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legjobb asztali- és üdítő ital,
kitQnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoluiál, gyomor- és holyaghu- 

rutnál. _
M a t ü l i i  ü e u r i k ,  Ka/lsbad is Budapest

Mattoni 
Henrik 

Budapest
Teréz-körut37.

CHAMPAGNE 
Vruvo C llcquo t „ D o u x 4*

é d e s ;
Vftnro C llcquo t Eng land .

d em i seo , fé lé d e s  ;

CHAMPAGNE:
Voiivo C licq u n t ,.S o c ' ,

száraz;
V euro  C llcq u o t „ D r y " ,  

igen szá raz ;

i c q u o t  P o n s ^

A’sayo C llcqaot 
j.H rut*4,  o g ész  
száraz.

Vetivo Cllcquot 
,,B rnt‘S egész 
száraz.
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Az
uj magyai* 
szabadalom
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

A z
nj magyar 
szabadalom
szerin t készülő 

hazai
gyártm ányú

“ D U R A B L E ”
g áz izzó  harisnyák,
melyeknek fényereje és tartóssága 
hasonlíthatatlanul nagyobb az eddigi 
gyártm ányoknál, Igen olcsón kaphatók. 

Gyár és szétküldési fő te le p :

B U D A P E S T , VII., K az in c zy -u . 5 3 .
=  Telefon 10—76. =

A harisnyák fényerejéről meggyőződhetni a VI., Terél- 
kftrút 34. sz. a. „E I» I S O N“ kávéházban, mely 

i ezen izzótestekkkel van világítva.
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É r t e s í t é s .
Nagyrabecsiilt jóakaróimat, üzletfeleimet és 

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

hely i  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

«  Borszivattyukat, rögtön lejáró fedéllel, elsőrendű kaucsuk- 
tömlőket, pasteurizáló- és különféle szürőgépeket, dugaszoló-

f és palaezkkupakoli -gépeket, továbbá a legkülönfélébb színezett 
palaczkkupakokat, parafadugaszokat, boros és söröspalaczkok

í j  stb. a pinczefelszereléshez szükséges czíkkeket ajánl:

|  N A G Y  I G N Á C Z
| pinczefelszerelésl ezlkkek üzlete
|  B u d a p e s t, V II., K á r o ly k ö r u l  O. szám .

| Kaját palaczkknpak-g.rár

8 N A G Y  é s  W A T Z K E
P1NGGAU.
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MegrMdflésihíMGöüdâ sten̂ CárfÍMjrcza 5.
•  BagginmathirKíbánya+Haggínmacher Budafok •

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 b eszerzés  forrás:
Likőr, rum, magyar (tokaji) és dulmát 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.

Guba rum ... ... ... literenként 74 krajczár
Orosz tea rum .........  ,, 80 „
*** orosz tea rum ... ,, 100 „

Tiszta borszesz (alkohol) 96 fokos lilerje 88 krajczár.

GYAR= Y E L E N C Z E  FEHER M.

ROZS/
Olcsó * 
valódi I

OZSA SZÁLLODA KÖRMEND.
Olcsó szobák, jó k o n y h a ,  kitűnő sörök, 
valódi balatonvidéki hcgryi borok. ------------

I l a c k e r  J á n o s ,  tulajdonos.

TELEFONSZÁM 218.

Kávéházi felszerelések

N O V Á G H  

KÁROLY 
Budapest

IV., E g y e te m -u tc z a  II. sz .
M Ü -  É S  D I S Z M Ü -E S Z T E R G Á L Y O S , e l e f é n tc s o n t - te k e -  
g o ly ó  é s  K Á V É H Á Z I  J Á T É K S Z E R E K  k é s z í tő je . T a j té k -  
é s  b o r o s ty á n k ő ,  d o h á n y z ó -s z e r e k ,  u . m . L IG N U M  S A N C - 

T U M -G O L Y Ó K , b á b u k  é s  té ta b o to k .
J a v í t á s  k  a  )cj o lc s ó b b  á r ^ z á m i tá s  m e l le t t  e l f o g a d ta tn a k .



VI. évfolyam Budapest, 1903. február hó 1-én 3. szám.

A .SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE. — 
A .DEBRECZENt SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — .NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK É.S KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — AZ .ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, 
VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — A .KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSMÁROSOK ÉS PINCZÉREK 
EGYLETE. — AZ .ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — .SZEGEDI SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — A .GYŐRI SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. 
— A .SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE. — A .POZSONY SZ. KIR. VÁROSI 
SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — A .BUDAPESTI KÁVES-IPARTÁRSULAT.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

H  I  V  A  T  A  I ,  O H  T  j A  P - J  A .

Nngyodóvi'fi. Kélévrft . . Egész évre . .1 2  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 :
D r .  S O L T I  Ö D Ö N

i
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S )
S zerkesztő ség  és k ia d ó h iv a ta l :

B udapest, VI. kér., B a jn o k -u tcza  1.
Hirdetések felvétele ugyanott.

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

Kérelem.
A mull hét folyamán levélben felszólítottuk vidéki 

hátralékos előfizetőinket, hogy lejárt előfizetésüket 
újítsák meg.

Újra megismételjük e kérésünket, mert a lap 
fenntartása nekünk sok költséget okoz.

Lapunk működése a szakipar terén nyitott könyv, 
melynek minden egyes lapja megmutatja, hogy komoly, 
céltudatos munkásnál/ a tikkal erőnkhöz képest mindenkor 
előbbre viszszük iparunk összórdekeit.

Erőnk megszilárdítása és gyarapítása czéljából 
szükségünk van n vidék tényleges támogatására, mely 
abból áll, hogy a hátralékos előfizetők tényleg meg is 
fizetik a lap árát, mert a. díjtalan lapküldésre csak 
ráfizetünk.

Kérjük ennélfogva azon összes vidéki olvasóinkat, 
kik a lapot megrendelték és megtartották, de hátralék
ban vannak, hogy az előfizetési dijat szíveskedjenek 
a mai lapunkhoz mellékelt postautalványon posta- 
fordulattal hozzánk beküldeni.

Hazafias üdvözlettel:
. 1 szerkesztőség és kiadóhivatal.

G „31tagvar Szőlősgazdái* Országos 
Sgyesületé“*röl.

(F. K. L.) Már irtunk a magyar szőlőtermelés és 
borértékesítés érdekeinek előmozdítása és emelése érde
kében létesített ezen uj országos egyesület jelentősé
géről, valamint iparunkkal való'vonatkozásairól. Örömmel 
fogadtuk az eszmét, mely e hasznos egyesület létesíté
sére az első indilást megadta,helyesléssel téve magunkévá, 
egyetlenegy pont, illetve gyakorlati eszköz kivételével, 
ama módozatokat és eszközöket is, melyekkel az az 
uj intézmény létesítői maguk elé kitűzött czéljaikat a 
szőlőtermelés érdekében teendő intézkedéseket törvény-

A gyakorlati vendéglői üzlet egy kiválóan integráns 
részéről lévén azonban szó, nem térhetünk e kérdés 
felett egyszerűen napirendre, a minthogy nem térhetünk 
ki az elől sem, hogy az egyesület czéljait közelebbről 
ne ismertessük s megvizsgáljuk, minő előnyök, minő 
haszon háramolhat az egyesület működéséből és czéljai 
megvalósulásától magára a vendéglősiparra ?

