hogy a szabály
rendelet az engedélyezés jogát a rendőrségnek adta, 
de természetes, hogy ez másként nem érthető, mint

akként, hogy az engedély rendszerint megadandó és 
megtagadni csak akkor lehet, ha ezt komoly okok indo
kolják. Egy engedély megadása a szabály, megtagadása 
a kivétel. Hiszen a vendéglői és kávéházi ipar termé
szete hozza magával,, hogy a vendégek éjjel is megje
lennek a helyiségekben, nagyon furcsa dolog tehát, hogy 
a vendéglői ipar üzemét rendőri beavatkozások zavar
ják meg.

Egyáltalán megszorítása az ipar üzésének már 
magában az, hogy zárórákat állapit meg a szabály
rendelet.  ̂Minden iparos akkor űzheti iparát, amikor 
akarja. Ezen általános elv alól igen kevés kivétel van 
közerkölcsiségi, közbiztonsági vagy közrendészeti okokból. 
Ám sem a vendéglői, sem a kávéházi ipar ilyen korlá
tozást nem igényei. Sokszor nappal üresek a vendéglős 
vagy kávés helyiségei és éjjel akadnak vendégek, 
hát vájjon indokolt-e, hogy a tisztességes keresetnek 
gátat vessenek? bizony, leghelyesebb volna olyan sza
bályrendeletet alkotni, mely megszünteti a zárórának 
oktalan és igaztalan intézményét.

3 1 tac jV a r  v e n d é g lő s ö d  f o g y a s z t á s i  
s z ö v e tk e z e te .

— Irta : Dr. SOLTI ÖDÖN. —

Glück Frigyes ipartársulatunk egyik, hajói emlék
szem októberben tartott választmányi ülésén, midőn az 
„Erzsébet kilátó torony11 létesitése érdekében tartotta 
lelkes felszólalását, a vendéglős törekvések és megvaló
sítandó czélok között, — igaz, csak odavetöleg, — meg
említette egy fogyasztási szövetkezet alapításának üdvös 
sőt szükséges voltát is.

Ezen hatalmas eszme talán a jelenvoltak egyiké
ben sem keltett élénkebb visszhangot, mint ép bennem, 
ki már évekkel ezelőtt foglalkoztam ezen kérdés meg
oldásának módozataival.

1897. őszén több előkelő fővárosi kereskedővel 
hosszú időn át fáradoztunk egy, főkép a vendéglősök 
érdekeit szolgáló, a vendéglősöket tömörítő fogyasztási 
szövetkezet megalkotásán; különösen nagyot lendült 
törekvésünk akkor és telettébb közel jutottunk az ered
ményhez is, midőn törekvésünk élére, vezérül egy oly 
férfiút nyertünk meg, mint néh. Fackh Károly nyug. 
miniszteri tanácsos ur Ö méltósága. Fájdalom, hogy 
csak két ülésünkön vezethette tanácskozásainkat, váratlan 
és hirtelen halála elragadta öt közéleti tevékenységének 
színteréről. A mi törekvésünk is vezér nélkül maradt, 
a mely körülmény megbénította, majd teljesen be is 
szüntette a szép reménnyel biztató kísértetett.

A fogyasztási szövetkezetnek csaknem kész alap- 
szabálytervezete íróasztalom fiókjába került s bizonnyal 
még most is ott lepné a por, ha Glück Frigyesnek 
gyújtó, eszméket ébresztő lelkes szavai a sárguló iveket 
elő nem szedetik vélem. Nyomban, mély benyomást 
kellő beszédének elhangzása után közöltem véle,' hogy 
nékem van egy hasonczélu tervezetem, ha nem restelli 
a fáradságot, átadom, nézze át.

Ezen Ígéretemnek akarok most eleget tenni, midőn 
a „magyar vendéglősök fogyasztási szövetkezésének" 
alapszabálytervezetét e lapok hasábjain átadom és igaz 
tisztelettel, nagyrabecsüléssel ajánlom első sorban Glück 
Frigyes urnák, mint a kinek felszólalása megadta a terv
nek aktualitását, megadta a lehetőséget arra, hogy az 
egyáltalán szóba hozassék; ajánlom másodsorban szak
közönségünknek, azon kérelemmel, nyilatkozzanak elő
ször is arra nézve, jónak, szükségesnek, kívánatosnak 
tartják-e egyáltalán egy vendéglős fogyasztási szövet
kezel létesítését s ha igen, vegyék bírálat alá terveze- 
tenict. tegye meg arra mindenki észrevételeit, hogy

------- Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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együttes munkával minél tökéletesebbet, szakiparunkra 
minél áldásosabb intézményt alkothassunk.

Őszinte sajnálattal emelem ki azt, hogy hazánk
ban végtelen kis mértékben van kihasználva azon óriási 
erő, mit a külföld a szövetkezetekben és azok révén 
már évtizedek óta nagy sikerrel működtek a nemzeti 
vagyonosodás egyik leghatékonyabb emeltyűje —- és 
tényezöjeképen; sőt köztudomású, hogy ha általán csak 
,,szövetkezetekéről beszélünk és hallunk, eszmetársulás 
révén azon hitel- és koronaszövetkezetek jutnak 
eszünkbe, melyek — igen kevés tiszteletreméltó kivé
tellel fészkei és melegágyai a szabadalmazott, törvé
nyes formába bujtatott uzsorának, sajnálatos tényezői 
a kisiparosok, kereskedők s kiváltkép a hivatalnoki kar 
eladósodásának, kedvezőtlen anyagi helyzetének. Ezen 
szövetkezetek ép ellentétes hatásúak, mint azok, melyek 
becsületes vezetés, tisztességes törekvés mellett a szö
vetkezeti tagok javát, anyagi és a takarékossági hajlam 
fejlesztésével erkölcsi erösbödését nemcsak czéljukul 
kitűzik, de ezen örvendetes hatást aránylag igen rövid 
idő alatt tényleg eredményezik is.

A franczia és az angol szövetkezetek nélkül már 
egyáltalán el sem tudna lenni. Úgyszólván minden ér
dekkör társul, szövetkezik; termelő úgy, mind a fogyasztó, 
egyesült, váilvetett erővel használja ki mindazon elő
nyöket, melyeket a nagybani beszerzés úgy a terme
lésnél, mint a fogyasztásnál biztosit.

Kétségtelen, hogy hazánkban is kiváltkép a vidé
ken, észlelhető a szövetkezetek térfoglalása és azok 
nyomán a lakosság vagyoni helyzetének életviszonyainak 
jelentékeny javulása; az is kétségtelen azonban, hogy 
e szövetkezetek jelentősebb hatást, általános, a polgárság 
vagyoni helyzetének javulásában szemlélhető eredményt 
csakis ott Voltak képesek előidézni, a hol egyes önzetlen 
férfiak a szövetkezeti eszmét felkarolták, v. i. népünknek 
még érnie, nevelődnie kell arra, hogy a szövetkezésben 
rejlő nagy erőt anyagi helyzetének javítására kellőkép 
kihasználni tudja.

A fogyasztási szövetkezetek elterjedésénél minden
esetre feltűnő jelenség, hogy a vendéglősök, a fogyasztók 
ezen valódi korifeusai, a szövetkezésben rejlő óriási erőt 
eleddig fel nem ismerték, ki nem használták.

Glück Frigyesé az érdem, hogy említett felszóla
lásában szaktársai figyelmét e nagyjelentőségű tényezőre 
irányította. Vajha ne lenne szava csak a pusztában 
elhangzó ! .........

A tervezetre vonatkozólag megjegyzem, hogy az 
általános, az üzletrészekre és a tagok jogviszonyaira 
vonatkozó rész tartalma a kereskedelmi törvénynek a 
szövetkezetekről szóló fejezetében adva van, e tekin
tetben tehát ezt, és a törvény alapján készült magyar 
köztisztviselők és a magyar kir. államvasutak alkalma
zottai fogyasztási szövetkezetének a gyakorlatban kipró
bált és bevált alapszabályait vettem zsinórmértékül, a 
szervezeti részben azonban már ezeket csak annyiban 
követtem, a mennyiben a kereskedelmi törvény felhitt 
fejezete azt mellőzhetlenné tette, egyébként pedig a 
nyugdijegyesületnek szervezetéhez minél hasonlóbb ke
retbe óhajtottam, ezen szövetkezet működését is beil
leszteni, hogy igy szaktársaink egy már megszokott és 
ismerős keretben találják magukat, a mi egyrészt lehe
tővé tenné ezen intézménynek mielőbbi meghonosítását 
és megerősödését, másrészt íredig ha az intézmény 
Budapesten gyökeret ver, egy alkalmas szervezet van 
arra, hogy azt vidékre is kiterjesszük, országszerte fiók- 
szövetkezetek alapításával központi, czélludatos vezetés 
alatt egy hatalmas intézményt létesítsünk szakiparunk 
anyagi felvirágoztatására.

A magyar vendéglősök fogyasztási szövetkezeiének 
alapszabály tervezete.

/. A szövetkezet ezége, rzéyjet/i/zése, jiecgétje, székhelye}.
1. §. A szövetkezet ezége: a magyar vendéglősök 

fogyasztási szövetkezete.
2. A szövetkezet ezégét az igazgatósági tagok 

közül kettő, vagy egy igazgató és a ezégjegyzésro fel
hatalmazott ezégvezetö jegyzi olyképen, hogy a hivata
los bélyegző alá nevüket írják.

3. §. A szövetkezet pecsétjén vagy bélyegzőjén 
feltüntetendő a teljes ezég „Budapesten1' toldattal.

4. §. A szövetkezet székhelye Budapest. A szö
vetkezei működés egyelőre csak Budapestre terjed ki, 
azonban közgyűlési határozattal vidéki fiókszövetkeze
tek is létesíthetők.

5. §. A szövetkezet hirdetményei egy a közgyűlés 
állal kijelölendő budapesti politikai napilapban és egy 
vendéglős szaklapban teendők közzé.

II. .1 szövetkezet ezélja.
6. §. A szövetkezet ezélja, hogy tagjai az üzle

tükben és háztartásukban szükséges mindennemű áru- 
és fogyasztási czikket minél előnyösebb árban ős minél 
kedvezőbb módon szerezhessék be. (Folyt, köv.)

A „Budapesti Szállodások és Korcsmárosok 
Ipartársulata"

wv#>; minden héten pénteken -ívv-i?#

társas reggelit
tart. A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják:

1903. január 23-án

É Petanovíts József vendéglőjében (e)
(Pilseni sörcsarnok, Thonet-udvar). sY ®

1903. január 30-án UggM
Prindl Nándor vendéglőjében (K5EÍ)

(Andrássy ut).* T Á R S U L A T O K  ♦
♦ EG Y ESÜ LETEK  ♦

S  „Szállodások, vendéglősöl?, kávésok, pinczérel? és 
kávéssogédel? orsz. nyugdijegyesülefc>‘‘ közleményei.

Jegyzőkönyv.
(Fölvétetett Budapesten, 1002. évi deczember hó 29-én a Sz. V. 
P. I'. 0. Ny. E. igazgatóságának a központi irodában d. u. 1/»5 

órakor tartott rendes havi üléséről.
Jelen voltak : Bokros Károly elnök, Malter Antal alelnék, 

Olmossy József igazg. tag, Rommer Ferencz feltigy. biz. tag. 
dr. Solti Ödön jogtanácsos, F. Kiss Lajos, Barta Béla hírlapírók, 
ttitryer Ignárz taggytijtö, Sztanoj Miklós, Francois Lajos kimentik 
elmaradásukat.

044. Elnök megnyilja az ülést, üdvözli a megjelenteket, 
lélolvaslatja az előző illés jegyzőkönyvet, melyet az. igazgatóság 
hitelesít.

945. Jogtanácsos bemutatja a 024. sz. határozattal átutalt 
2050 kor. átutalási okmányárt, ezúttal 2030 kor. átutalását kéri. 
Az okmányok betekintése után az igazgatóság a jelentést, tudomásul 
veszi és az uj átutalásra az elnökséget felhatalmazza.

040. Jogtanácsos jelenti, hogy Rozuer ígnácz Királyhidáról 
hátralékos lagdijak fejében 151 kor. OH iill.-l a gyűri választmány 
beszedőit tagdijak fejében 143 kor. 64 fdi.-t küldött be utalványon, 
Burger Ignácz pedig Ruzsicska Ernő és Leöwey Gusztáv pártoló 
lagok adománya fejében 20 koronát adotl át kezeihez. A bekül
dést igazoló okmányok betekintése után az igazgatóság a jelen
lést tudomásul veszi.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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947. Jogtanácsos jelenti, hogy Pavotits Ignáeznénak 210 
koronát saját közeihez utalványon, [kk. Pavotits Józset részére 
pedig 42 koronái Szabadka városi árvaszékhez pénzes levélben a 
031. sz. határozat folytán, beküldött.

Az okmányok betekintése után az igazgatóság a jelentést 
tudomásul veszi.

948. Jogtanácsos bemutatja a temesvári kávés és vendéglős 
iparlársulat -meghívóját az 1900. évi közgyűlésre vonatkozólag.

Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti vendéglős ipartársulat 
is kapott hasontartalmu átiratot s ott is örömmel fogadták a 
meghívást, mely különben az 1901. évi közgyűlés határozatán 
alapszik.

Az igazgatóság örömmel fogadja a meghívást, miután Temes
váron egyesületünk választmánya megalakult és szép sikerrel 
működik, elhatározza, hogy az 1003. évi. közgyűlést Temesváron 
fogja megtartani, annak pontos batáridejét a magyar vendéglősök 
országos szövetsége igazgató-tanácsával érintkezés után fogja a 
meghívó ipartársulattal és választmánynyal közölni, ugyanekkor 
fogja a kellő nyomtatványokat is rendelkezésre bocsátani.