Kétségtelen ugyanis, hogy a miről már irtunk, az 
egyesületnek alapszabályokban körülirt czéljai, minők: 
a magyar szőlőművelés érdekeinek egyöntetű országos 
képviselete, szakkérdések felvetése és tisztázása, rende
letek és törvényhozási intézkedések végrehajtása, a szak- 
irodalom támogalása, kongresszusok és kiállítások ren
dezése, a borértékesítés emelésére szolgáló intézkedések 
megtétele s a borkivitel emelése sth. együtt és külön- 
kiilön mind olyan törekvések, melyek a vendéglősipart 
is a legközelebbről érdeklik és megérdemlik, hogy meg
valósításukhoz a vendéglősök erkölcsi és anyagi ereje, 
hozzájárulása felhasználtassék, ámde az egyesület haszna 
iparunkra még inkább nyilvánvalóvá fog válni akkor, 
ha ama következményeket vizsgáljuk, melyek már 
mint az uj egyesület működésének eredményei fognak 
jelentkezni.

Ezeket vizsgálva elsősorban úgy itthon, mint a 
külföldön a magyar bor régi jó hírnevének visszaállítására 
gondolunk, melynek nyomán fogyasztó közönségünk is 
elöbb-utóbb meg fog győződni ama általunk minden 
alkalommal hangoztatott állítás valódiságáról, hogy ma 
már vendéglőinkben mindenütt természetes és tiszta jó 
bor kapható, hogy e borok meghízható forrásokból, 
maguktól a termelőktől származnak, áruk is aránylag 
csak azért magas, mert illetékes helyen még mindig 
nem barátkoztak meg a borfogyasztási adó leszállítá
sának gondolatával.

A mikor a borhamisítások üldözése az egész vonalon 
szokallan erélylyel megindult, nemcsak ezen akcziót fogad
tuk szívesen, mert - a minek helyességét a következmé
nyek fényesen igazolták — meg voltunk róla győződve, 
hogy a bor hamisítását vendéglőseink nem gyakorolják, 
hanem azért is, mert jogosnak és szükségesnek tar
tottuk, hogy ama emberfeletti munkával és óriási anyagi 
áldozatokkal szemben, melyeket a magyar bor érdeké
ben szőlőink felújítására fordítottunk, pinczekczelésünket 
megreformáltuk: a magyar bor megérdemelt s egyúttal 
megfelelő védelemben is részesüljön, azok pedig, kik 
bűnös módon e munka verejtékes eredményét koczkára

hozás! utón, a szakismeretek terjesztése és fejlesztése 
db. által megvalósítani igyekeznek.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe aján ljuk .
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teszik és veszélyeztetik, e kárhozatos munkájukért meg
felelően bűnhődjenek a törvény sújtó keze alatt. Ámde 
illetékes helyen túllőttek a czéion. Nem elégedtek a 
a bűnösök méltó megbüntetésével itthon, hanem elvitték 
— lehet jó szándékkal — magának a bűnnek hírét a 
külföldre is, elvitték oda, hol e híreket kárörvendő 
mosolylyal lesték, hogy azokat nemcsak a magyar bor
kereskedelem, hanem — s itt van a mai bajok kutfor- 
rása! hanem a magyar bortermelés tisztessége és 
megbízhatósága elleni fegyverek kovácsolására használ
ják fel. Ez rendítette meg a vendéglők borainak hitelét, 
ez ásta alá a magyar borok hírnevét a külföldön s 
mert a jónál gyorsabban kel szárnyra a rossz, ez az 
oka annak, hogy borainknak ma sincs ára, a bor- 
fogyasztás, daczára a borok jóságának, nem emelkedik 
és ma már a túltermelés veszélyeitől aggódó szőlős
gazdák a védelem eszközeiről kénytelenek gondoskodni. 
Hiszszük és reméljük, hogy ezen védekezés eredményes 
lesz, hisz gazdaközönségünk egy óriási, nagy és erős 
erkölcsi és anyagi eszközökkel rendelkező részéről van 
szó, de mert e védekezés anyagi eredményét közvetve és 
közvetlenül mi is élvezni fogjuk, szükségesnek tartjuk, 
hogy az ország vendéglősei úgy mint legnagyobb fo yasztók, 
de úgy is, mint jórészt termelők, az uj egyesület tagjai 
sorába lépjenek, erkölcsi és anyagi hozzájárulásukkal 
pedig megvalósítani segítsenek az érdekelt fél buzgó- 
ságával ama nagy czélokat, melyeket az uj egyesület a 
maga zászlójára irt.

E támogatás alkalmas lesz arra és hozzá fog 
járulni, hogy az uj egyesület a magyar vendéglősöknek 
a magyar bortermelőkkel közös érdekeit illetékes helyen 
kellő erkölcsi sulylyal és tekintélylyel képviselje és 
megvalósítsa és helyreállítsa a magyar bornak mindkét 
félre egyaránt értékes hírnevét és hitelét- A nagy czélnak 
szüksége van egyesitett erőikre s mi nem is kételkedünk, 
hogy az egyesülethez vezető utón fognak egymással 
találkozni azok, kiknek a gyakorlati életben a legnagyobb 
szükségük: a termelők és a legnagyobb fogyasztók : a 
vendéglősök.

E tudattól vezérelve készséggel szolgáljuk a M. 
Sz. ü. E. ügyét, készséggel adunk meg minden felvilá
gosítást az ez ügyben hozzánk fordulókhoz s örülünk, 
hogy egy jó ügyet, mely nagyon is rátartozik iparunkra, 
önzetlen odaadással szolgálhatunk.

3Ttagyar vendéglősöd fogyasztási 
szövetkezete.*)

— Irta: Dr. SOLTI ÖDÖN. —
(Folytatás.)

fii. A szövetkezet tartama, üzletköre és a tagok felelőssége.
7. §. A szövetkezet tartama a czégbejegyzéstől 

számított 50. év.
8. §. A szövetkezei által vásárolt czikkek kizá

rólag csakis tagjainak adha'ók el.
Kivételt csakis oly áruk képeznek, melyeket az 

igazgatóság a szövetkezet raktárából kiselejtez vagy 
melyek gyors romlásnak vannak kitéve és a szövet
kezet károsodása nélkül hosszabb ideig el nem tarthatók.

9. §. A tagok felelőssége korlátolt és igy minden 
tag csakis az általa jegyzet üzletrészek erejéig felelős.

IV. Üzletrészek.
10. §. Minden tag legalább egy 150 koronás 

üzletrészt köteles jegyezni.
11. § Az üzletrész vagy egyszerre. vajSjy a belé

péstől s/ámitai'do Lz hónap alatt havi 5 koronás rész- 
letekb n lizeiendö be.

*) Az slsíi czikk lapunk előző számában jelent inog.

A havi részletek minden hó 8-ig fizetendők be.
12 §. Azon tagot, a ki üzletrészének esedékes 

részleteit három hónapon át be nem fizeti, az igazgató
ság egyszer ajánlott levélben felhívja a fizetés teljesíté
sére, s azt a tagot, ki a felhívást követő hó 8-áig 
sem törleszti üzletrész tartozását, a szövetkezetből 
kizárja, az üzletrészre már befizetett összegből a szövet
kezettel szemben netán fennálló tartozását fedezi, a 
fölösleget pedig a tartalékalaphoz csatolja.

13. §. Á tagok üzletrészeik után az üzlet ered
ményéhez mérten 50°/o-ig terjedhető kamatokban része
sülnek azon naptól kezdve, melyen az üzletrész tel- 
sen befizettetett.

Az évközben visszafizetett üzletrész után kamat 
nem követelhető.

V. A szövetkezet tagjai.
14. §. A szövetkezet tagja lehet minden fedhetlen 

előéletű és a magyar szent korona országai területén 
működő szállodás, vendéglős, korcsmáros, kávés és 
kávémérő.

15. §. A belépés írásbeli nyilatkozat alapján tör
ténik, melyben a belépő magát arra kötelezi, hogy leg
alább egy üzletrészt jegyez és kötelezi magát az alap
szabályok és ügyrend elfogadására és betartására.

16. §. A tagok felvétele tárgyában az igazgatóság 
végérvényesen határoz. Határozatát indokolni nem köteles.

17. §. A felvétel alkalmával a tagnak a tagsági 
és bevásárlási igazolvány és alapszabály díjtalanul 
kiadandó.

VI. A tagok jogai.
18. §. A szövetkezet minden tagja következő 

joggal bír:
1. Követelési joggal a befizetett és javára irt 

üzletrészre ;
2. a szövetkezeti választásoknál választó és választ

ható ;
3. a közgyűlésen szóiási, szavazási és inditványo- 

zási joggal bir;
4. joga van a szövetkezet üzleti helyiségében 

fekvő panaszkönyvbe kívánságait és panaszait beje- 
gyezni; _

5. joga van a készletben lévő áruczikkekből az 
igazgatóság által megállapított ügyrend és árak szerint 
az áruk kiszolgáltatását a szövetkezettől követelni.

A bevásárlásoknál a bevásárlási igazolvány fel
mutatandó ;

6. joga van az általa jegyzett és teljesen befize
tett névreszóló üzletrészjegy kiszolgáltatását a szövet
kezettől követelni;

7. joga van az üzletrészjegyeket az igazgatóság 
jóváhagyása mellett másra átruházni.

Az átruházásért részjegyenként 2 kor. dij íizeLendő.
19. §. Azon tag, ki a bevásárlást hitelbe óhajtja 

igénybe venni, köteles ezen engedményt az igazgató
ságnál Írásban kérelmezni. Ily tárgyú kérelem minden 
indokolás nélkül elutasítható.

VII. A tagok kötelességei.
20. §. Minden tag köteles a jegyzett üzletrészt 

a 11. §-ban, a netán kihitelezett összeget a 34. §-ban 
meghatározott módon a szövetkezeti pénztárba befizetni.

21. A tagsági és bevásárlási igazolvány meg
őrzendő. azok elvesztése az igazgatóságnak haladékta
lanul Írásban bejelentendő.

Dj igazolvány kiadásáért 50 fillér dij fizetendő.
VIII. A. tagság megszűnése.

22. §. Megszűnik a tagság:
1. elhalálozás,.
2. a szhkfoglalkozás elhagyása,

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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3. önkéntes kilépés (felmondás) és
4. kizárás által.
23. §. Az elhunyt tag örökösei az elhalálozás 

évének zárószámadása szerint az örökhagyót megillető 
üzletrésznek kiadását csak az elhalálozás napjától számí
tandó egy év letelte után követelhetik. Az elhunytnak 
szövetkezettel szemben netán fennálló tartozása a folyó
sítás alkalmával levonandó.

24. §. A szakfoglalkozás elhagyása esetén az előző 
szakasz alkalmazandó.

25. §. Az üzletrészek melletti kilépés minden év 
november havának 30-ig az igazgatóságnál írásban 
bejelentendő.

Az igazgatóság az önként kilépő tagokat a deez. 
havi ülésen törli a tagok jegyzékéből.

Az önként kilépő tagok felmondott üzletrészeiknek 
a zárószámadások szerinti értékét csupán a szövetke
zettel szemben fennálló tartozásaik levonásával és a 
tagok sorából törlés napjától számított egy év letelte 
után követelhetik.

26. §. Kizárandó a tag, ha bűntett vagy nyereség- 
vágyból elkövetett vétség miatt jogerősen bűnösnek 
Ítéltetett.

27. §. Kizárható a tag:
a) a 11. §. esetében;
b) a ki szövetkezetei szándékosan károsítja;
c) a ki a kar jó hírnevét elhomályosító tettet 

követ el.
Az igazgatóság a kizárás fölött szótöbbséggel 

titkos szavazás utján dönt. A kizárási határozat a taggal 
térti vevényes ajánlott levélben közlendő. A kizárt tag 
a határozat kézbesítésétől számított 15 nap alatt a 
közgyűléshez felebbezhet. A felebbezés az igazgatóság
nál nyújtandó be. A kizárt tagnak üzletrésze a kizárási 
határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év 
múlva a kizártnak vagy örököseinek visszafizetendő.

28. §. Ha 23—27. §§-ok szerint az üzletrészek 
felvételére jogosítottak a jelzett határidő leteltétől számí
tott két éven belől az üzletrészek felvétele végett nem 
jelentkeznek, a fel nem vett üzletrészek a tartalékalap 
javára írandók és a szövetkezettől többé nem követel- 
hetök.

IX. Aruczikkek kiszolgáltatása s a hitel megszabása.
29. §. Az áruczikkek kiszolgáltatása a bevásárlási 

igazolvány felmutatása mellett az igazgatóság által meg
határozott időben, vagy készpénzre, vagy hitelre tör
ténik.

Az igazolvány felmutatása mellett hitelbe történt 
vásárlásért az igazolvány tulajdonosa felelős.

30. §. A hitelezés mértékét, módozait a 32. §-ban 
előirt korlátok között az igazgatóság külön szabályzat
ban állapítja meg.

31. §. A hiteibe vásárlás kedvezményéi az igaz
gatóság a tag által beadott Írásbeli kérelem alapján a 
folyamodó személyi és vagyoni viszonyainak gondos 
mérlegelése alapján állapítja meg.

32. §. A hitelezés korlátjai:
1. Minden tagnak legfeljebb egy havi hitel nyitható,
2. A ki az előző hónapban hitelbe vásárolt áruk 

árát a következő hó 8-ig ki nem fizeti, további hitelre 
még azon esetben sem tarthat igényt, ha a 31. )?. szerint 
részére nyílott hitelt teljesen ki sem meritelte.

33. §. Sem a készpénzre, sem a hitelre vásárlás 
nem terjeszthető ki tetszés szerint, hanem csak az 
egyes czikkekre nézve valószínű szükségletnek megfelelő 
mennyiségig.

34. §. Azon tag, ki árutartozását felszólítás daczára 
az esedékességtől három hónap múlva sem fizeti ki, 
a lagok sorából kizárható, tartozása és járulékai a 
javára irt üzletrész összegével fedezendök, a fölösleg

részészére kiutalandó, a netáni hiány pedig bármely 
budapesti kir. járásbíróság előtt sommás peruton behajt
ható.

X. Az üzletrészek és üzleti feleslegek hováfordítása, 
tartalékalap képzése, jövedelemfelosztás.

35. §. Az üzletrészek az üzlet berendezésére, áru
czikkek beszerzésére és az üzlet folyó kiadásának 
fedezésére fordittatnak.