949. Jogtanáesos bemutatja Burger Ignácz taggyüjtőnek 
október 1-től deezembor 28-ig terjedő három havi működéséről 
szóló kimutatást. Eszerint általa felvétettek rendes tagokul: Szolunk: 
Horváth Géza 1000 korona, Mehacsek Antal 1000 K., Töpfel 
Mátyás 1000 K., Hauck János 1000 K. Thbreczen: Tuba József 
000 K., Kolibáb András 1000 K.. Vedres Bálint 000 K., Otrosina 
János 900 K., Németh Károly 1000 K., Klein József 000 K., 
Horváth Gyula 1000 K„ Gara Lajos 000 K., Krausz Gyula 600 K., 
Riener Károly 000 K., Stahlberger Pál 1000 K. Szatmár: Weisz 
Dániel OCO K., Árvay Árpád 1000 K Budapest: Schneller Ferencz 
1200 K.. Hack István 600 K., Fritz János 1200 K., Ebner Ferencz 
1000 K., Goldberger Salamon 600 K. Temesvár: Gilg Antal 
1000 K., Búcsú Romulusz (Lúgos) 1000 K.. Gombás István 1200 K.. 
Vollmann János 1000 K., Laurer János 600 K., Biesz Jakab 
600 K., Agora Árpád 1200 K., Erhardt Károly 1200 K., Gergő 
László 1000 K., Borcs András 1000 K., Lauer Vilmos 600 K., 
Szőttre Miklós 1000 K., Singer Károly 1000 K„ Schvvarcz Mór 
1200 K,, Polczak Antal 1200 K., Zwieder Alajos 1200 K., Scbeiber 
Lajos 600 K., Mojzes Ferencz 600 K., Lonnert Ádám 1000 K., 
Kapcller Mihály 1000 K., Papp Gyula 600 K., Lichtscheindl Gyula 
2400 K., Matajecz Gyula 1200 K., Ajáczi Gusztáv 1200 K., Ktthar 
Gyula 600 K„ Kardos István 1000 K., Jósa Aladár 600 K., Báes 
György 1000 K., Balvin Ferencz 600 K., Sterbenz Ferencz 1000 K.. 
Saruga Lajos 1000 K„ Mayer Lajos 1000 K., Ravoschei József 
600 K., Karger Hugó 600 K., Kaszanits Ferencz 600 K. Buda
pestről: Drabik János 800 K, Végh Miklós 1000 K.. Wawrik 
Károly, Lantos Adolf, Élő József, Weiner József, Nagy Jenő 1200 
K„ Ilerlinger Miksa Illauschek Antal, Oszuszky István, Tari Pál, 
Heimlich Ferencz, Krajcsovics Rezső, Szabó Sándor, Dankó 
Tivadar, Gerőfi Béla, Hafner József, Szentner Gusztáv 600 K. 
Temesvárról: Weidmann Kálmán 600 K., Weiperth Ferencz 
600 K. Lúgosról: Mócz Lőriniz 600, Újhelyi Mór 600, Groszmann 
István 1000, Politzer Sámuel 1000, l’opesku Illés 600 K. nyugdij- 
igénynyel. Pancsováról: Freudenfeld Illés 1000 K. Karánsebesről: 
Wehry Ferencz 600, Mick Hermáim 1000, Daprinesek Elek 1000, 
Lichtnockert János 2000. Csontos Gyula 600 K. nyugdijigénynyel. 
Fehértemplomból': Lindner József 1000, Loibel Péter 1000, Bielik 
István 1000, Unger Pál 1000 K. nyugdijigénynyel. Budapestről-. 
Janusik Károly 600, Frey József 600, Bakos Jenő 600, Pomper 
Károly 600, Nika Károly 600, Krautsek József 600, Köberl József 
600, Háll József 600, Wischer István 600, Jihm János 1200. 
Müllner József 1200, Bader Lajos 1200, Prückler József 1200, 
Ipsics György 1200, Marschall József 1200, Koll István 1000, 
Seper Imre 1000, Zawetz József 1000, Kiss Sándor 1000, llecker 
Gyula 1000, Márton Albert 1000, Stölzl Nándor 1000, Wirth 
Ferencz 1000, Karlovitz Dániel 600, Lengyel János 600, Magyar 
Mihály 600, Ponyik Károly 600, Kutér Ignácz 600, Südi Lajos 
600, Koller Richárd 600, Feitel József 600, Kredits Lőrinc/. 600, 
Műhlhauser József 800, Tilcser János 1200, Szciff Alajos 1200, 
Schultheisz János 800, Luft Lajos 600 és Tiefenböek János 600 K. 
nyugdijigénynyel. Ugyancsak Burger taggyüjtő utján beléptek 
pártoló tagokul a kővetkezők: Temesvárról: Illits Gyula, Áldássy

Mihály, Lonz János szállodás, Dúcsé Emil vendéglős és Zimmeror 
Miklós sörraktáros urak. Lúgosról: Ignea Sándor és Leöwey 
Gusztáv vendéglős urak. Fehértemplomból: Ruzsicska Ernő szál
lodás ur. Budapest, 1902. decz. 30. Az igazgatóság.

Minthogy ebből kitetszöleg Burger ur a működésékor, fűzött 
reményt teljesen beváltotta és miután a kereskedelmi minisztérium 
decz. 11-én kelt 6498. sz. a. határozatával egyesületünket ingyenes 
vagy kedvezményes áru jegy engedélyezése iránti kérelmével 
elutasította, indítványozza, hogy az igazgatóság Burger Ignácz 
taggyüjtő részére egy ll-od osztályú állandó évi bérletjegyet a 
magy. államvasutak összes vonalaira váltson, mégis oly kikötéssel, 
hogyha Burger ur más képviseletet is elvállalna, köteles a meg
bízó vállalatnál kieszközölni, hogy a bérletjegy árának legalább 
felél e vállalat egyesületünknek megtérítse, elleneseiben köteles 
tűrni, hogy a megfelelő összeg jutalékából levonásba helyeztessék^ 

Burger Ignácz e feltételt kötelezőnek elfogaaja.
Az igazga tóság örömmel veszi tudomásul a jelentést, Burger 

Ignácz taggyüjtő részére egy II. oszt. éves bérletjegy megváltását 
a jogtanácsos indítványában foglalt kikötéssel, elhatározza, az 
elnökséget a jegy árának kiutalására, a kezelési alap terhére fel
hatalmazza.

960. Jogtanácsos bemutatja Tamási (előbb Talamászl) Ignácz 
pinezér kérvényét három évi tagdíj hátralékának havi részletekben 
olykép visszafizetése iránt, hogy három éven ál minden hónapban 
2 havi tagdijat fizet s a kamatokat is kész megfizetni.

Az igazgatóság a kérelmet teljesíti s annak közlésére jog
tanácsost utasítja.

951. Jogtanácsos bemutatja a budapesti választmány decz. 
havi ülése jegyzőkönyvet; jelenti, hogy e választmány deezembor 
havi tagdíjbevétele 836 kor. 33 fi11., mely összeg az indokolt ki
adások levonása után cheque utján beküldetett; hogy Simon János 
rendes tagul felvétetett.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul vette.
952. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány jegyző

könyvét. Jelenti, hogy e választmány deczemberi tagdíjbevétele 
253 kor. 25 fül., mely összeg az igazolt kiadások levonása után 
beküldetett; hogy Béres Béla a 935. sz. határozat kedvezményét 
igénybe nem veheti, hanem a 3 évi katonáskodás! idő beszámítá
sának jogáról lemond, hogy törzslapokat és alapszabályokat 
kérnek.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul vette és Béres Béla 
tagsági igazolványát oly értelemben javítja ki, hogy 1899. évi 
október hó l-lől 1902. október 1-ig terjedő idő rendes tagsági 
idejébe be nem szárnittatik.

953. Jogtanácsos bemutatja a győri választmány deczemberi 
kimutatását, mely szerint a beszedett 143 kor. 64 fill. tagdijat 
utalványon beküldötték, hogy Ruisz Ferenczet 600, Plechl Lajost 
800, Skarba Józsefet 600 és Schramm Jenőt 600 korona nyugdij
igénynyel a rendes tagok sorába felvették. Tudomásul vétetett.

954. Jogtanácsos bemutatja a szegedi választmány elszámo
lását és a központi takarék ,értesitését arról, hogy a beszedett 
deczemberi tagdíjak összege 148 kor. 97 fdl.-t tett ki és hogy 
ezen összeget cicaring utján felküldötték. Tudomásul vétetett.

955. Jogtanácsos bemutatja a temesvári választmány jelen
tését, mely szerint a 213 kor. 94 fill. tagdíjbevételből 16 korona 
kiadás levonása után 197 kor. 94 fill.-t cheque utján felküldöttek, 
hogy továbbá Burger taggyüjtő deczemberi ottléte alatt e választ
mány kötelékébe 16 rendes és 1 pártoló lagot szerzett. Tudomásul 
vétetett.

956. Jogtanácsos bemutatja az aradi választmány november— 
deczemberi elszámolását tartalmazó jegyzőkönyvet, mely szerint 
novemberben 90 kor. 08 fill.. doczemberben 90 kor. 62 fid., össze
sen 188 kor. 79 fill. jött be, mely összeged 20 kor. igazolt kiadás 
levonásával cheque utján felküldöttek. Tudomásul vétetett.

957. Jogtanácsos jelenti, hogy a szombathelyi választmány 
jegyzőkönyvet és elszámolást nem küldött.

Az igazgatóság utasítja jogtanácsost a hiányzó elszámolások 
erélyes megsürgetésére.

958. Jogtanácsos jelenti, hogy a múlt hónapban 35 kor. 
tulkiadása volt, melyet sajátjából fedezett, az éves bérletjegy ára 
720 kor., 20 kor. kell a 928. sz. határozat folytán, a taggyüjtő

— Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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előlegére 1)0 km', levelezés 30 kor,, irodniiszl 3() kor., mindo 
kiadások fedezetére kér 925 koronát.

Az igazgatóság a kért összegnek a kezelési ;ila|> terhére 
való kiutalására az elnökségei felhatalmazza.

959. Jogtanácsos jelenti, hogy a központi takarékpénztár 
2000 koronás értékpapírunk félévi kamata fejéhen 40 koronát irt 
folyószámlánk javára. Tudomásul vétetett.

960. Elnök bemutatja Förster Komád levelét, melyben a 
budapesti választmány elnöki tisztéről lemond azon indokolással, 
hogy a múlt évi általános lisztujitás alkalmával kifejezetten 
csakis egy évre vállalta el az elnökségei.

Az igazgatóság a lemondást tudomásul veszi és felkéri a 
budapesti választmányi, hogy az elnöki állás betöltése iráni minél 
előbb legye meg a kellő intézkedést.

961. Jogtanácsos bemutatja a gyűjtő-szelvények tömbjeit, 
melyek; mindenike JlüO drb 10 filléres lapot tartalmaz; indít
ványozza, hogy azok a taggyüjtő és választmányok utján hozas
sanak forgalomba.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, az indítványt 
elfogadja és ulasitja jogt mácsost, hogy a szelvényeket a,választ
mányok és taggyüjtő utján kellő ellenőrzés mellett hozza for
galomba.

962. Miiller Antal indítványozza, hogy a szelvények mellett 
a perselygytijtés is tartassák l'enn s a perselyek lakatokkal 
zárassanak.

Az igazgalóság az indítványt elfogadja és a kellő intézkedés 
megtételét jelentéstétel kötelezettsége mellett jogtanácsosra hízza.

Több tárgy nem lé.vén, elnök a közeledő évforduló alkal
mából meleg szavakban emlékezik meg a lefolyt év eredményeiről, 
bajairól; igazgató - társainak, a felügyelő-bizottság tagjainak 
a választmányok elnökei-, tisztviselői- és tagjainak, végül az egye
sület tagjai- és jóakaróinak igen boldog uj évet kíván s ezzel az 
ülést bezárja.

Az ülés az elnök őszinte éltetésével oszlik fel.
k'mf.

A jegyzőkönyv hitelesítéséül:
D r .  K ö lti  Ö d ö n  s. h,

jogtanácsos.

Cl budapesti „Szállodásod, vendéglősöd és dorcsiná= 
rosod ipartársulata" közleményei.

Elutasított iparengedély-folyamodások.
I.

fRudapest székesfőváros VI. kér. elöljárósága. 49,178/1902.)

Tárgy: Windisch Adolfné szül. Kolb Ernesztina 
budapesti lakos bejelenti, hogy a VI. kér. Uj-utcza 29. 
szánni házban szállodai ipart szándékozik űzni és erre 
iparengedélyt kér.

V. H. Folyamodó kérelmével a székesfőváros taná
csának 1902. évi október hó 9-én 185,333 szám alatt 
kiadott határozata alapján clutasittatik, mert a meg
tartóit eljárás során meghallgatott budapesti szállo
dások, slb. ipartársulatának 1902. évi október hó 27-ón 
kelt átirata szerint folyamodó ezen ipar gyakorlásához 
az idézett tanácsi határozat értelmében megkivántató 
vagyoni és egyéni megbízhatósággal nem rendelkezik.

Ezen véghalározat a kézbesítést követő naptól 
számított 15 nap alatt megfelebbezhető.

Erről Windisch Adolfné szül. Kolb Ernesztina 
budapesti lakos (VII., Práter-utcza 12. sz.) és a buda
pesti szállodások stb. ipartársulata felzelen értesitendök.

Budapesten, 1902. november 2.

II.
(Budapest székesfőváros VI. kér. elöljárósága. 52,600/1902).

Tárgy: Hajós Gyula kérvénye a VI. kér. Szerecsen- 
uleza 35. sz. házban iótesitendö szállodára iparengedély 
megadása iránt.

V. 11. Folyamodó a székesfőváros tanácsának 1902. 
évi október hó 2-án kiadott 185,333 sz. határozata 
alapján kérelmével elutasittatik.