36. §. Az üzleti kiadások fedezése és a leírások 
(37. §.) után fenmaradó feleslegnek 20'Vo-ból előre 
nem látott kiadások és veszteségek fedezésére tartalék- 
alap kópeztetik.

A tiszta felesleg 20%-a az igazgatóság és tisztikar 
jutalmazására fordítandó. A további 60“/o pedig a 
befizetett üzletrészek 5°/o-os kamatoztatására fordítandó 
s a mennyiben erre a czélra az egész 60°/o szükséges 
nem lenne a mutatkozó fölösleget az igazgatóság a 
vendéglős szakipar jótékony és kulturális intézményéi 
alaptőkéjéhez utalja át.

XI.
37. $?. Az üzletév a naptári évvel esik egybe. 

Minden év deczember 1-ével zárószámadás készítendő.
38. §. A mérleg felállításánál a következő szabá

lyok a mérvadók:
1. A szövetkezet vagyona (felszerelés, árukészlet stb.) 

azon értékben veendő fel, mely az üzletév utolsó napján 
az egyes tárgyak értékének megfelel.

2. Az üzletrészek és a tartalékalap a tartozások 
közé sorozandók.

3. A kétes követelések valószínű értékük szerint 
veendők számításba, a behajthatlanok lejegyzendők.

4. A cselekvő és szenvedő állapot összehasonlítá
sából eredő nyereség vagy veszteség a mérleg végén 
különösen kiteendő.

5. A közgyűlés elé terjesztett évi mérleg helyes 
felállításáért az igazgatóság és felügyelő-bizottság egye
temlegesen felelősek.

XII. A szövetkezet igazgatása.

39. §. A szövetkezet ügyeit intézik:
a) Közgyűlés.
b) Igazgatóság.
c) Felügyelő-bizottság. (Folyt, köv.)

& tyegvezési jat>aslafol .̂
A kiegyezési javaslatokat, a mint már előre be 

volt jelentve, a képviselöház január hó 28-án tarlóit 
ülésén terjesztette be Széli Kálmán miniszterelnök. 
Összesen négy törvénvjavaslat foglalja magában a két 
kormány megállapodásait. Az első szól a vám- és 
kereskedelmi szövetségről;

a második az autonóm vámtarifáról; 
a harmadik a mindkét államra kiterjedő vállalatok 

kétszeres megadóztatásának elkerüléséről;
a negyedik a gözhajózási szállítási adó megszün

tetéséről.
Az elsőhöz vannak csatolva az állatforgalomra 

vonatkozó kiegészítő intézkedések, a harmadikhoz pedig 
az értékpapírok adójára vonatkozó egyezmény.

Benyújtott továbbá a kereskedelemügyi miniszter 
egy törvényjavaslatot az 1851. évi vasúti üzletrendtartás 
hatályának további fenntartásáról.

A javaslatok és a hozzájuk csatolt függelékek 
szakiparunkra vonatkozó lényegét a következőkben 
ismertetjük:

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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M esterséges borok forgalom bahozatala .
A mesterséges borok forgalombahozatala és a 

mezőgazdasági termények hamisítása ellen való eljárás 
egyöntetűségére vonatkozó XXII. czikk szószerint meg
egyezik az 1898. évi vámszövetségi törvényjavaslatba 
felvett XXII. czikkel.

Az uj v ám tarifa  té te le i.
Az alábbiakban ismertetjük a szakiparunkra nézve 

nagyobb fontosságú vámtételeket, összehasonlítva a 
jelenlegi autonóm és szerződéses tételekkel:

Uj vám •Telonlogi vAm autonóm szowcőtlósos
XIII. csoport.

k o v o n A k b a n

Sör hordókban .................... 5.- 4.76 —
„ palaczkokban ... ... ... 

Cognac ..............................—
18.— 

200.— 1
16.67

Likőr... ............ . — ... ...
Arrak, rum .................. —
Más égetett szeszes folya-

170.-- 
145.— J

142.86

dékok.............................— 110.— 104.76 —
Bor, gyümölcsbor hordókban (30.— 47.(52 —
Bor palaczkokban ............. 75.—- 47.62

95.24Pezsgöbor ............. ...........-
Természetes vagy gyártott

150.— 119.05

ásványvizek ... ... ... ... 
XIV. csoport.

1.50 1.19

Tésztanemii. . . . . . .  ... — 40.— 23.81 8.93
Friss hús . ............... . — 30. - 14.29 14.29

elkészítve............ ............. 45.— 14.29 14.29
lluskolbász ... ................... . 100.— 59.52 38.10
Finom csemegesajt.............. (50.— — 11.90

másféle ... ....................
Külön meg nem nevezett

50.— 23.81

halak ................................ 30.— 11.90 7.14
Elkészített halak ............... 60.— 35.81 35.71
Kávépótló .......................... 45.— 35.71 —
Kakaóvaj ............ ............. 18.— 35.71 —
Hal, húskonzervek.............. 120.— 95.24 83.33
Főzelékkonzervek ............... 120 — 95.24 83.33
Gyümölcskonzervek............... 120.— 47.62 —

A borham isítás ellen.
A magyar-osztrák vám és kereskedelmi szövet-

ségre vonatkozó törvényjavaslat XXII. czikke azt a 
rendelkezést foglalja magában, hogy a két kormány 
megfelelő intézkedéseket fog tenni arra nézve, hogy a 
monárkia két államában a mesterséges borokra vonat
kozólag lehetőleg azonos alapelvek érvényesüljenek.

Ennek a törvényjavaslatba iktatott rendelkezésnek 
kiegészítéséül — mint illetékes helyről értesülünk — 
a két kormány között az a. megegyezés létesült, hogy 
már legközelebb megkezdik a tárgyalásokat arra nézve, 
hogy mielőbb — lehetőleg egy éven belül — a fennebb 
említett törvényjavaslat XXII. czikkére vonatkozólag, 
különösen pedig a borhamisítások mcggátlása czéljából 
az egyező eljárás életbe lépjen.

Erre vonatkozólag az előkészítő tárgyalások a 
magyar földmivelésügyi minisztériumban és az osztrák 
kormánynál is folyamatban vannak s remélik, hogy 
rövid idő alatt sikerülni fog azonos alapelvekre fek
tetett oly egyező törvényjavaslatokban megállapodni, 
a melyek, ha törvcnynyé válnak, alkalmasak lesznek 
arra, hogy véget vessenek annak a viszásságnak, mely 
szerint a monárkia két államának közös vámterületén 
egymástól lényegesen eltérő alapél vek szerint döntetik 
el az, a bortermelésre s a borforgalomra nézve felette 
fontos, mondhatni életkérdés, hogy a törvény szem
pontjából mi a természetes s mi a mesterséges bor, s 
hogy mit szabad, vagy nem szabad „bor" elnevezése 
alatt forgalomba hozni. Ez a megállapodás, a melylyel 
a bortermelők s a borkereskedők régen hangoztatott

óhajtása teljesedésbe megy, igen nagy jelentőségű a 
bortermelésre nézve s remélhető, hogy annak üdvös 
hatása lesz az oly nagy áldozatok árán ujjáteremtott 
termelési ágra. Meg kell még jegyeznünk, hogy az 
érintett törvényjavaslat azonos rendelkezést tartalmaz 
a fontosabb mezőgazdasági termények s a mezőgazda- 
sági termelés czéljaira szolgáló czikkek hamisításának 
meggátlására is.

P̂él millió fyuszfilléres.
Mindama törekvések között, melyek szakiparunk 

körében nyilvánulnak meg, alig-alig jut kifejezésre az a 
törekvés, melyet mi magunk a legkönnyebben valósít
hatunk meg. Minden szállodás, vendéglős, korcsmáros 
és kávés működésében, törekvéseiben a nagyközönséggel, 
vendégeivel bizonyos függő viszonyban van, csak egyben 
járhat el teljesen függetlenül és ez nem más, mint a 
közönségnek nyújtandó áruczikkek bevásárlása, helye
sebben bevásárlási módozata. Mindenesetre arra törek
szik az ügyes szakiparos, hogy első minőségű árut 
szerezzen be feldolgozásra, avagy kimérésre, azt a 
törekvést azonban, hogy az első minőségű árut lehe
tőleg jutányosán vásárolja meg, nem találjuk meg sok 
esetben.

Állításunk igazának támogatására jelen alkalommal 
a magyar pezsgőt hasítottuk ki a sok fogyasztási 
czikk közül.

Mióta az iparpártolás a hazai termékek forgalmát 
növeli, szakiparosaink révén a magyar pezsgőbor fogyasz
tása fokozatos növekedést mutat. Szakiparosaink haza
fias támogatását megkönnyítette a magyar pezsgőgyáro
sok borainak kifogástalan minősége, melyek közül nem 
egy bátran kiállja a versenyt egyes franczia borokkal. 
Ezen az alapon azután belatini Belatiny Artúr, Frangois 
Lajos, Búbért J. E., LittJce L. és Törley József és Tsa, 
a magyar pezsgőgyártás képviselői hazánkban egyformán 
arra törekedtek, hogy a gyáraikban franczia módon, 
erjesztés utján, szakszerű kezelés mellett készített 
pezsgőből' kielégítse azt a kívánalmat, melyet a pezsgő
fogyasztó közönség a jó pezsgőborhoz köt.

Igazán nehéz volna igy elméletben megállapítani, 
hogy a felsorolt czégek közül melyik gyártja a legjobb 
pezsgőt; egyel azonban nyugodt lelkiismerettel állítunk 
és ez az, hogy e gyárosok közül mindegyik jó minőségű 
bort bocsájt forgalomba és hogy ezen öt gyár bora ott 
található legelőkelőbb szállodáink, vendéglőink és kávé
házaink borlapjain.

És a mig az öt gyáros közül négy minden tekin" 
tetben arra törekszik, hogy ismételadóinak, tehát szak* 
iparosainknak, a kicsibeni árusításból az amúgy is 
csekély 10“/o engedményt nyújthassa, addig a Törley 
czég külön üzleti álláspontra helyezkedik, midőn vevői
nek csak 5% engedményt ad.

Ha a Törley czég gyártmánya minőségre nézve 
jobb volna a felsorolt gyárosok közül bármelyiknek 
gyártmányánál, még értenök azt a merev álláspontot, 
melyet e czég elfoglal vevőivel szemben, de hát olva
sóink közül ki tudná nyugodt lelkismerettel állítani, 
hogy a Törley bora jobb a felsorolt gyárosok pezsgő- 
borainál ?

Mi nem hiszszük, hogy akadna szakértő, a ki ezen 
kérdésünkre igennel feleljen. És ha áll az, hogy a 
Törley gyár bora nem jobb, mint a felsorolt gyárosoké, 
akkor mi alapon tűrik szakiparosaink, hogy tőlük 100,000 
korona évenként elvonassék. Az a '100,000 korona, 
mely az ismételadókat joggal illetné meg.

Tudvalevő tény ugyanis, hogy a Törley gyár évente 
V* millió palaczk pezsgöbort termel és igy igen egy-
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szerűen kiszámítható, hogy az 5°/o engedmény, melyet 
visszatart vevőitől, félmillió husifillérest tesz ki, a "mi 
évenként 100,000 korona különbözetet jelent.

Ám olvasóink közül pedig ki-ki egyenként vizsgálja 
meg könyveit s rá fog jönni arra, hogy mily összeg 
esik az ő fogyasztására évenként abból az 5 százalék 
külömbözetböl, mely őt, mint ismételadót Törley-tői 
éppen úgy megilletné, mint a többi gyárosoktól.

És éppen erre a körülményre akartuk olvasóink 
figyelmét felhívni akkor, midőn soraink elején azt mon
dottuk, hogy bizonyos bevásárlási módozatokat teljesen 
függetlenül intézhet el minden egyes szakiparos a saját 
üzleti berendezésénél.

Ma, midőn szakiparunk amúgy is agyon van 
terhelve mindenféle kényszerkiadással, arra kell töre
kednünk, hogy a kereskedelmi téren érvényt szerezzünk 
méltányos követeléseinknek, a takarékosságnak. Lépjünk 
fel nyíltan, őszintén azzal a jogos követeléssel, melyet a 
többi pezsgögyárosok önként megadnak.

Kötelességünknek tartottuk figyelmeztetni szak
iparosainkat arra, hogy 5°/o helyett ezután 10°/o enged
ményt kérjenek a Törley czégtől már annál is inkább, 
mert panaszt hallottunk e czég ellen.

Oly irányban halad már e czég vevőivel szemben, 
melyet szó nélkül nem hagyhatunk, ha irányt nem 
változtat.

Egyelőre előfizetőink érdekében eleget tettünk a 
szakipari közérdeknek, midőn a félmillió huszfilléres 
helyes módon való igénylésére rátereltük a figyelmet.

Hogy azonban szakiparos-únk érdekében czélt 
érhessünk el, összes előfizetőinket felkérjük, hogy közöljék 
velünk mindama adatokat, melyek arra szolgálnak, hogy 
a Törley czéget hozzászoktassa a vevőközönség kíván
ságainak kielégítéséhez és a vevőközönséget méltán 
megillető alkalmazkodáshoz.

A „Budapesti Szállodások és Korcsmárosok 
Ipartársulata“

minden héten pénteken

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

1903. február 6-án 
* Jahn Ede vendéglőjében 

(VI., Andrássy-ut).

1903. február 13-án 
Fejér Gyula vendéglőjében 

(V., Nádor-utcza, Continental-szálloda).

M E G H Í V Ó .

Ipartársulatunknak a most lefolyt hároméves czlklusban 
működött elnöksége, választmánya és felügyelő-bizottsága 
tiszteletére az 1903. évi február 9-én, hétfőn este 8 órakor 
DUKASZ JAKAB vendéglőjének külön termében (VII. kér., 
Dohány-utcza 20. sz. a.)

búcsúzó társas-vacsorát
rendezünk.

Fölkérjük t. tagjainkat és barátainkat, hogy ez alka
lommal teljes számban megjelenni szíveskedjenek.

BUDAPESTEN, 1903. évi január hó 31-én.
Az ipartársulat elnöksége:

KEMÉNY, NÉMÁI,

♦ T Á R S U L A T O K  ♦
♦ EG Y ESÜ LETEK  ♦

„Budapesti l?áuésipartársulat“ közleményei.
A kávéházi szabályrendelet.