Indokok: Az idézett tan. határozat értelmében a 
szállodások stb. ipartársulatától bekivánt jelentés szerint 
ám folyamodó ezen ipar gyakorlásához megkivántató 
vagyoni megbízhatóság tekintetében nem kifogásolható, 
mégis minthogy a nyitandó szálloda helyi viszonyainál 
fogra nem alkalmas arra, hogy a székesfővárost idegen
forgalom igényeinek megfelel!i ssen, a fent említett épület 
terjedelme és belső berendezése arra enged következ
tetni, hogy ezen szálloda a kéjelgést űző nők alkalmi 
találka helyéül fog felhasználtatni, amely feltevést meg
erősíti az ezen helyen levő eddigi szálloda üzeme is, folya
modó kérelmével el volt utasítandó.

Ezen véghatározat a kézbesítést követő naptól 
számítandó 15 nap alatt megfelebbezhető.

Erről Hajós Gyula budapesti lakos (VI., Szerecsen- 
utcza 35. sz.) és a szállodások stb. ipartársulata felzelen 
értesítendő.

Budapesten, 1902. november 27.

KARPÁTI
BOROVICSKÁT
valódi s a j á t  főzést ajánl 
bármily mennyiségben zm

Sfeiner és Lőwy
Beszterczebányán,
borovicska-, szilvórium-, bor- 
seprü-fözde, likörkülönleges- 
ségek és rum gözgyára. —

♦ KÖZGAZDASÁG

— É lelm iszer-kiállítás Temesvárott. A temes
vári kereskedelmi és iparkamara mull évi deczember 
hó 27-dikén tarlóit ülésén tárgyalta a folyó évi temes
vári vendéglős kongresszus alkalmából rendezendő élelmi
szer-kiállítás ügyét. Ez ügyben egyelőre egy szőkébb 
körű értekezlet tartatott, melyen a kamara képviselőin 
kívül a temesmegyei gazdasági egyesület kiküldöttei is 
résztvettek. E tanácskozás főleg a szóban forgó létesít
mény vállalkozásnak általános módozatai és a kiállítás 
helyének megválasztása körül folyt. Tekintve, hogy o 
kérdések, valamint a kiállítás területének meghatározása 
a szintén helyben az 1903. évben megtartandó dalár- 
értekezlet czéljaira tervbe vett csarnok építésétől függ, 
az értekezlet az előkészítő munkálatok néhány hétre 
való felfüggesztéséi határozta el.

— B o rk eze lési tanfo lyam . Hildátokon a föklmivelés- 
ügyi minisztérium legutóbb egy tágas pinezét és ezzel kapcsolat
ban jókora telket vásárolt, hogy azon borkezelési tanfolyaméi 
létesítsen. A tanfolyam február elején nyílik meg, húsz, esetleg 
harmincz kisgazda számára. Az, oktatás, mely a borkezelés elemeit 
fogja főleg felölelni, két hétig lart és elméleti s praktikus tekin
tetben egyaránt czélszerü kiképeztclést nyújt a tanfolyam bunga
lóinak. Ezulán még két ilyen kélhetos tanfolyam lesz. az 
év folyamán ugyancsak kisgazdák részére. Később nagy bnrter-

M egrendeléseknél kérjük tisztelt o lvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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indok számúra is lartat a földmivelósügyi miniszter egy tanfolya
mét. A jövő évre a költségvetésben tekintélyes összeg szerepel a 
tanfolyam föntartása czimén, s ezt az összeget alkalmas építke
zésre fordítják, hogy a kurzusokat ne husz-harmincz, hanem ötvon 
kisgazda látogathassa.

♦ HASZNOS TUDNIVALÓK. .

folytonosan elpárolgásnak van alávetve, ezen elpárolgás következ
tében a hordóban a felső akna körttl^üres tér keletkezik, melyet 
uj boroknál hetenkint, öreg boroknál 2—3 hetenként legalább is 
egyszer figyelmesen utántölteni szükséges. A borok foltöltögetésé- 
nél, a kivett dugót, valamint az aknanyilás környékét törüljük 
tisztára s a hordót hasonló minőségű borral, ügyelettel a rnegvirá- 
gosodás letisztítására töltsük fel, s*az aknadugót jó erősen helyez
zük vissza. ”

A bor átfejtése. A bort csak akkor fejtsük át palaezkokba, 
ha már teljesen palaezkérellé lett. A nagy üzemben e ozélra külön 
készülék szolgál, amely persze a kisgazdáknál hiányzik. Kis hordók 
lefejtésénél gummicsövet szoktak használni, ezzel azonban óvatosan 
kell bánni, mert a bor könnyen kifut. Persze okvetlenül megkíván
taid;, hogy a palaczkok, a cső és a dugók a lehető legtisztábbak 
legyenek. A gummicsö mindkét végére megfelelő üvegcsövet 
illeszthetünk, amely különösen a palaezkokba való átfejtésnél igen 
czélirányosan alkalmazható. Hogy a bor alja fel ne kavartassék, 
az aknanyilást igen óvatosan kell szabaddá tennünk. A meg
töltendő palaczkot tálra helyezzük, hogy a tulömlö bor el ne vesz 
szén. A csövet nem szabad a hordó aljáig lesülyesztenünk, mert 
ezzel zavarodást okoznánk. Az üvegcsövet pedig a palaczkba 
annak aljáig bedugjuk, hogy a bor ne elegyedjen sok levegővel 
és ne habzón, hanem egész csendesen lefolyjon. A palaczkokat 
csak akkor kénezzíik, ha a bor előreláthatólag soká fog raktáron 
feküdni. Újabb időben elő töltés czéljaira szénsavat használnak. 
Az aljig lehatoló üvegcsövün keresztül szénsavat vezetnek he az 
üvegbe és azt eldugaszolják. A palaczkok megtöltésénél ily eset
ben a befolyó bor már nem érintkezik légköri levegővel, tiszta, 
marad és hamarább érik. A palaczkokat annyira leletöltjük, hogy 
a rögtön eszközlendö bedugaszolás után bennök ne maradjon 
levegővel telt tér. Az átfejtésnél két ember dolgozzon, egymást 
támogatva, nehogy a palaczkba átfejtett, bor bedngaszolatlanul 
álljon. Ha a hordóból már zavaros bor folyik át, azt előbb meg 
kell szűrnünk és csak azután átfejtenünk.

loreladás. Eladó 160 hektoliter 
vörös- és 100 h.-liter

_______________  fehér bor. Klosterneu-
' burgi mérő szerint a 

must czukortartalma átlag 19 fok. 1902-ik 
évi termés. :----=
j>Ia,f>-ysn-l>61i P i n c z é s z e t  (Pozsonyin.).

Kénezés, töltögetés és átfejtés.*)
A kénezés czélja a kén elégetése által képződő erős méreg 

(kénessav) segélyével a hordóban levő gombákat megölni. Azért 
az üresen álló és az üresen állott hordókat a penészesedéstöl 
óvandó, egy havi időközben s a használatba vétel előtt kénezzük 
meg. A kénezés czéljából a hordóban a kereskedésekben árult 
mircnymentes kónszeletet, rendszerint egy görbére meghajlított 
drót végére akasztva égeljiik el. A kénszeletből üres hordóknál 
egy hektoliter űrtartalomra egy gramm ként számítunk s a kénezés 
után másnap a hordót, miclötl azt ismét használatba vennénk, 
kiforrázzuk. Ha léiben álló hordót kenézünk, úgy iigyelmiinknek 
arra is kell terjedni, hogy az elégett kén a borba ne csepegjen, 
azért e czélra mindenkor olyan külön kénező készüléket használ
junk, a melyiknek alja a lecsepegő ként felfogja. A kénezéssel 
tulságba monni nem szabad, mert a borba jutó kénessav idővel 
kénsavvá változik át és a bor minőségét mcgronlja.

A töUHi/dcs czélja, a bort a levegővel való káros érintkezés
iül s az ennek következtében beálló virágosodástúl (és más beteg
ségtől) megóvni. Mig ugyanis a bor a piurzében hordóban áll,

*) Mutatvány a Borászati Lapok Zsebnaptárának idei (1903) 
évfolyamából. A díszesen kötöll zsebnaptár ára bérinentes küldes
se! 3 K. 20 f. Megrendelhető a „Borászati Lapok" kiadóhivatalánál 
(Budapest, IX., Üllöi-iil, Köztelek.) A naptárt melegen ajánljuk.

♦ K É R D É S E K és *
♦ F E L E L E T E K  *

Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszsziik s ha 
azokra olvasóink részéröl válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
1. sz. kérdés: Kiterjeszthető-e a korcsmái záróra szabály

rendelet az idegen vendégek fogadására is '?
2. sz. kérdés: Mi az oka a bor törésének?
3. sz. kérdés: Mikor kötelesek az italmérők az italadót 

lelizelni ?
4. sz. kérdés: Mit kell tenni a nyúlós borral?

Feleletek:
Felelet az I. sz. kérdésre: Ezt mi, nem ismerve az önök 

szabályrendeletéi, nem tudhatjuk, hogy az önök szolgahirája a 
korcsmái zárórát az idegen utasok befogadására is kiterjesztetlo-o, 
avagy nem. Ha igen, úgy ezl elég rosszul telte és ez esetben a 
szolgalmai határozata ellen forduljanak önök pauaszszal az alispán
hoz, esetleg a belügyminiszterhez. Mondják el panaszaikban az 
egész tényállást és azt liiszszük, az használni lóg.

Felelet a 2. sz. kérdésre: Valószínűleg penészes szőlő is 
került sziiretelésre, ez az oka, hogy bora erősen megtörik. A borok 
megtörésének okairól lapunkban már hosszabb ezikkek voltak

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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közölve, tessék azokat elolvasni. Ajánlatos lesz a bort — ha az 
már teljesen kierjedt — kénezett hordóba átfejteni, mikor is lieklo- 
literenkint 15—20 gramm tannint keverjen hozzá, azután egy hétre 
reá hektoliterenként 10 gramm gelatinnal megderiteni. Jla a bor 
ezulán is még megtörne, akkor az eljárást ismételni kellene.

Felelet a 3. sz. kérdésre : Azon italmérők, akik a havi le
számolást nem kívánják, kötelesek az egész készletük után az ital
adót megfizetni. Ha megfizették az italadót, úgy a csapszékbe fel
vihetik az italokat minden jelentés nélkül. A szemleivvel ellátóit 
fél, ha bort nagyban kiszállít, nem köteles a bormennyiséget az 
adószedésre jogosult irodája elé állítani, hanem csak a kiszállí
tást 6 órával előbb bejelenteni.

Felelet a 4. sz. kérdésre : Ha a bor már kierjedt és a seprő
ről már le van fejtve, akkor keverjen hozzá hektoliterenként 10—20 
gramm tannint (csersavat) és fejtse le kádba oly módon, hogy 
levegővel erősen keveredjék és a bort a kádban nyirfaseprővel 
keverje jól össze, hogy a nyálkás részek lehetőleg szétmenjenek. 
Azután töltse a bort kénezett hordóba. 2—3 hét múlva derítse a 
bort gelatinnal, egy hektoliter borra körülbelül 10 gramm gelatint 
számítva. A derítés után 3—4 héttel ismét fejtse át borát, úgy 
hogy levegővel keveredjék, de most nem kénezett tiszta hordóba. 
Ezen kezelés után valószínű, hogy a bor nyúlósságát elveszíti.

..
■ W

„Zalaegerszegen megye székhelyén 
egy jómenetelü kávéház, legélénkebb 
helyen családi viszonyok miatt eladó" 
Bővebb felvilágosítást ad

Központi kávéház
Zalaegerszeg.
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> Egy igen jól működő ------------------------------- — >

| l iyd i 'ü r  v i l á g  i t ó - g  e p  |
<  30—30 AUER-lángra berendezve, teljes felszereléssel <
?  jutányosán eladó. Részletes felvilágosítást nyújt: >  

| K L E I N  J .  kávés, Veszprém. |
Í¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥A¥Al

alá tartozik az 1801). évi XXV. türvényezikk szerint, mely az 
1884. évi ipartörvéuy ellenkező rendelkezéseit hatályon kívül 
helyezi, különösen abból a szempontból, hogy a korcsmák a. 
középületektől mily távolságban legyenek, mely utezákról és 
terekre! zárhatók ki teljesen stb.

— A svédek ajándéka. Nagyértókii és kedves aján
dékot kapóit a budapesti vendéglősipartársulat, messze 
idegenből. Azok a svédországi szállodatulajdonosok és 
vendéglősök ugyanis, kik a „Szállodások Nemzetközi 
Egyesülete11 múlt évi szeptember havi budapesti köz
gyűlésén resztvettek, a rendkívül fényes fogadtatás feletti 
elragadtatásuk és .a magyarok iránti örök rokonszenvük 
jeléül művészi kivitelű, remek zománezdiszü pajzsot 
készíttettek s azt egy rendkívül szívélyes ős meleghangú 
ajánlólevél kíséretében küldötték el a budapesti ven- 
déglősipartársulatnak. A pajzson, mely ma már az ipar
társulat tanácstermének falait díszíti, legfelül a nemzet
közi egyesület monogrammja látható, mely alatt a meg
lepő heraldikai pontosságú nagy országezimerünket tartja 
két angyal. A magyar czimer alatt a következő ajánlás 
olvasható: A „L’association industrielle des hoteliers, 
des restaurateurs, des aubergistes Kudapest-Hongrie" 
Souvenir affecteux et reconnaissant des journées inoubli 
ables de 23—26 Sept. 1902. de la part de tous le Suedois, 
qui out íiris part au XXXl-e congrés de la Société Inter
nationale des hoteliers.“ Ezen ajánlás alatt van a svéd 
czimer, alatta pedig a következő ajándékozók aláírásai 
csoportosított névjegyformákon: Dávid Andcrsohn, 
lngeborg Eggers, Emil Eggers, Sigurd Ehrenborg, Sitgrid 
Ehrenborg, Emil Staglund, Elisabeth Staglund, Th. 
Lagerström, Fritz lvramer, Herm. Kramer, Olga Kramer, 
Georg Steinwall, Esther Steinwall, Hanna Strandberg, 
Johann Thornquist, Gotthard Zattenberg. A pajzs alatt 
szabadon mozgathatón egy stvlszerü magyar, damasz- 
kusi aczélból készült magyar középkori pallós ós egy 
hatalmas svéd bárd van keresztbefektetve, melyeket — 
mint magát a pajzsot a svéd és magyar színek alap
rajzai díszítenek. A pajzs megérkezése érthető örömöt 
kelteit az iparlársulatban s Gundel János elnök c hó 
13-dikára választmányi ülést hívott egybe, hogv a tár
sulat a szép és értékes ajándéknak méltó formában 
megköszönéséről gondoskodhassál

— A mi bálunk . A „Budapesti szállodások vendéglősök 
ós korcsmárosok ipartársulata" valamint a „Budapesti pinezór- 
egylet" t gjai által közösen tartandó báli mulatság reudczöbizolt- 
sága f. évi január hó 8-án Petánovics József elnöklete alatt illést 
tartott, melyen a főnökök közül Bokros Károly őrs/., nyugdijegye- 
sületl elnök, G inek Frigyes, G undel János ipartársulati elnök, 
id. K a n m e r  Ernő tiszteletbeli elnök, F . K iss  Lajos szerkesztő, 
K ovács Emil M., K ris z t  Ferenc/,, L ip p ert Lajos, M iillcr Antal,

♦ VEGYES H ÍR EK  ♦

H á tra lék o s v id é k i e lő f iz e tő in k e t  kiknek 
előfizetése lejárt, tisztelettel felkérjük, hogy az elő
fizetési összeget lapunk kiadóhivatalához szíveskedje
nek beküldeni, in ért k ü lö n b e n  a lap tovább i 
k ü ld é sé t  b e sz ü n te tjü k .