03,081 Kereskedelemügyi m. kir. miniszter.
19027Vili. Smm'

A szfőv. polgármesterének múlt évi julius hó 24-én 48,284 
sz. a. kelt jelentésére értesítem a közönséget, hogy a székesfőv. 
tvlit. bizottságának múlt évi május hó 15-én tartott közgyűlésében 
595 kgy. sz. a. hozott határozatával módosított fogadó, vendéglő, 
korcsma, sörház, kávéház, kávémérés és pálinkamérési ipari 
szabályrendeletet érvényleges tárgyalás alá nem vehettem.

Mert egyrészről a fogadókra, vendéglőkre, kávéházakra, 
kávémérésekre, másrészről pedig az italmérési üzletekre, neveze
tesen a korcsmákra, sorházakra és pálinkamérésekre együttes sza
bályrendelet nem alkotható, mivel az előbbiekre vonatkozó szabály
rendeletek az 1894:14. t.-ez 11. §-a értelmében a belügyminiszter 
úrral egyetértőleg az én jóváhagyásom alá tartoznak, ellenben a 
korcsmákra, sorházakra és pálinkamérésekre nézve az 1895. évi 
ápr. hó 11-én 24,438. sz. a. kiadott belügyminiszteri körrende
lethez mellékelt minta szerint alkotandó szabályrendeletek megerő
sítés végett a belügyminiszter úrhoz terjesztendők fel, amint ezt 
legutóbb az állami italmérési jövedékről szóló 1999 : XXV. t.-cz. 
37. §-a alapján 1899. decz. 2-án 78,543. sz. a. a belügyminisz
térium vezetésével megbízott miniszterelnök ur által a pénzügy- 
miniszter úrral egyetértőleg kiadott körrendelet 30. §-a is vilá
gosan előírja.

Felhívom ennélfogva a közönséget, hogy egyfelől a korcs
mákra, sörházakra és pálinkamérésekre, másfelől pedig a foga
dókra, vendéglőkre, kávéházakra és kávémérésekre vonatkozólag 
külön-külön szabályrendeletet alkosson s az előbbit a belügy
minisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök úrhoz, az 
utóbbit pedig hozzám terjessze fel t, a felterjesztésekhez csupán 
a szükséges iratokat mellékelje.

A szabályrendelet említett kettéválasztása, figyelemmel az 
1899: XXV. t.-cz. 4. f-ának második bekezdésében foglalt rendel
kezésekre elengedhetetlenül szükséges, mert ezen bekezdés szerint 
az iránt, hogy a korcsmák stb. középületektől milyen távolságban 
lehetnek, valamint az iránt, hogy mely utczákról és terekről zár
hatók ki teljesen az ilyen üzletek, a belügyminiszter ur, illetve 
[forvát-Szlavon-Dalmátországok bánja által a pénzügyminiszter ur 
előzetes meghallgatása mellett jóváhagyandó törvényhatósági 
szabályrendeletek alkotandók.

A törvény ezen rendelkezése által tehát azon jogelvnél 
fogva, hogy lex porterisz derogat prioni módosulást szenvedett, 
az 18-'4:XVII. t.-cz.-be foglalt ipartörvény 11. §-ának azon rendel
kezése, hogy a korcsmákra, sorházakra és pálinkamérésekre vonat
kozó szabályrendeletek az én jóváhagyásom alá tartoznak.

Az idézett jelentéssel felterjesztett iratokat ’/• a. csatolva 
beküldőm.

Budapest, 1902. decz. 23.
A miniszter meghagyásából 

Abonyi s. k., 
miniszteri fanácsos.

A sütőipar szabályozása.
A sütőipar tárgyában legutóbb kibocsátott szabályrendelet 

tárgyában a kávésipartársulat a következő beadványt intézte a ni. 
kir. kereskedelemügyi miniszterhez :

Nagyméltóságu Miniszter U r!
Több oldalról érkeztek hozzánk bejelentések arról, hogy 

Nagyméltóságod a sütőipar vasárnapi munkaszünete tárgyában 
jelenleg érvényben levő rendelkezéseket módosítani szándékozik. 
Értesülésünk szerint a tervezett reform lényeges rendelkezése az 
voloa, hogy a sütőiparnak vasárnap reggel G órától hétfő reg
gelig szünetelnie kell, de sőt, hogy ezen időn belül még a süte
mény kihordása is el volna tiltva.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Legyen szabad Nagyméltóságod figyelmét arra a körül
ményre irányi tanunk, hogy a sütőiparnak ily módon való korlá
tozása az amúgy is súlyos válságokkal küzdő kávés-iparra igen 
érzékeny, sőt el sem viselhető csapást mérne.

A sütőipar szerves összefüggésben van a kávésiparral. 
A kávéháznak péksüteményre nélkülözhetetlenül szüksége van 
mindennap, de legfőképpen vasárnap. Tudvalevő, hogy vasárnap 
délután a kávébázak forgalma igen élénk. Ipartáisulatunknak 
tagjai, kik hétköznapon alig képesek az üzem fontartására szük
séges költségeket előteremteni, a vasárnapi nagyobb forgalomra 
vannak utalva, hogy az állami és községi súlyos lerheket fedez
hessék, magukat és családjukat tisztességesen fő;, tarthassák.

A tervbe vett intézkedés tehát a legérzékenyebb csapás 
volna rájuk nézve, már amidőn a pékeknek vasárnap dél
előtt 10 óráig szabad sütniük, számtalan panasz hallatszik 
a közönség körében, hogy vasárnap délután a kávésok nem 
tudnak friss süteményt felszolgálni. Sokkal jogosultabbak lesz
nek azonban ezek a panaszok, ha tagjaink, üzleteiben vasár
nap délután csak oly sütemény lesz kapható, amely szóm
ban éjjel készült. Ily süteményt a nagyigényii fővárosi közön
ségnek felszolgálni nem lehet és azért ha a reform életbe lép, 
kénytelenek lesznek tagjaink házilag avagy ezukrász által előál
lított egyéb süteményt tartani, amik pedig csak magasabb áron 
kaphatók meg és igy az üzem föltétlenül megdrágul.

Ha már a mai viszonyok mellett is súlyos válságokkal 
küzd a kávésipar, kétségtelen, hogy a fentiek szerint beálló újabb 
üzleti költséget meg nem bírja és a kávésipar terén előre nem 
is látható hanyatlás fog beállani, amely körülmény már abból az 
okból is fokozott figyelmet érdemel, mert a budapesti kávésok 
állami adóban, italmérési illetékben és fogyasztási adóban az 
államnak nem jelentéktelen terheit viselik.

Az is kétségtelen továbbá, hogy a közönséget r. mainál 
magasabb árakkal megterhelni nem lehet, ha tehát a drágább 
süteményt kell majd a kávéházakban fölszolgálni, ez által a közön
ség nagy része kimarad a kávéházakból és bekövetkezik a jelen
leginél is súlyosabb válság, a melynek következményeiről már 
föntebb voltunk bátrak szólani.

De ha már súlyos áldozatok árán megtudnánk is oldani 
a vasárnap délutáni sütemény-hiány kérdését: teljességgel elvisel
hetetlen volna ránk nézve az, hogy még hétfőn reggel sem tud
nánk a vendégeket friss süteménynyel ellátni. Igen jelentékeny, 
azoknak a kávéházaknak a száma, a melyekben a reggeli fór 
galom szerfölött élénk. Nem is szólva a vidékről érkező közön
ségről, a vendégek nagy kontigensét képezik a helybeliek, kik 
részben azért, mert háztartásuk nincsen, részben pedig a hírlapok 
kedvéért kávéházban költik el reggelijüket. Tagjaink ezeket a 
vendégeket és ezáltal jövedelmük nagy részét is elvesztik, ha 
süteményt egyáltalán nem, avagy csak drágább áron tudnak föl- 
szolgálui.