— K etté v á la sz to tt szabá ly rendele t. A közgyűlés tud
valevőleg a fogadós-, vendéglős-, korcsmúros-, kávéházi és kávé- 
mérési ipar gyakorlására vonatkozó szabályrendeletet alkotott és 
azt kormányhatósági jóváhagyás végett felterjesztette. A kereske
delemügyi miniszter a napokban e/.la szabályrendeletet azzal küldte 
vissza, hogy annak érdemleges tárgyalásába nem bocsátkozhatott. 
Lnnék indokolására a miniszter ezeket mondja : Egyrészt a. foga
dós, vendéglős, a kávéházi cs kávémérési iparra, másrészt az 
ilalmérési üzletekre (mint a korcsmákra, sörházakra és pálinka
mérésekre) külön-külön szabályrendelet alkotandó, minthogy az 
előbbit a kereskedelemügyi miniszter a belügyminiszterrel egyet- 
értőleg hagyja jóvá, inig az utóbbi a belügyminiszter felülvizsgálata

Í.UJ i\tuo

pinczéregylet tagjai képviseletében D offing  Frigyes. Frenreisz 
lí. István, H olub  Rezső, K itte l Nándor, Kolb  Gusztáv, Kövest 
István, M itrovácz Adolf, Pintér Alajos, Schtvarcz Emil, Stettner  
Dezső, V arga  István rendező bizottsági tagok vettek részt. Elmara
dásukat kimentették M ehringer Rezső ós l ia r ta  Béla szerkesztő. 
Petánovics József elnök megnyitván az ülést szívélyes szavukkal 
üdvözli a megjelenteket azon reményét fejezve ki, kogy a rendező 
bizottsági tagok ismert (igylmzgalmával és összetartásával sikerülni 
fog az idei bál erkölcsi és anyagi sikerét biztosítani. Bejelenli, 
hogy a „Budapesti pinczérogylot'‘ nevében Sziits Lajos és elnök 
K a lm á r  Fábián titkár aláírásával ellátott levelet kapott a bál rende
zése ügyében és — habár a rendezőbizottság már előző ülésben 
elhatározta, hogy a bál rendezését azon pinczóregyleti tagokkal 
kívánja közösen ellátni, kik a budapesti pinozércgylctnck régi 
állapotába visszahelyezésére igyekeznek — elrendeli a levél felol
vasását. G undel János ipartársulati elnök, G inek Frigyes, Bokros 
Károly és M itrovácz Adolf isméiéit felsjóllalása után a Inzoltság 
egyhangúlag .elhatározta, hogy e tárgyban hozott határozatát 
fenntartja, ezt a meghívón kitünteti s Milrovácz Adolf s társainak 
a bitottsághoz beterjesztett jegyzőkönyvében hozott megállapítás

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra h ivatkozni.
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értelmében a bál tiszta jövedelméből a budapesti pinczéregyletet 
illető felerészt mindaddig a bizottság kezeli, mig a budapesti 
pinczéregylet régi állapotába a inár meghozod, s f. évi február 
hó 1-én életbelépő miniszteri döntés alapján vissza fog térni. 
Elhatározta továbbá a bizottság, hogy a bált f. évi márczius hó 4-én 
a Jtoyal nagyszálloda összes termeiben tartja meg és a bálanyai 
tisztség elfogadására Kovács Emilnét kéri fel, kinél e őzéiből 
ktlldöttségileg fog tiszstelegni. A bizottság zenére u budapesti 
honvédzonekart és Banda  Marczi zenekarát fogja szerződtetni. 
A rendezői jelvények elkészítésére F ü rst Tivadart, a tánezrende- 
zésére F reund  tánezmestert, a rendőrségi engedély beszerzésére 
és cotillonok készíttetésére M ltrovácz Adolfot kérte fel a bizottság 
A bál tiszta jövedelmének az ipartársulatot illető felét a szakiskola 
javára, a pinezéregyletet illető felerészt pedig a már jetzett kikö
téssel a budapesti pinczéregylet javára fogják fordítani.

Lapunk és a M. Sz. O E. A Borászati Lapok 
f. évi január hó 4-diki számában a következőket írja 
lapunkról: A „Magyar Szőlősgazdák Orsz. Ej>yesületé“- 
nek megalakulását igen melegen fogadta a , Magyar 
Vendéglős- és Kávésipar“ czimü szaklap. Nemcsak el
ismeri egyesületünk szükségét és életrevalóságát, hanem 
iizt a vendéglősök és korcsmárosok támogatásába is ajánlja. 
Igen helyesen mutat rá ez a közlöny, hogy a magyar 
bor reputácziójába vetett bizalom, a fogyasztás foko
zása, az állami terhek csökkentése stb. annyira közös 
érdekek, hogy a magyar vendéglősipar prosperálása a 
mi egyesületünk zászlajára Írott elvek diadalától függ. 
Ismerjük a magyar vendéglösipar pangásának okait és 
sohasem zárkóztunk el attól, hogy ezek megszüntetésére 
annak segédkezet nyújtsunk. Azért ami programmunk 
érvényesülése feltétlenül ezen nagyjelentőségű iparág 
fellendülését jelenti. Az egyetlen, amivel laptársunk egyet 
nem ért, az, hogy mi esetleg borkóstolóknak törvény
hatósági épületekben való elhelyezését is czélul tiizzük 
ki. Ne tessék ettől megijedni. Ami fogyasztóközönségünk 
nagyrésze annyira elvesztette bizalmát, hogy el sem 
tudja képzelni, hogy még létezik tiszta magyar bor. (ha 
csak nem a termelő asztalán) és hogy nyilvános helyen 
is mérnek ki hamisittatlan italokat. Ezeket meggyőzni, 
a magyar bor minőségével újra megismertetni, a helyes 
Ízlést fejleszteni, kezdetben csakis a legszigorúbb ellen
őrzés alatt álló borkóstolókban vagyunk képesek. Ha 
azután a fogyasztó rájön, hogy hasonló áron ugyanazon 
jellegű és jósága italt másutt is kap, vagyis kétségtelen 
bizonyítékot nyer arra nézve, hogy a korcsmárosaink 
állal nyújtott ital szintén lehet természetes, akkor a 
vendéglők borforgalma is fel fog ismét lendülni éppen 
a hibáztatott borkóstolók segítségével.

A b u d a p e s ti k av é s ip a rtá rsu la t tá rsa sv a cso rá ja . 
A budapesti kávésipartársulnt f. évi január hó 5-dikén tartotta 
meg első társasvacsoráját az uj évben F örster Konrád váczi-kör- 
uti vendéglőjében, mely különös jelentőséget nyert az által, hogy 
a társulat e vacsorán ünnepelte öt tagját, nevezetesen B u rá n y i  
Ágostont, B ró d y  Adolfot, K lein lein  Károlyt, Seem ann  Károlyt és 
Stcucr Gyulát, kiknek mindegyike immár huszonöt esztendőnél 
hosszabb idő óta tagja az ipartársulatnak. A jubiláns kartársak 
tiszteletére, kik közül egyedül Seem ann  Károly jelent meg, az 
ipartársulali tagok a szokottnál nagyobb számban jelentek meg. 
soraikat változatosan tarkították a megjelent üzletbarátok. A jubi
lánsok közül kettő Kleinlein  Károly és Stcucr Gyula betegségük 
miatt nem jelenhetlek meg, B ródy  Adolf pedig előrehaladott élet
korára hivatkozva a, következő tartalmú levéllel mentette ki elma
radását.' „A budapesti kávósipartársulat tok. elnökségének! Az 
1D0IÍ. évi decz.ember hó 23-án kell. határozat alapján engem jubi
láló társasvacsorára voltak szívesek meghívni, mit reám nézve 
nagybecsű kitüntetésnek véve, legnagyobb sajnálatomra kénytelen 

' vagyok bejelenteni, hogy tekintettől aggkoromra, .testi és lelki 
betegség állal gátolva, azon nem jelenhetek meg. A nagy meg
tiszteltetés feletti meghatottságom annyira erőt veit rajtam, hogy 
köszönetéinél kell kifejeznem azon szives jóindulatért, melyet 
geo tisztelt karlársaim irántam tanúsítanak. Ha elfáradt tusiéin

nem is lesz élt jelen, lilikemmel, szivemmel ott leszek és koczin- 
tok ünnepelt kollegáimmal, kiket az ur Isten sokáig éltessen! Ma
radtam kartársi tisztelettel, Budapesten 1903. január 3-dikán 
B ró d y  Adolf kávés." — Szives üdvözlésben részesítette a társu
latot Sze iffert Antal újvidéki vasuli vendéglős, az ottani vendég- 
lös-ipartársulat elnöke, ki a kővetkezőket sürgönyözte : „Kleinlein 
bátyám s a vele együtt jubiláló tagtársainak szívből gratulálok 
s kívánom, hogy mini a társulat díszei és oszlopai még sokáig 
gyönyörködjenek a társulat fejlődésében és haladásában. SzeifTerl: 
Antal vasúti vendéglős.

Az est lefolyása kezdettől fogva végig egyike volt a leg
sikerültebbnek. A Förster konyhájának kitűnő ételei, a pincze 
pompás söre és bora mellett csakhamar a legjobb hangulat vált 
uralkodóvá a művészi ízléssel terített asztaloknál, mely hangu
latnak hatása alól senki sem szabadította ki magát, s mely az 
elhangzott pohárköszöntük alatt érte el tetőpontját.'

A megjelentek közül a következők neveit sikerült feljegyez
nünk. Az ipartársulat tagjai közül jelenvoltai N ém ái Antal elnök, 
H u rka i Mór alelnök, Holstein Zsigmond ellenőr, B erycr Leó pénz
táros, továbbá B ritek Károly. Drecltslcr Béla. F a n tó  Henrik, fíla ser  
Fülöp, Goldbergcr Sámuel, Grósz Sándor, Gruber Károly. G rüneck  
Gusztáv, G uttm ann  Ferencz, H a rsá n y i Ferencz, L aukó  Pál. L u m -  
n itzer  Lajos, K atona  Géza, Klein  Ignácz, Köbeit Gyula, K ohn  Ber
nét, Kohn Fiilöp, K reisz János, M orvay  Ferencz, Pelzm ann  Fe
rencz, Rodosi Sándor, Salzer Albert, Salser Ignácz. Schreibcr 
Hugó. Seem ann Károly. Stancsu  József, Stráüss Antal. W asscrm ann  
Mór, W eingruber Ignácz. W cisz Ignácz; a kávésipartársulati va
csorák rendes vendégei közül megjelentek: B eitum  Gusztáv igaz
gató. Bokros Károly orsz. nyugdijegyesületíink elnöke, B m g e r  
Ignácz, Fischer Miksa, Förster Konrád, G lasner Arnold, G lasner Ede, 
K em ény  Géza kávésipartársulati titkár. L ágyért Antal, M utter  
Antal orsz. nyugdijegyesületünk alelnöke, P ia tn ik  Nándor, P ia tn ik  
Rudolf, P ia tn ik  József, Poór Antal. dr. Solti Ödön orsz. nyugdij- 
egyesületi jogtanácsos, Steiner Gusztáv. Totis Vilmos és W inier 
Miksa, végül lapunk képviseletében B a rta  Béla és F . K iss  Lajos 
szerkesztők.