Nagyméltóságod igazságérzetére; iparunk iránt az újabb 
időben is tanúsított magas jóindulatára appeliálunk, a midőn mély 
tisztelettel arra kérjük. Nagyméltóságodat, hogy a sütőipar munka- 
szünetkérdésének megoldásánál a kávésipar kérdésére is figye
lemmel lenni és a jelen alázatos kérvényünkben foglaltakat mér
legelni kegyeskedjék. Méltóztassék nevezetesen a munkaszünet 
kérdését oly módon megoldani, hogy tagjaink üzleteiben vasárnap 
délután és hétfőn reggel is friss sütemény legyen kapható. Ezt 
kívánja nemcsak a kávésipar sajátságos érdeke, de egyúttal a 
küzélehnezés és a székesfőváros fejlődő idegenforgalma is, amely
nek tagjaink szerény, de törekvő munkásai.

Alázatos kérésünk ismétlése mellett vagyunk Nagyméltó, 
ságod alázatos szolgái.

Budapesten, 1903. január 13-án.
A budapesti kávésipartársulat:

Némái Antal s. k., 
elnök.

Figyelmeztetés.
Figyelmeztetjük t. tagjainkat, hogy a járdafoglalási engedély 

iránti kérvényüket az üzlet fekvése szerint illetékes kér. elöl
járóságnál február hú 15-iy kell benyujtaniok Netán szükséges

fölvilágositással az ipartársulati iroda naponkint 3—5 óra között 
készségesen szolgál. Budapesten, 1903. január hó 17-én, Némái, s. k. 
elnök, Kemény s. k. titkár.

Pályázati hirdetmény.
Budapest székes-főváros tanácsa ezennel közhírré teszi, 

hogy ifj. Hoffmann Ferenez alapítványának 1902. évi kamataiból 
egy kiskora szegény budapesti illetőségű, jóviseletü iparostanoncz, 
vagy iparossegéd részére valláskülönbség nélkül 32 kor. 20 üli. 
lesz adományozandó.

Ennél ogva a pályázni szándékozók lelhivatnak, hogy 
születési, iskolai és az illető ipartestület és a kerületi elöljáróság 
által láttamozott szegénységi és erkölcsi, valamint bu uapesti 
lletőségiiket igazoló bizonyítványukat bélyegtelen kérvénynyel a 
tanács iktató hivatalába (központi városháza, 1. em„ 25. sz. alatt) 
1903. évi február hó 28. napjának d. e. 12 órájáig nyújtsák be.

A felsorolt kellékkel teljesen fel nem szerelt, vagy elkésve 
beadott kérvények figyelembe nem vétetnek.

Budapest, 1903. január hó 10-én.
A székes-főváros tanácsa: 

Rózsavölgyi s. k , alpolgármester.

3  „Budapesti háoéssegédek befegsegélyző pénztára" 
közleményei.
Hirdetmény. .

A budapesti kávéssegédek betegsegélyvő pénztárának igaz
gatósága ezennel közhírré teszi, hogy a nagyméltóságu m. kir- 
kereskedelemügyi miniszter ur által jóváhagyott módosított alap
szabályai az 1903. évi február hó 1-én életbe lépnek. A módo
sított alapszabályok értelmében a f. évi január hó végével esedékes 
jegyzékekben az I. osztályú tagok után hetenkint 56 fillér, a 
II. osztályú tagok után pedig hetenkint 42 fillér járulékot fogunk 
számítani. Az 1903. évi február hó 1. napjától kezdve az I. osz
tályú tagok részére napi 2 korona, II. osztályú tagok részére napi 
1 korona 50 fillér táppénzt fogunk fizetni. Egyebekben a pénztár 
régi alapszabályai maradnak érvényben. Fölkérjük a munkaadó 
urakat, hogy a január hóra esedékes fizetésekből már a módo
sított alapszabályoknak megfelelő összeget levonni, a pénztár 
t. tagjait pedig, hogy a pénztár minden egyes tagja érdekében 
életbeléptetett ezen változásról tudomást szerezni szíveskedjenek. 
Budapesten, 1903 évi január hó 3-án. Az igazgatóság: Némái 
s. k., elnök.

BORIZEK ISTVÁN
billiárd-behuzó

Budapest, VII., Dob-utcza 97. sz.
Raktáron tartok legfinomabb minőségű bel- és külföldi 
billiárd-posztókat, valamint valódi franczia bőröket és kék 
olasz krétákat. — Billiárd-behuzások jutányos árak mellett 

vidéken is eszközöltetnek.

> Egy igen jól működő ---------------------------------  ^

| h yd r t t r  v i l á g i  t ó - g é  pl
<  30—30 AUER-lángra berendezve, teljes felszerelés el <
^  Jutányosán eladó. Részletes felvilágosítást nyújt: ^

I K L E I K  J .  kávés, Veszprém. $
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M egrendeléseknél kérjük tisztelt o lvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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Legfinomabb vendéglői 
és kávéházi =
fivegnem fiek.- - - - -
nagy raktára.:- - - - -

♦ SZAKIRODALOM. ♦

d  m a g y a r  v e n d é g l ő s ö d  d é z i d ö n ^ v e .
(Felszolgálás- és illemtan.)

(Irta : Török István, a budapesti vendéglősök szakirányú tanoncz- 
iskolája szaktanára.)

Hézagpótló, érdekes tartalmú szakkönyv, iskolai és 
magánhasználatra egyaránt alkalmas tankönyv jelent 
meg a napokban könyvpiaczunkon, melynek Írója a 
budapesti vendéglősök szakirányú tanoncziskolájában, 
ennek keletkezése óta az üzleti felszolgálástan és illemtan 
szaktanára és a ki e könyvét, melyet elsősorban tanít
ványainak szánt, a szakiskola természetéhez és hivatá
sához mérten, a gyakorlati élet kívánalmainak meg
felelően irt meg. Örömmel üdvözöljük és lapozzuk e 
legújabb termékét szakirodalmunknak, mely ha nem is 
öleli fel és meríti ki a kínálkozott anyagot, mégis — 
mert eddig hiányzott — kezdetet jeleni, szükséget pótol 
s alapot vet egy további munkához. A budapesti ven
déglősök, kik szakiskolájuk létesítése által minden más 
iparágat megelőzve, nemcsak a szakszerű iparoktatás 
igazi mintaképét teremtették meg, hanem ez iskola 
szellemi segédeszközeiről is párját ritkító áldozatkész
séggel gondoskodtak, megiratták ugyanis a számtant, 
a miből az iskola serdülő növendékei megtanulhatják, 
hogy miként jó gazdák, hogyan állapítják meg ételeik 
és italaik árát, hogy azt a vendég se sokalja, de a 
vendéglős is megkereshesse fáradozása illő diját, meg
iratták a franczia és a német nyelvtant a magyar anya
nyelvű, a magyar nyelvtant a németajkú pinezérfiuk

*) Megrendelhető szerzőnél (Budapest, Vili., Rákóczy-utoza 
2. sz., vagy Medvey Zsigmönd könyvkereskedőnél V., Váczi- 
körut 15. sz.)

részére, hogy a minden valószínűség szerint majdan 
a szállodás- vagy vendéglősiparral foglalkozó utódok, 
mint az idegenforgalom jelentékeny tényezői, egyrészt 
üzleteiket bonyolíthassák le nyelvismereteik alapján, 
másrészt, kik nem tudják, mindenekelőtt nyelvre, szívben 
és lélekben magyarokká váljanak, de e teljes berendez
kedés és tervszerű felszerelés mellett egy hiány mégis 
volt és ezt a hiányt pótolja a most megjelent uj mü.