A vacsora folyamán elhangzóit beszédek közül a legelsőt 
ez alkalommal is Némái Antal elnök mondotta el, megszaporitva 
ezzel ama sikerült felszólalásainak számát, melyek kávésaink tár
sas összejöveteleinek nemcsak mindinkább fokozódó érdekességet 
s igy látogatottságot is kölcsönöznek, hanem azoknak magasabb 
tartalmat kölcsönöznek, melynek alapczélja mindig a kávésok 
közérdekű törekvéseinek helyes irányítása, a társulat erkölcsi 
színvonalának emelése, megerősítése erőben és tekintélyben. Az 
elnök beszéde következőleg hangzott:

Igen tisztelt Uraim I
Ilyen kiváló alkalmakkor, mint mai összejövetelünk, midőn 

ipartársulalunk ereje oly impozánsan nyilatkozik meg, valóban 
bámulattal kell gondolnom törvényhozásunk bölcseségére, mely
nek a többi közt az 1884-dik évi gyönyörű ipar törvényt is köszön
hetjük. Ez a törvény reánk, kávésokra jnézve, de meg a rokon 
vendéglösiparra nézve is valóságos „Nesze semmi,fogd meg jól!"
(Derültség), mert amig egyrészt nagykegyesen megengedi azt, hogy 
iparunk érdekeinek megvédelmezésére társulatokat alkothassunk, 
c társulatoknak nemcsak hogy nem adta meg a legelemibb létfel
tételeket, hanem egyenesen béklyókba verte s még az éltető leve
gőtől is megfosztotta azokat. (Helyeslés.) Hogy azután, amint azt 
nálunk is láthatjuk, az ily törvényos formák közt létrejövő szörny
szülöttekből mégis lesz valami, azt az adott esetekben, rendsze
rint egy-két ügybuzgó ember odaadásának köszönhető, akik ön
zetlen fáradozásukkal, szünetlen utánjárásaikkal addig addig 
kapaczitálják egyéb kartájaikat, .nig végre mégis összejönnek és 
egyesülvén hathatós szerveként illeszkednek az ipari érdekeiket, 
szolgáló intézmények közé. De gondolt-e a törvényhozás arra, 
hogy mi történnék ekkor, ha ilyen emberek nem akadnának? 
Bizonyára nem, úgy — hogy alig lehet elképzelnünk, én nem is 
ludom. nem is kísérlem meg megmagyarázni, hogy micsoda bű
nöket követhetlek ol egyes iparágaink, hogy ha már egyes ipar
ágakra nézve is mondották ki törvényben a képesítettség igazo. 
lásáuak szükségét, miért nem mondották ki ugyanott legalább az 
ipartársulati tagság kötelező voltát ? (Ig a z !  Úgy van! )  Mindebből

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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oda akarok konktudálni igen tisztelt uraim, hogy ezen a mai 
napon hálával és köszönettel, de egyúttal megnyugvással is gon- 
dolhaténk aria. hogy ipartársulatunknak mindig voltak derék, 
ligybuzgó tagjai. kik mint a mai nap jubilánsai, s különösen e 
jubilánsok seniorja Seemann Károly (Lelkes éljenzés) az. ipartársu
lati élet feutafiúsának szükségét mindig belátták, ahhoz a maguk 
részéről készséggel hozzá is járultak s telték, ezt akkor midőn 
rájuk nézve még nem állott he a kényszer szükségessége s a ká- 
vésság oly szép ipari foglalkozás, mely mindenfelől osztatlan tisz
teletben részesült, a vendég pedig a kávéssal való érintkezést 
mogtisztelésnek tartotta s Így is becsülte meg. Kp ezért Seemann 
Károlyra, a régiek közt is kiváló oszlopos kartársuokra, ki példá
jával mindig buzditólag járt előttünk, emelem fel első sorban 
poharamat, valamint jelen nem levő jubiláns-társaira Kleinlein 
Károlyra, Steuer Sándorra, Baranyi Ágostonra és óbudai kolle
gánkra Bródy Adolfra I Éljenek mindannyian jó erőben, egészség
ben hazánk és iparunk javára! (Lelkes éljenzés.)

Az elnök nagy tetszéssel fogadott beszéde után Harkai Mór 
alclnök kelt szólásra s üdvözölvén Némái Antall, mint a társulat 
gondos atyját poharát a beteg jubiláns Kleinlein Károlyra emelte. 
Utána Némái Antal hangulatos beszéddel búcsúztatta el az elmúlt 
évet. majd Kemény Géza ipartársulati titkár mondott nagyobb be
szédei, melyben a vacsorán jelenlevő vendégeket éltette.

15 beszédek elhangzása után l \  Kiss Lajos szerkesztő 
emelkedett .fel szólásra és hosszabb beszédben fejtegetve Némái. 
Antal elnöknek az elmúlt év folyamán a kávósipartársulat s annak 
tagjai érdekében kifejtett eredményes tevékenységét, [poharát az 
elnök jóvoltára emelte. A kávésiparlársulat tevékenységének ismer
tetésével kapcsolatban a szónok széles alapra épített beszédében 
kitért ama vonatkozásokra is, melyeknél fogva e tevékenység 
nemzetgazdasági életünk két legfontosabb napikérdésével az ipar
pártolás és az idegenforgalom emelésének kérdésével érintkezett, 
fejtegetvén, hogy amig az elsőnek főleg a meglevő iparágaknak 
magasabb fokra emelésében kell megnyilatkoznia, a másiknak az 
idegenforgalom megteremtésére alkalmas eszközük megszerzésén 
kell kezdődnie. A versenyképes fejlődő magyar iparról szólván, 
örömmel üdvözölte az ..Első magyar játékkártyagyár" jelenlevő 
tulajdonosait Piatnik Nándort, Piatnik Rudolfot és Józsefet, kik 
évtizedes fáradhatatlan munkálkodásukkal, határt nem ismerő ál
dozatok árán egy oly virágzó és tökély tetőpontján álló ipari vállala
tot teremtettek meg. mely a külföld hasonló vállalatait is messze 
felülmúlja, nálunk pedig példaadásul szolgálhat arra, hogyan kell 
gyakorlati utón szakszerű tudással, lankadatlan szorgalommal a 
kor színvonalának és igényeinek megfelelő iparvállalatokat meg
teremteni. a magyar munkáskezet a magyar ipar javára foglal
koztatni. Örömmel üdvözölve e kiváló, tisztára magyar gyárvál
lalat érdemes képviselőit a legtekintélyesebb fogyasztók, a kávésok 
körében dicsérettel említette fel a Piatnik testvérek ama jellemző 
tulajdonságát, dogy minden alkalommal a legmesszebb menő áldo
zatkészséggel járulnak a kávésiparlársulat humanitárius törek
véseinek előmozdításához és megvalósításához, melylyel akárcsak 
az üzleti életben mindenkor tanúsított szívélyes előzékenységükkel 
a kávésok osztatlan rokonszenvét és pártoló jóindulatát szerezték 
meg maguknak. Poharát a Piatnik testvérek jó voltára üríti. (Lelkes 
éljenzés és taps.)

kemény Géza titkár a mai vacsora sikere alapján Harkai 
Mórt mint a társasvacsora intézmény gondos anyját, leghívebb 
gondozóját élteti, kinek igen nagy érdeme van abban, hogy e 
vacsorák révén a kávésok közti kollegiális összetartás teljes virág
zásra emelkedett. (Éljenzés.)

A jól sikerült vacsora után a társaság Seemann Károly 
kávéházában itta meg a feketét, innen pedig Wcingrubcr Ignáez 
meghívására ennek Teróz-köruti „Edison" kávéházába vonult, hol 
a díszes berendezésű magyar stilti különszoba már elkészítve várta 
a vendégeket. Itt a házigazda gavalléré?, igaz magyar vendég- 
szeretettel látta szívesen kartársait. A hírneves Frauyois-pinczék 
legválogaloltabb márkái a Transsylvania. Monopolé és Vin brub 
meg a. halvány rózsaszínben úszó Cremant roséo melleit, melyek 
egymás után, pazar bőkezűséggel vonultak fel, csakhamar álta
lános jókedv vált uralkodóvá, mely számlálni) ielkös/.őntőlicn nyi- 
latkozolt meg. Nénim Antal We.ingruber Ignáezot, Kemény Géza

Harkai Mórt, Dr. Solti Ödön Némái Antalt, K. Kiss Lajos NVoiii- 
gruber Ignácznót köszöntötték fel. Ezután még számos felköszönlö 
hangzott el, melyek sorát F. Kiss Lajosnak a. Piatnik ezég buda
pesti főnőkére Piatnik Rudolfra mondott beszéde zárta be.

— A borv izsgá ló  b iz o ttsá g 'ta g  ja i. A főldmivelésügyi 
miniszter a mesterséges borok készítésének és forgalombahozatu-

| Iának tilalmazására alakított állandó borvizsgáló szakértő bizottsá
gok tagjaivá az 1901. évre a következőket nevezte ki, úgymint: 
a) a budapesti borvizsgáló] bizottságba: Ágoston József kir. 
tanácsos, földbirtokost, Porster Gézát, az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület igazgatóját, György Gyula cs. és kir. kamarást, 
tállyai földbirtokos, Hertelendy Ferenc/, földbirtokost, országgyűlési 
képviselőt és Lindmayer Ferenc/ fővárosi törvényhatósági bizott- 
sági tagot; b) a kolozsvári borvizsgáló bizottságba pedig: Jósika 
Gábor báró cs. és kir. kamarást, földbirtokost, Szentkirályi Ákos 
dr. gazdasági tanintézeti igazgatót, Tokaji Lászlót, az .Erdélyi 
Gazdasági Egyesület titkárát, Weisz Józsefet az Erdélyi Pincze- 
egyesIllet igazgatóját és Wildburg báró cs. és kir. kamarást, föld- 
birtokost.

Jótékony vendéglősök és kávésok. A vallás- 
és közoktatásügyi magy. kir. miniszter Glück Frigyes, 
Pelezmann Ferencz, Ehm János, Karikás Mihály, 
Szikszay Ferencz, Ujj Sándor, Neuszidler Géza, Mádai 
Lajos vendéglősöknek, továbbá Hevesi és Laukó, Schanzcr 
Samu, Köbei Gyula, Harkai Mór, Berger Leó, Strausz 
Antal, Tihanyi József, Katona Géza, Khon Bernát, 
Weinberger Lajos, Grünek Gusztáv, Blumberger Jakab, 
Grósz Sándor és Hirsch testvérek kávéháztulajdonosok
nak és végül Némái Antalnak, a budapesti kávésipar- 
testület elnökének az orsz. m. kir. színművészeti aka
démia szegénysorán növendékeinek áldozatkész segélye
zéséért köszönetét fejezte ki.

— Ita lm érés i felszo lam lási b izo ttság 1. A főváros terü
letén három évi időtartamra mint másodfokú hatóság működő 
italmérési illeték kivetési felszolamlási bizottságot most alakította 
meg a közigazgatási bizottság. Elnökül dr. Tóth Lászlót, helyettes 
elnökül Kollár Lajost küldték ki.

Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek 
és Kávéssegédek Orsz. Nyugdijegyesiilete.

Szakipari alapon létesített, hazánkban és a 
külföldön is páratlan biztosiló intézet. Közel 
200000 korona alaptőkével. A saját, az özvegye 
és árvái jövőjét biztosítja, ki tetszés szerinti ösz- 
szegre biztosítja magát. Az egyesület igazgatósága 
Budapest, V., Váczi körút 72. sz. alatt van és 
érdeklődőknek szivesen küld alapszabályokat, ki
mutatásokat stb.

— A p o lg á rm este r  az in g y en -te jo sz tó  boltban-
Halmos János polgármester, dr. Schermann Adolf főorvos és Gittek 
Frigyes, Siatió János, Nessi Gyula s Ooldmann Mihály városi 
bizottsági tagok kíséretében múlt évi dcczember hó 23-ikán meg
jelent az I/.abella-utczai ingyentejet kiosztó helyiségben, hogy ez 
eniberbaráti intézmény megalkotóinak a városi hatóság köszönetét 
fejezze ki. Ez alkalomból (Hitek Frigyest, a ki a székesfőváros 
minden közhasznú tevékenységének . élén áll és dr. Schermann 
Adolfot, a ki úgy hivatali minőségében, dm mint nemesszivü 
emberbarát is minden megszivlelésre érdemes mozgalmat lámogul, 
a rendkívül nagy számban egyhegyült kicsinyek a legszivólycscb- 
ben üdvözölték. Ez alkalomból érdemesnek tartjuk megjegyezni, 
hogy Bécsiben budapesti mintára szintén alakult egy ingyenlejct 
kiosztó intézmény, a melynek főinlézői azonban a főrangú körökhöz 
tartoznak, ellentétben a budapestivel, a melyet névtelen jótevők 
kezdeményeztek és azok is tartják fenn a legönzctlenobbiil.

A b u d ap e s ti k áv ésseg éd ek  k a rá cso n y faa lap ja  
Ja v ára  a Förslor vendéglőben tartott legutóbbi kávésiparlársu- 
lali vacsora alkalaüival 15 korona 20 lillér folyt be. Ezen összeggel 
az alap 1787 korona 82 llllérro emelkedett.

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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A kávésipar képesítési ügye. A kávéházi 
ipainak záros számhoz kötése érdekében a budapesti 
ká\esők ipartársulata tudvalevőleg a miniszterhez ter
jedelmes feliratot intézett. A kereskedelmi miniszter 
azonban mielőtt határozna tudni kívánván a kamarák 
véleményét ezeket véleményadásra hívta fel. A kolozs
vári kereskedelmi és iparkamara múlt évi deczember 
hó 30-dikán tartott közgyűlésén tárgyalta a miniszter 
o leiraLát és Nagy Gábor kamarai tanácsos jól meg
okolt javaslatát fogadta el, amely szerint a kávéházi 
ipar ügye a vendéglői iparral együttesen és pedig a 
képesítéshez való kötéssel intézendő el s ez esetben a 
záros számhoz való kötés mellőzendő, mint amely a 
kérést úgysem oldja meg. A kávéházak tultengése ellen 
czélszerübbek a szigorú rendőri intézkedések s azok 
komoly alkalmazása. Súlyt helyez a kamarai javaslat 
arra is, hogy a vendéglői és kávéházi személyzet, meg
felelő szakotatásban rcszesittessék. — Sajnos nem ilyen 
kedvezően dőlt el a kávésipar képesítési ügye a brassói 
kereskedelmi és iparkamarában, mely múlt évi deczember 
hó 30-dikán tartott ülésén kimondotta, hogy a budapesti 
kávésipartársulat javaslatához a vidéken fennforgó viszo
nyokra való tekintettel nem lartja szükségesnek.

Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége.
A hazai vendéglősök legfőbb központi szerve. Min- 

clenvendéglősnek erkölcsi kötelessége, hogy szövetsé
günk tagja legyen, mert iparunk szervezetének ez 
az egyetlen tényezője, mely iparunk közérdekeit 
erkölcsi erejénél fogva megvédeni képes.

A szövetség irodája : Budapest, IV., Himzö-utcza 
I. sz. a. van és a szövetség tagjainak készséggel szol
gál felvilágosítással minden ügyben. Évi tagdij 8 K.

Já rd a fo g la lá s i dij e lengedése . Kreisz János kávé- 
háztulajdonos kérvényt nyújtott be a székesfőváros tanácsához a 
Imnnparli főgyűjtő csatorna épitése által okozott kárának meg
térítéséül a kávéházi üzlete előtt a járdának 1903.es 1904. évek
ben díjtalanul leendő átengedése iránt A tanács tekintettel arra. 
hogy folyamodó Kreisz Jánosnak a IV. kér. Petöü-tér ). számú 
házban levő kávéházi üzlete előtt az 1902. év nyarán megkezdett 
főgyűjtő-csatorna építési munkálatok, különösen az ott létesített 
akna készítése és berendezése által előidézett nagy zaj és a bon- 
lásokbót származó por és piszok, valamint a munkaterületnek 
elzárására 2 métert meghaladó magasságú deszkákból létesített 
kerítés és ennek folytán közvetlenül a kávéházi üzlet előtt a 
kilátásnak elzárása az ezen üzlet czóljára bérelt járda-terület 
használatának nem csekély hátrányára voltak, mert kétségtelen, 
hogy az építkezésből származó kellemetlenségek miatt folyamodó 
a bérelt járda-területet a ezélnak megfelelően üzlete érdekében 
ki nem használhatta. — mindezeknél fogva a tanács oly javas
lattal járul a törvényhatósági bizottság t. közgyűlése elé. — mi
szerint az. említett építkezésből szenvedett kárának megtérítéséül 
a Kreisz János által az 1902, évre 888 koronáért bérelt járda- 
területet a jövő 1903-ik évi idényre átengedni és egyidejűleg 
elrendelni méltóztassék. hogy az. 1903. évre folyamodónak ekként 
már most elengedett 888 korona bérösszeg a Duna parti főgyűjtő
csatorna építési költségeiből megtéríttessék.

— A M onopol. Hála Isten, egymásután elpusztulnak a 
régi Budapest hírhedt büntanyái. Tegnap óta megint egygyel ke- 
vesbedett a számuk. A v.ácziköruti Monopol-kúvéházat csukták be, 
amely vagy négy évtizeden át éjjel-nappal nyitva volt a dorbézo- 
lóknak. Valamikor a gyapjuutczai német szipház kaszinója volt’ 
de amikor leégett a germán múzsa hajléka, közönséges lelmj leli 
a mulatóból, a hol virágzott az elvirult szerelem. A csavargó- 
leányok és lovagjaik botrányos színhelye, állandóan titkos rendőri 
felügyelet alatt volt, de azért csaknem mindennap szolgáltatott 
anyagot a napi krónikának. Az. utóbbi években már nagyon le- 
alkouyodott a csillagja, inig végre most csődöt mondott, miután 
annyi száz meg száz Matat életet juttatott a csődbe.

— I tá l ia  id eg en fo rg a lm a . Kgy francz.ia Író irta, hogy: 
Itália az. idegenek hazája, bátran mondhatta volna azt Jis, hogy 
llália termőföldje az idegenek bugyellárisa. A szépet szerető világ 
hűségesen és bőven űzeti a gyönyörűség adóját Olaszországnak,

az olasz, központi idegenforgalmi bizottság küldöttsége tisztelgett 
Zanardelli miniszterelnöknél megköszönni azokat az intézkedéseket, 
a melyekei a kormány az idegenforgalom emelésére tett. Zanar- 
delli válaszában elmondotta, hogy Olaszországnak az. idegenek az. 
utolsó bárom esztendőben évenkint több mint háromszáz millió 
lírát jövedelmeztek; magának Róma város lakosságának pedig 
nyolezvan százaléka tisztán az idegenektől él. A miniszterelnök 
e nyilatkozata után az olasz újságok még energikusakban tilta
koznak a kormány ama terve ellen, hogy az állam tulajdonában 
levő gyűjtemények belépő diját, amely most hétköznapokon egy 
líra, fölemelje: söl követelik, hogy a bemenet ezután ne csak 
vasárnap legyen díjtalan, hanem csütörtökön is.

— A n a g y v á rad i p in czé r-eg y le t 1903. évi január bő 
23. napján éjjeli 12 órakor tartja évi rendes közgyűlését az egy
leti ház helyiségében a következő napirenddel: 1. A választmány 
évi jelentése. 2. Pénztári jelentések és felmentvény megadása. 3. 
Az uj választmány megválasztása. 4. Indítványok tárgyalása.

A pozsonyi p inezérek  té li  szó rakozása. Nem 
hiába olyan hosszú az idei farsang, derék határszéli pinezéroirik 
ugyancsak ki fogják venni a maguk részét a téli szórakozásból. 
Mint ugyanis pozsonyi levelezőnk értesít, a pozsonyi pinezérek 
legutóbb tartott értekezletükön elhatározták, hogy a farsang folya
mán két mulatságot rendeznek s p dig január 14-én egy jelmezes 
estélyt a Petőfi-termekben és 21-én egy nagyobb szabású bált az 
Albrecht-kertben. A két mulatság bizonyára jól fog sikerülni és 
hiszszűk, hogy pozsonyi pinezéreink ez alkalommal el fogják találni 
a módját annak, hogy a mulatság hasznát lássák azon közintéz
ményeink is, melyek támogatása első sorban a pinezérek köteles
sége és érdeke.

— A n ép lig e ti vendéglő  b érle te . Svcrteczky  Gáspár a 
népligeti vendéglő bérlője az iránt folyamodott a főváros taná
csához, hogy a vendéglő 46 .0 K. évi b-re 2600 koronára szállít
tassák le. a mennyib n pedig ezen kérelme teljesíthető nem 
lenne, engedje meg a főváros, hogy az üzletet másra átruház
hassa. Kérvényében előadja, hogy a Népiigei ma még nem bir 
kellő vonzó erővel a nagyközönségre, nincsenek oly iátványos- 
ságai, melyek fentartanák és biztosítanak a közönség érdeklő
dését, s az csak évek múlva válik a lakosság kedvelt helyévé. 
Régóta tervezés tárgyát képezi a városligeti látványosságok és 
mutatványos bódék egyrészének áttelepítése is, a mi sok emberi 
vonzana oda. ámde ez eddig nem történt meg. A gazdasági és 
ipari pangást pedig éppen a vendéglői ipar érzi meg legérzéke
nyebben. Ily körülmények közt okvetlenül kérnie kell a bér leszál
lítását, annál is inkább, mert a bérösszegen kívül őt még házadé, 
tűzbiztos itási összeg, vizdij stb. terheli, úgy. hogy ezekkel évi 
bére 6000 koronára rúg. A X. kér. elöljáróság a kérelemre azt 
jelentette, hogy a vendéglő forgat na gyenge, sőt rosszabb mint 
azelőtt volt, télen a vendéglőt alig tátogatja valaki, minél fogva 
a kérelmet teljesíteni javasolja. A sétányügyi bizottmány, 1902- 
évi november 21-én tartott üléséből a kérvényre a következőket 
jelentette : „A kérvényben valamint a X. kér. elöljáróság jelen
tésében előadottak a valóságnak tapasztalataink szerint is meg
felelnek s minthogy egyelőre a viszonyok javulása nem várható, 
mást észt a Népliget mutatványos helyét vállalkozók hiján egye
lőre szintén nem népesíthetjük be. •— mire nézve különben mai 
ülésünkből külön előterjesztést teszünk — javasoljuk, hogy Svcr- 
teczky Gáspár évi béréből a f. é. május hó 1-től 1903. évi 
május hó 1-ig terjedő egy évre 1200 K. elengedni, illetve 
ily értelmű előterjesztést tenni méltóztassék. Simonovits Béla 
bizottsági tag c javaslatunkkal ellenkező. a folyamodvány 
elutasítását kérő javaslatot tett. mi leszavaztatván, a biz. tag ur 
azt különvéleményképen t'entartotta." A sétányügyi bizottmány 
javaslatát a pénzügyi bizottmány elfogadván, azt a tanács is pár
tolótag terjesztette a f. évi január 7-diki közgyűlés elé.

— Jótékonyság:. Pósch Nándor, a győri vendéglős ipar
társulat s az ottani nyugdijegyesiileti választmány elnöke vendég
lő,jében az asztalon levő perselyben gyűjti össze a filléreket és az 
Így begyült pénzből most karácsonyra négy gyermeket ruházott 
fel. Szerényen véghezvitt nemes tette újabb bizonyítéka a magyar 
vendéglős nemesen érző szivének.

— A n ag y v á ra d i F e k e te  sas ^szálloda. .Nagyvárad 
város tanácsa már régebben elhatározta a Fekete Sas megújítását. 
Hatalmas, stylszerü intézmény lesz az uj Fekete Sas modern 
komforttal tökéles uj berendezésű. Kétemeletes palota, melyben 
gondoskodva lesz mindenről, ami a vendég kényelméhez tartozik, 
A tervezetet Kőszeghy Józseffő mérnök alkotta meg. Himler Károly 
polgármester utasította a főmérnököt, készítse el a köttségterve-leggazdagabb művészet kincstartójának. Deczember havában

= Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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/.etet s terjessze azt ;iz építési tervek kapcsán a tanács elé' 
A múlt évi deczembor hó 25-rtiki tanácsülésen megfelelt a főmérnök 
a polgármesteri rendeletnek. Előterjesztette javaslatát, szakszerű 
világos adatokkal támogatta a keresztülvitel erkölcsi anyagi elő
nyeit. A tervezet szerint 33201 korona 34 fillérbe kerül az átala
kítás s ezen a modernséggel szemben köteles áldozattal mintegy 
80,000 korona értéket fog képviselni Nagyvárad város vagyona i 
közüti az. uj Fekete Sas. A mint az, előirányzat mutatja, 50.000 
koronát fog meghaladni a város évi jövedelme. A tanács élén 
liim ler  Károly örömmel üdvözölte a tervet s kimondta a tanács, 
hogy a kérdés részletes megvitatására, a részletek megbeszélésére 
külön tanácsülést szentel, melyet a legközelebbi napokban össze 
is hiv a polgármester A Fekete Sas jelenlegi bérlője H illinger  
lapéit szerződés szerint 1908. évig tartja meg a bérletet.

— A G ellé rthegy i k ioszk  bérle te . Özv. Schiller Ká- 
rolyné a Gellérthegyi kioszk bériöje kérvényt nyújtott be a szé
kesfőváros tanácsához, melyben utalva súlyos anyagi helyzetére, 
a részletfizetést engedélyező közgyűlési határozat módosítását 
kéri oly irányban, hogy engeatessék meg neki a liátralékol hat 
év alatt törleszteni, mely esetben ö 2900 koronát fizetne, azaz 
az eredeti összegnél 500 koronával többet. A tanács, miután a 
szóban forgó hátralék egyrészt a kioszk üzletben levő 8000 K. 
értékű s a főváros részéről már lefoglalt ingóságokkal, másrészt 
a 800 koronányi szerződési biztosítékkal teljesen biztosítva van, 
azt javasolta a f. évi január hó 7-éu lartott közgyűlésnek, Hogy 
folyamodó ajánlatát méltányosságból elfogadva fenbivatkozott 
határozata módosiltassék akként, miszerint engedtessék meg özv. 
Schuller Károlyuénak. hogy a 2395 korona 41 fillér adó- és bér- 
hátralék helyett 2900 koronát 0 év alatt törlesz'hosse.

— K im uta tás a b u d ap esti szállodások  és v endég 
lősök á lta l ta r to t t  p én tek i reg g e lik  a lkalm ábó l esz
közölt g y ű jté se k  1902 ik  évi e redm ényérő l: Gundel János 
vendéglőjében C>7'24 kor., özv. Kommer Ferenczné 15'(!0, Mayer 
Ferenez 0'70. Petánovits József 1G'—, Prindl Nándor 7 —. Jahn 
Ede ü-80. Förster Konrád 8.—, Litasi Emil 18'20, Lipperl Lajos 
2G-40, Palkovics Ede 870, Kovács E. M. 8-—. Burger Károly 12'50, 
Petánovits Melropol 970. Gregorics Ferenez 6'60, Kommer Ferenez, 
3'20. özv. Schodits Adolfné 3'—, Wolf Vilmos 7-80, Schwáb Antal 
(utóda Deutsch Pál) 67,0, Málosik János 6'20, Mádai Lajos 9'30. 
Blaschka István 14'—, Hruska János 8*40, Ébner Ferenc/. 12‘20. 
özv. Steinbeisz Jánosné 5 70, ifj. Kriszt Ferenez 10'20, Noszek 
Ignácz 5-50, Bittner Alajos 12'—, Doktor László 510, Sverteczky 
Gáspár 2-60, Berkovics János 7'10 Ehm János 14-50, Meringer 
Rezső 7'—, Singhoffer Ágoston 6'—, Dökker Ferenez 8'30, Horváth 
János 8'80,^Doktor László 8'G0, Barabás József 9'10, özv. Bányai 
Józsefné 6'—, Müller Antal 25'GO, Jajczay János 670, Hack István 
■>'—. Schreiber Károly 10'—, Dvorzsák János 7-90, Schnell József 
10-—, Mádai Lajos 7'80. Lantos Adolf 10'GO, Krámer Miksa 7'40, 
Pclczmann Ferenez 13'—. Fiirst Tivadar 8'30, Kommer Ferenez 
vendéglőjében 10'GO korona, összesen 527 kor. 44 fillér. Kiadás 
220 kor., marad 307 kor. 44 till. f ím d e l  s. k. elnök, W ilburger 
Kiírói// s. k., ellenőr. K risz t Ferenez s. k., pénztáros.

K iadások k im uta tása: Kraut Benjámint 12 hó a 10 kor. 
120 kor.. Gorlécz József 20, Wagner József 50, Tüzes Mártonná 
10, Tóth János 10, özv, Marczinka Ferenczné 10 kor., összesen 
220 korona.

T ejham isitók. A. főváros közigazgatási bizottsága 
legutóbb lartott ülésében a következő tejkereskedőket és kávé- 
mérőket ítélte el hamis fej forgalombahozatala m iatt: K rausz  
Hermáimét 30 koronára, Scheiberger Jakabot 100 koronára, özv. 
H űm m el Samunét 30 koronára, özv. Szőke Józsefnél 10, Palástiig  
Gyulánét 20. Ncglits Jánost 10, Sám uel Benőt (Majorháza) 25, 
özv, haltenecker lstvánnét 100, Walkutér Pétert (Soroksár) 5 
Légrády  Imrét 30, Laujfer Sámuelt 40, W eisz Lipólnét 20, Debreczeni 
Irmát 5 korona pénzbüntetésre Ítélte.

A k irá ly  szőlői. A királynak Tokajhegyalján három 
helyen van szőlője, melyek ma már termésben vannak, A tarczali 
határban levő szőlője annak idején II. Rákóczy Ferenez tulajdona 
volt. Ez a tulajdon később a kincstárra szállt, a melytől a király 
1857-ben vásárolta meg. A király szőlőit hosszú időn át közönsé
ges kapások régi eljárás szerint kezelték és az ilyen kezelés melleti 
is pompás borok termettek. A nyolezvanas évek végén beköszön
tött filloxeravész a király szőlőtelepeit is elpusztította. Az újítás

hoz tnlajdonképen csak 1898-lmn fogtak hozzá alaposan, a minők 
következtében most már minden rendbe jött. Ezt bizonyítja az is- 
hogy tavaly is, meg az idén is igen jó termés volt. A királynak 
ez idő szerint 114 hold első osztályú termőképes szőlője van, a 
melyekről ebben az esztendőben 1022 bordó, vagyis 1.400 hekto
liter bort szüreteltek. — A szőlőtelep bárom helyen fekszik : a 
tarczali, a tokaji és tolcsvai határban. — Az első helyen levő fit, 
a második helyen levő 30, a harmadik helyen szintén 30 holdból 
áll és kifogástalanul van berendezve. A tokaji határban fekvő 39 
holdas telepei csak tavaly kerekítették ki, megvásárolva 9 hold 
parlagterületet holdanként 200) koronáért. Az összes borkészlet 
most a király tokajhegyaljai pinezéiben 2 ezer bordó, 130 literjé
vel számítva a hordókat, melynek értéke 250 ezer kor. körül já r  
A múlt esztendei termésből bárom bordó esszencziát és Ki hordó 
4 puttonos aszút, készítettek, a többi első osztályú szamo
rodni volt.

— M egszökö tt szélhám os. Veszedelmes szélhámos járt 
a napokban Nagyváradon, ki már több városban követett el agya
fúrt szélhámosságokat a Brádon lakó Kugel testvérek-ezég nevében. 
A szélhámos, ki Kugel Mór brádi vendéglős és dohánvtüzsdetulaj- 
donos gyanánt mutatkozott be. előbb Schőnfeld Lajos termény
kereskedőt akarta, becsapni, ez a terve azonban nem sikerült 
Ekkor Silberman Ignácz elhelyező intézetébe állított be és brádi 
vendéglőjébe egy főpinezért és egy s/.obaleáuyt szerződtetett, a 
kiktől összesen 110 korona előleget vett fel. Silbcrm&nn hamaro
san rájött, hogy szélhámossal van dolga, mert azonnal Beádra 
táviratozott felvilágosításért A vasútnál sikerült is megfognia az 
ál Kuglert. a kinél ekkor már csak 90 korona volt. Ezt a pénzt 
visszaadta, de mire Silbermann az esetről a rendőrségei értesítette, 
veszedelmes szélhámos már odébb állott.} J

— G róf S zécheny i I s tv á n  pezsgő je . Kecskemélby 
Aurél, a hatvanas évok kiváló publiczistája, mikor k. k. Polizei 
Komissiir volt Becsben, gyakran Idjárogatott Döblingbe gróf Szé
chenyi Istvánhoz és pedig álnév alatt. A nemes gróf ugyanis 
aggódott Kecskeméthy hivatalos állása miatt: attól félt, hogy 
kellemetlenségei lehetnek feljebbvalóival, ha sűrűén fordul meg a 
proskribált házában. Kiadta lóhát a parancsot, hogy a Polizei- 
Komissiir urat ezentúl sem a nevén, sem a rangján ne jelentsék be 
nála, hanem nevezzék egyszerűen a peleskei nótáriusnak (Polcske 
Széchenyinek egyik birtoka volt). E döblingi látogatásokról érde
kes apróságot mond el Vészi József Kecskeméthy Aurél naplójá
ról irt czikkében, -'„Széchenyi — úgymond — nem csupán társa
logni szeretett Kecskemétbyvel, akinek sziporkázó szellemét és 
bizarr ötleteit nagyon kedvelte, hanem sűrűn ingerkedett is vele. 
Kecskeméthyt gyakran otl tartotta ebédre s ismerve vendégének 
nagy passzióját a franczia pezsgő iránt, ilyenkor, de csakis 
ilyenkor egy-egy öreg champagne-i is megjelent a gróf asztalán. 
Kicsiny, bizalmas diner-k voltak ezek. Többnyire bármacskán ültek 
együtt: Széchenyi, Kecskeméthy Aurél és Fáik Miksa. A pezsgős 
üveget a házigazda maga elé tétette és sajátkezüleg öntögette a 
gyöngyöző nedvet vendégei poharába. Polgári mennyiségben töl
tögette. Annyi jutott Kecskemélhynek is, amennyivel Széchenyi 
és Fáik beérték. Ez voll aztán Kecskemétiének a nagy gyötrelme. 
() vagy nem ivott pezsgőt, vagy ha ivott, sokat szeretett volna 
belőle inni. S ebédközben a legfurfangosabb sztralagémákat eszelte 
ki és hajtotta végre, hogy a maga hatalmába keríthesse a pezs
gés üveget. Izgató témákat vetett föl, ingerelte a gróf ellentmondó 
kedvét, szerette volna élénk gesztikuláczióra bírni a házigazdát 
<* végből, hogy megfeledkezvén óvó rendszabályairól, levegye 
kezel a palaczkról s cpedő vendége azt magához ragadhassa. Ezek 
a szenvedélyes taktikázások k mondhatatlan gyönyörűséget okoz
lak Széchenyinek. Kecskeméthy azt hitte, hogy saját magán kívül 
senkisem tud rejtett szándékáról, pedig két asztaltársa tisztán 
látta ravasz műveleteinek indító okát s bármennyire erőlködő t 
légyen a szomjazó, a házigazda keze mintha oda lett volna nüvet 
a pezsgős palaczkhoz, egy világért le nem vette róla, és mód nél
kül gyönyörködött Kecskeméthy leleményeiben és kétségbeesésé
ben. Aztán mikor ebéd végeztével a peleskei nótárius eltávozott,

“"“ 'í  ci-Bimuituuzuu ozccncnyi istvun r alit Mütsaval 
gős palaczk körül dúlt guerilla-harcz bohókás emlékein."

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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A bor szellőzte tése. A bor tartóssága leginkább a 
légköri oxigénnek a borhoz való minél jobb hozzáférhetésétöl 
iilgg. Azért olyan bőrbetegségek esetén, melyeknek gyógyítása a 
bornak a légköri oxigénnel való intenzív összeelegyedését követeli, 
erős szellőztetést szoktunk alkalmazni. Hogy azonban ezt a szel
lőztetést a raktárhordok szellőztetésével össze ne tévesszük, a 
kővetkezőkben írjuk le az eljárást. A szellőzésnél vagy a 184. 
ábrán jobb oldalt feltüntetett szivét csövei vagy pedig a bordón 
látható körte segítségével fejtjük le a bort A szívócső 50 cm. 
hosszú, felül nyitott, alul zárt czinezett rézplóhhöl készült csőből 
áll. Olyan átmérővel bir,Mrogy könnyen bedugható a csapn'yilásba, 
felül széles karimával ltir, alul számos lyukkal van ellátva. 
Használat alkalmával a csapnyilásba dugjuk és azután össze
kötjük a. szívócsövei n borszivatlyu vczetöesövénok fejével, úgy 
hogy a bornak át kell hatolnia a csövön. A. bor ez által számos 
linóm sugárra osztatik és a levegővel valamint az előbb kénezott 
hordóban levő kénessavval sűrűn ériniíkezik. Ugyanezt a czolt 
szolgálja az a lefejtés, melyet olyan cső segítségével eszközlünk, 
melynek végén szórókörte foglaltatik, Kzt az eljárást leginkább 
akkor alkalmazzuk, ha a bor erősen kéneztetett és a szellőztetés 
által ezt a kénizét es szagát el akarjuk távolítani, vagy pedig 
nyúlós, valamint a levegőn megfeketedett boroknál alkalmazzuk 
11a azokat igen gyorsan akarjuk deríteni.

H ordóabroncsok m egvédése. Ha a hordók abron
csait olaj festékkel bekenjük, az nem védi meg tartósan a vasat a 
rozsdától, mert a festék idővel megreped vagy lekopik. Legjobb 
az abroncsokat még újkorában, mielőtt a hordó a pinezébe kerül 
vékonyan lenmagolaj-kenczével bedörzsölni, mit száradás után 
esetleg ismételni lehet. Az eljárás a következő : bekenés előtt az 
abroncsokat éles aczélkefével a rozsdától és piszoktól megtisztítva 
jól lekeféljük, szárazra megtérüljük és a lenmagolaj-kenezébe 
mártott posztódarabbal a kenézét jól szétmázolva, vékonyra dör
zsöljük. Gyorsabb száradás kedvéért egy kis szikativot is hasz
nálhatunk.

A p o rtás  ur, m eg a főispán ur. Minapában történt, 
mint tudósítónk írja, egy előkelő miniszteri tisztviselő érkezett 
Nagyváradra. El sem végezhette, sőt jóformán el sem kezdhette 
a dolgát, a mikor családi ügyei miatt hirtelen el kellett utaznia. 
Távozása előtt megbízta a szálló portását, hogy értesítse váratlan 
elutazásáról a hatóságok fejeit. A jiortás eljárt a megbiztatásábun. 
Délelőtt megcsendült a főispán szobájában a telefon. A főispán 
miéhez, emelte a kagylót:

— Halló, ki beszél ?
— Itt a portás ur a Zöldfa-szállóból. Es olt ?
A főispán elmosolyodott:
— Itt pedig a főispán ur. Mit tetszik, portás ur ?
Az önérzetes Cerberus talpraesetten felelt:
— Bocsánatot kérek, nem tudtam, hogy a méltóságos ur 

maga van a telefonnál. De különben ha méltóságod a főispán ur, 
— én is ur vagyok, ha csak portás ur is . . ,

Ezután elintézte a reábizott dolgot és véget ért a beszél
getés. De mekkora volt a portás csodálkozása, mikor másnap dél
előtt egy előkelőén öltözött úriember állított be szállóba, s Így szólt:

— A portás urat keresem.
A kérdezett udvarias meghajlással sietett elébe. Az előkelő 

ur pedig kezet nyújtott neki.
— Én a főispán ur vagyok. Meg akartam önt ismerni. (In 

eredeti ember és önérzetes ember. Isten éltesse.
— M iiborgyárak A usztriában , liées városának hivatalos 

közlönye jelenti, hogy fául Dziadek & Co. oberhollnhrunni mübor- 
gyúr Bécsben is rendezőit be telepei, Tudott dolog, hogy a liées 
in Holti Himbergben is létezik egy engedélyezett mühorgyár Krafl 
és Spéciit ezég alalt. Köztudomású, hogy az osztrák műbőrük 
benzönlése ellen a magyar szőlőbirtokosok részéről már régóta 
olkeserodell harc/, folyik, eddig pozitív eredmény nélkül. Meg
nyugvásunkra szolgálhat azonban Darányi Ignác/, földmivelésügyi 
miniszter azon pozitív Ígérete, hogy ö a. kiegyezési tárgyalások 
körében egy uj és szigorú osztrák mübortörvény megalakítását is 
kikötötte. Miután a bécsi parlament munkaképessége kizárja azb 
hogy a még három év előtt beterjesztett mübor-törvényjavaslat

alkotmányos utón törvényerőre emelkedhessek, követelnünk kel
leni', hogy az ismert 11. S. e alkalmazó iával bocsássák azt ki csá
szári pátens segélyével.

Szerkesztőség és kiadóhivatal f. évi 
november hó 1-től kezdve VI. kér., 
Bajnok-utcza 1. szám alatt létezik.

♦ ÜZLETI HÍREK .

Az érsekujvári kaszinó vendéglőjét Chrapek Ferenc:/, vette 
bérbe. — A veszprémi Korona-szállodát Zsebö József volt föpinezér 
vette át. — A trencséni „Arany bárány" vendéglőt Stern Samu 
kávés és vendéglős vette át. — Groszner Pál soproni vendéglős 
átvette ugyanott a Mauringer házban levő vendéglőt, mig Mauringer 
Károly vendéglős vendéglőjét az Elesszüg 3. sz. házba tette át. — 
Garai Márton Mezőtúron kibérelte a Kálmán Sándor tulajdonát 
képező Nemzeti szállodát. Csermák Ágoston kibérelte a trencséni 
Erzsóbot-szállodát. — Németh András és társa f. évi január hó 
1-én vették út a debreczeni Bika-szállodát, melynek berendezését 
teljesen újjáalakították s melyet a nyár folyamán teljesen újjá 
fognak alakítani.

BEITZ JÁNOS
mű-esztergályos

dákó- és billard-golyó készítő kávé
házi eszközök raktára és javitó- 
----------------  műhelye----------------

Budapest, VII., Akácfa-utca 52.
(D o b -u tc a  H urok.)

Csorba golyók magas áron vétetnek 
és becserélt etnek és ju tá n y o s á n  
------------ es/.tergáltatnak.-------------

♦ BÉRLETEK. *

Vasúti vendéglő bérbeadása. A m. kir. álllamvasutak aradi 
Uzletvezotősége pályázatot hirdetett az aradi vasúti állomás ven
déglőjének bérletére. A bérlet 1903. május 1-től 11)06. április 30-ig 
tart. Ajánlatok január 20-ikának déli 12 órájáig adhatók be. 
Bánatpénz 300 kor.

Kávéház bérbeadása. Makón a föléren. a megyeházzal szem- . 
ben egy már 12 év óta virágzó kávéház és hozzávaló lakás 1903. 
évi május hó 1-től kiadó. A kávéház villnmvilágitásrn van beren
dezve és fölötte az emeleten egy népes club helyiségei vannak. 
Értekezhetni lehel Makón. Ozv. Borotvás De/,sünénél.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Diszitsük helyiségeinket 
magyar képekkel!

A Könyves Kálmán magyar műkiadó r.-társaság kiadásában megjelent művészi 
reproductiók előnyös feltételek mellett szerezhetők be kiadóhivatalunk utján, m u m
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RENDELŐ-LAP. ©

Alulírott o „ Könyves K álm án“ magyar irodalmi rá könyvkereskedési részvénytársaságtól Budapesten  
ezennel megrendeli a M agyar Vendéglős és Kávésipar által a következő képek közül az át nem hozottakat

a) utánvéttel
b) az alant jelzett havi részletek mellett FIZETENDŐ BUDAPESTEN.
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Szíveskedjék azon képeket, melyeknek szállítását nem óhajtja, 
keresztül huzni, vagy a megrendelt műlapot aláhúzni

SZÍNES MŰLAPOK (Aquarell-nyomások)
BENCZÚR GYULA : Budavár visszafoglalása 1686-ban. Aquarell-ny. 10'/a cm.

széles aranyozott keretben .... ... ................. . ... ................. .
Passepartout-val, ugyanoly keretben ... ... ... ________. . .__________

— II. Rákóczy Ferencz elfogatása. Aquarell-ny. llVs cm. széles aranyozott szélű
zöld keretben........... . ....................
Passepartout-val, ugyanoly keretben ... ____________ _

FESZTY ÁRPÁD: Árpád és a vezérek. Aquarell-nyomás. 8V2 cm. széles aranyo
zott keretben ____ ________ _____  ... ... ...................
10 cm. széles aranyozott keretben ... ... ... . . . . .  ....................
13l/2 cm. széles aranyozott keretben ... . ... ... ... _______________
Áldozat Hadúrnak. Aquarell-nyomás. Árak és föltételek mint az előbbinél ... 

KOROKNYAI O .: Mátyás király Bécs előtt. Aquarell-nyomás. IOV2 cm. széles
aranyozott keretben ... ... ____  ... ............. .
Passepartout-val, ugyanolyan keretben ....... ............... .

MARGIIAY TIHAMÉR: Az eiső beteg. Aquarell-nyomás. Passepartout-val,
IOV2 cm. széles aranyozott keretben ____________  ... _____________
12V2 cm. széles faragott fakeretben, imitált bronzbetéttel . . . .
A vesztett játszma. Aquarell-nyomás. Passepartout-val, IOV2 cm. széles aranyo
zott keretben ....................... ........
12*/2 cm. széles faragott fakeretben, imitált bronzbetéttel ... ____  ... ____

MÁRK LAJOS : Lehullott a rezgő nyárfa . .  . Aquarell-nyomás. 15 cm. széles 
aranyozott keretben ........................................ .......... .

MUNKÁCSY M. : Honfoglalás. Aquarell-ny. 13V2 cm. széles aranyozott keretben 
12V2 cm. széles faragott keretben, imitált bronzbetéttel ... ... ..............

PAP H .: Nógrád várának visszafoglalása. Aquarell-nyomás IOV2 cm. széles
aranyozott keretben ............................ ..........._
Passepartout-val, ugyanolyan keretben ........................ ... ... ... ...
Passepartout-val, lü'/s cm. széles faragott keretben, imitált bronzbetétiel 

PIETZNER KÁROLY : I. Ferenc2 József király arczképe, a koronázási palásttal.
Aquarell-nyomás, aranyozott keretben____
Ugyanoly keretben, a koronázási jelvényekkel .......................

ST\KA JAN. : Bem a nagyszebeni ütközetben 1849. márczius II. Aquarell-nyomás. 
1 1 /2  cm. széles bordó keretben, aranyozott széllel, vagy diszes modern keret
ben, kovácsolt-vas diszitéssel ................... ..................

— Petőfi a nagyszebeni ütközetben 1849. márczius
olyan keretben ... .................... .

1 HORMA JÁNOS : Az aradi vértanuk. Aquarell-ny. 
széles, cserfalevelekkel díszített, zöld keretben 
Passepartout nélkül, ezüst nyárfa-keretben

Aquarell-nyomás. Ugyan- 

Passepartout-val. 14 cm.
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60.— 4 4
72.— 4 4

64.— 4 4
76.— 4 4

40.— 4 2
50.— 4 3
60.— 4 3

60.— 4 4
72 — 4 4

34.— 3 2
44.— 3 2

34.— 3 2
44.— 3 2

60.— 6 4
60.— 4 4
70.— 4 4

60 — 4 4
72 .- 4 4
96 — 4 6

32.— 4 2
60.— 6 4

60.— 4 4

60.- 4 4

60.—
60.

6
6

4

Sajátkezű aláírás.

Ilii rm in cm ti megrí Hapodds n megrendelőlapon irdthelileg hitit etetendő, hülttnhen érvénytelen.
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Összesen korona — fillér, 19 hótól hezdődőlcg
Budapesten havonként fizetendő koronás részletfizetések kötelezettsége mellett. A részletfizetések be nem
tartása esetén a részletfizetési kedvezmény megszűnik és a kép teljes vételára esedékessé válik. Az első részlet 
a szállításkor titánveendő.

Lakhely és kelet: .......... ..................

yz, g?> s'S. y z ..<

t

ISÉ?
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Alaplltatott 1819. Legnagyobb^ érm ekkel

JKttU ldN m e l l e t t  l e g jo b b  m i n ő s e i k

,/£ / China-ezüst-Alpacca-ezüst áruk

 ̂ Herrmann J. L,
cs. és k ir . u dvari 

fónnlru g y árának  főraktárában

Budapest, IV, kér,, Eskü-ut Clotild-palota,
I-ső rendű  A lp u cc a  o z tts t:

12 leves kanál . K. 80. —
12 v i l l a ................. „  30.—
12 k é s ............. „  30.—
12 csem ege kanál ,, 25.— 
12csem oge kés , ,2 4 .—

Á r je g y z é k  i n g y e n  é s  b é r m e i i tv e .

Az egészség fenntartására nélkülözhetetlen a

D E L F I N  V Í Z S Z Ű R Ő
bel-és külföldi orvosi szaktekintélyektől elismert legjobb vízszűrő.
Alkalmazható vízvezetéknél, kutaknál, használható kisebb vidéki 

háztartásokban palaczkformában.
Szállodák, vendéglők és kávéházakban nélkülözhetetlen'
Készítünk minden ipar- és gazdasági ezé- 
lókra bármily terjedelmű szürőtelepcket.

Magyar szűrő vállalat
Budapest, VII,, Erzsébet-körut 27. szám,

Prospectus ingyen és bérmentve.

12 csem ege villa K. 24.— 1 liusv illa  . . . .  K .6 .— I  e
12 kávés kaná l „ 1H.— 1 czukorporkanál ,, 5.— L'..• ,i".'d ,tu(jjnir '
1 tojm orö . . .  „ 5.20 1 főzelék kaná l . ,, 7.— \ /
1 lovesm erő . „ 8.40 1 m ustá rta rló  . . ,, 6.80
1 m ártásm erő  „ 6.60 1 só t a r t ó .............  3.60

szállodák, vendéglők és kávéházak részére

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt SCHREIBER J. és UNOKAÖCSCSEI

--------- BUDAPEST, ---------
IV., Régi posta u. 10. (félem.)

— NAGY RAKTÁR —

ÜVEGÁRUKBAN
vendéglő) és kávéhazak részére.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Boreladás.
KUN-SZENT-MIKLÓSON alólirott termelőnek 
2 5 0  h e k t o l i t e r  fajtiszta, elsőrendű, 
saját termésű RIZLING-bora van e la d ó .  
Venni szándékozók egyenesen alólirotthoz 

fordulhatnak.

i Tóth Zsigmond,földbirtokos. |

PÉCSETT a Hal-tél" 3. szám alatt lévő

vendéglő bérbeadó, esetleg örök áron eladó.
Bővebb felvilágosítást ad: .I l it  Í1V1T JÓZSEF  
pinczéregyleli ügynek Pécsett. — ———

®VAVAVAVA\Mv\IMvVAVAWAVAVAVAVAVAVAWAWAVAWA*

|  A legfinomabb palaczksör t
^  . , L<  a világhírű pilseni p o l g á r i  s ö r f ő z d e  alap. 1842-ben <

- ^1=  „pilseni ősforrás41  ̂ 1
€3-

>
I
I
I
I

nevezetű gyártmánya.
V idékre' páston rizálva k ü lde tik , m iáltal 4 -6 heti ta rtó sság  bizto
sítva,. — B udupeston házhoz szállítva. — U ondolm ényoket kérjük  
k izáró lag  cz im ünkro , m in t a  m agyarország i vezérképviselethez 

---- -------- k ü l d e n i ----------------------------------------- -

—  M E Z E Y  é s  T Á R S A  —  
BUDAPEST, IX., Ranolder-u. 4.

T e le fo n  20 —45 .

<
3
€3
€
3<3
I
<

itVAVAVAVAVAVAWAVA'MyVAVAVAVAWAWAVAVAWAVA'*

Kávéházamat, mely Ti cv óta áll 
fenn a város legforgalmasabb 
helyén, ? agyobi) vállalat miatt 

Bővebb felvilágosítással szolgál:
Eladó kávéház!

azonnal eladó

.SUGÁR MIKSA kávcháztu lajd . Szeged, Dr. Rózsa palota,

Ssinell János -u tó d a  

EHRHARDT JÁNOS
------------  ü v eg g y á r i raktár -------------
Budapest, Mária Yaléria-u. Bristol szálludának átHlenélien,
Szállodai, vendéglői, kávéházi üvegnemiiekben dús választék

Elvállal képkeretek, ablak bemetszések 
és minden e szakmába vágó üveges 
munkát, üveg, porczellánl lakomákhoz 
kölcsönöz díj ellen. 12 drb vizes pohár 
kávéház, vendéglő és háztartáshoz al

kalmas 60 kr.T Ü

DIADAL*
P E Z S G Ő B O R
E B E R H A R D T  
A N T A L o  o o 
BUDAFOKo o
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F ö r s t e r  K o n  r á d
nagy vendéglője a* „ Alkotniányhoie" A
Budapest, V. kér., Váczi-körut 68. * *

&  Müncheni l.ővvenhrau-sőr főraktára, &

MÜNCHENILŐWENBRAU
kiviteli sör palaczkokban a vidéki családi asztalokra, mely 
heteken át jól tartja magát, ISO vagy 50 palaczkot tartalmazó 
rekeszekben lesznek szállítva, ligy rekesz 30 kiviteli palaczk 
ára kor. 18.90, vissza rekesz- és palaczkbetét kor. 6.—. Egy 
rekesz 50 kiviteli palaczk ára kor. 29.50, vissza rekesz- és 
palaczbetót kor. 8.—. Helyben a háznoz szállítva 30, 40 és 
60 fillér palaczkja. Palaczkbetét 10 fillér. Viszontelárusitóknak 
megfelelő árengedmény úgy palaczk mint bordósör vásárlásnál. 

------Telefon S 6 -3 5 --------

0000000009000000000000000000000000000000

jum

|  B O R H E G Y I  F .
palaczkozott bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára 
BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)

ajánlja a legjobb
franczia és magyar pezsgőket, 

cognacot és likőröket gyári árakon.
Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a leg- 

jutányosabb úron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesítetnek.
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h á z -  c s  v e i
Tisztelettel hozom a n é. közönjéé becses 

tudomására, hu y a győri „Nádor"* 
szállodát, ijváros, Kossiith-iiteza. 
átvettem s azt a mai kor igényeinek 
megfelelőig berendezve, f. évi június hó 
titi-énünnepélyesen megnyitottam.

Fögondomat fogja képezni mindenütt a 
tisztaság, az előzékeny, gyors é; pontos 
kiszolgálás. — Igyekezni fogok tisztán kezelt, 
jó italok kimérésével a n. 6. közönség párt
fogását kiérdemelni. — Szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel •  ®

Ooo
0O
0
0
P
0
0
0
0
0O
0
0
0
O
0
o
0
o
O

í

s KERSTINGER FRIGYES, szállodatulajdonos, g
P 0
00000000000000000:0090000000000000000000

V en d ég lő  e la d á s.
m  Egy exisztencziát biztosító szálló-

vendéglő, vendégszobákkal, három 
m  étteremmel, teljes beruházással

együtt átadó. Szives megkérésé
ül sekre választ a d : --------------------

M O L N Á R  P Á L
H .4 T  S T E  G, ( l lu n y a d m c g y e ) .

QENTRY- 
= PEZSGŐ
a Budapesti Országos Kaszinó
p e z s g ő j e  -

HUBERT J. E.
pezsgó’b o r p in c z é ib ő l.

¥ $
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥ S f t .

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

¥ &
B u d a p e s t i  fő r a k tá r :

JgZIMON l« 
=  ISTVÁN
BUDAPEST,
=  Váczi-körut. z i tt-

m

& ® ® 0 ® ® ® ® ® ® @ @ ® i ! ® ® * ® «

Vendéglő-eladás.
Pozsonyban egy igen jó nyári 

és téli vendéglő, jó forgalmú he
lyen, bálok és nagyobb társas össze
jövetelekre alkalmas, nagy ivó és 
külön vendégszobával, nagy pincze, 
konyha, kamra, két szobás lakás, 
nagy étterem, emellett tánezterem, 
fedett tekejfálya, csinos kerthelyi
ség minden szükséges felszerelés
sel saját füstölővel, az egész 
helyiség villamos világítással el
látva azonnal átvehető bérbe vagy 
örök áron is eladó.

Ajánlatok közvetlenül

Chowantsek Lajoshoz
intézendők P o z s o n y b a n .
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