Mindeddig ugyanis a szakiskola növendékei híjával 
voltak egy oly műnek, mely a gyakorlati élet követelte 
ismeretekkel ismertette volna meg őket s a tanítás e 
czélból csak szóbeli volt, mi a hallottak ismételhetését 
eleve kizárta. E hiánynyal számolt az uj könyv szerzője, 
ki müvét nemcsak kitartó szorgalommal, hanem az 
ifjúság modem szellemben való nevelése iránti oly 
nagy lelkesedéssel irta meg, mely érthetővé válik akkor, 
ha meggondoljuk, hogy a szerző — vérbeli pinezér — 
ezeket az ismereket évtizedek alatt, iparát szeretve 
gyűjtötte össze.

Rendeltetésének megfelelően a könyv első része 
majdnem teljesen az iskolának szól, világos, könnyen 
érthető módon ismertetve meg a tanulót az étteremben 
viselkedés azon részleteivel, melyek a legkényesebb 
Ízlésű vendég igényeinek kielégítésére is alkalmasak, 
sőt mi több, ha általánossá válnak ifjainknál, az utódok 
egy minden tekintetben szakszerűen nevelt, modern 
műveltségű seregét biztosítják iparunknak. Miként gyakor
latilag az életben, úgy itt a tanítás terén Török műkö
dése úttörő s csak a czél helyes ismeretére vall, ha e 
nagy feladat mellett még oly részletekre is kiterjed figyelme, 
mint a pinezér egészségének, testének rendszeres ápo
lása, mely tekintetben szinte orvosi tudással adja meg 
utasításait.

A könyv második része már inkább az önálló 
vendéglősöknek szól, melyet figyelmesen olvasva, minden 
vendéglős kellő útbaigazítást talál diszlakomák rende
zésére, mely tekintetben e könyv kezdve a legegyszerűbb 
ebédtől a legfényesebb diszebédig, vezérfonálul hasz
nálható. A könyv harmadik részét a szállodákról a 
leginkább elfogultaknak szánta szerző, áttérve a ven
déglőről a szállodára, az ebben végzendő teendők ismer
tetésére. Vegyesen találkozunk e részben a portás, a 
főpinezér stb. teendőivel, jogaival és kötelességeivel és 
pedig úgy az alá- és mellérendelt alkalmazottakkal, mint 
a tulajdonossal való jogviszonyban. Megemlékezik a mü 
a szállodával kapcsolatos olvasószobáról, kávéházról, 
szóval mindenről, mi alkalmas arra, hogy a vendég 
tartózkodását a szállodában és vendéglőben kellemessé 
tegye, az idegennek pedig olyanná, hogy egyikben se 
érezze otthona hiányát. Végül szerző útmutatást ad 
még az ezüst, üveg s a felszolgálásra szolgáló egyéb 
segédeszközök tisztítására vonatkozólag is. Tetszetős 
módon tárgyalja a pinezérek egymásközti viszonyát. 
Itt minden sorából a jószívűség melege sugárzik, oktatva 
a járatlant, a tapasztalatlant, de nem úgy, hogy tudása 
súlyával és fölényével a leereszkedést, hanem ideális 
jóindulatot éreztessen. Buzditja őket szabad idejük 
helyes felhasználására, hasznos, szakbavágó könyvek 
olvasására, legyen az akár könyv, akár újság.

A szövegrészen kívül 6 különböző csinos kiállítású 
étrendminta is van a könyvben, továbbá a különböző 
asztalterités mintái.

Mindenkinek, ki a venpéglősiparral foglalkozik, 
melegen ajánljuk e mü megszerzését, mely némi gyen
geségei mellett is szép munkája ambicziózus szerzőjé
nek. Szorgalom, szakszerű tudás, gyakorlat és tapasz
talat pótolni fogják e hiányokat s most még nem 
rendszeresített anyagot. De ennek maga az anyag is 
oka, mely maga is egészen uj.

H irdetési rovatunkat lapunk  olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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KARPÁTI
BOROVICSKÁT
valódi s a j á t  főzést ajánl 
bármily mennyiségben =

Síeiner és Löwy
Beszterczebányán,
borovicska-, szilvórium , bor- 
seprü-fözde, likörkülönleges- 
ségek és rum gözgyára. zzz

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

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

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
5. számú kérdés : Hogyan lehet a cognac valódiságát meg

állapítani ?
6. számú kérdés : Kik pályázhatnak vasúti vendéglőkre ?
7. számú kérdés : Minő hőfok mellett kell a bor erjedésének 

végbemeuni ?
8. számú kérdés: Hogyan állapítható meg a tojás friss

volta ?

kérvényben be kell mutálnia a vasúttal kötött bérszerzödést, vagy 
a társaság kijelölő nyilatkozatát, akkor az engedély ki fog adatni.

Felelet a 7. sz. kérdésfe: Fehérbornál legmegfelelőbb, ha 
körülbelül 15 C°-nál, vörösbornál pedig körülbelül 20 C°-nál 
indítjuk erjedésnek és gondoskodunk arról, hogy az erjedés tar- 
tartama alatt a hőmérsók lejebb no szálljon. Tökéletes kierjedése 
ulán a bort hidegebb, 10-12 C° liőmérsékü pinezóbe tehetjük; 
ha a pincze melegebb, az csak elősegíti a bor fejlődését, csakhogy 
nagyon is kell ügyelni, hogy a bor meg ne virágosodjék vagy 
meg ne eczctcsedjék. Ezeket a bajokat elkerülhetjük az által, ha 
a hordót gondosan telvetartjuk. Kierjedcsc után a bort a seprőről, 
le kell fejteni; legkésőbb deczember végén vagy február elején.

Felelet a 8. sz. kérdésre : A szász baromfitenyésztő-társaság 
jutalommal tüntette ki a következő vizsgálati eljárást, a mely 
egészen tudományos alapon nyugszik. Ha a tojást a vizbe merítjük, 
úgy az annál inkább hajlik a felegyenesedésre, minél régibb, li 
jelenség annak tulajdonítható, hogy a tojás fehérjén hig anya
gainak elpárolgása következtében nagyobbodik az az üres tér, a 
mely a tojás öblösebb végén van. A tojás tehát korának megfele- 
lőleg különbözőképen helyezkedik el és hosszúsági tengelye kisebb- 
nagyobb szögletet alkot a vízszintes sikkal. A friss tojás viz. 
szintes marad, a 3—5 napos 20 fokos szögletet képez a víz
szintes sikkal, a 8 napos 45 fokos szögletet, a két hetes 60 fokos, 
a háromhetes 75 fokos szögletet. Az egy hónapnál régibb tojás 
függélyesen áll. Ha még időseb]), úgy a viz felszínén úszik. A vizs
gálat czéljára készíthetni üveget, a melynek falára cziszolhatók a 
különféle tengelyhajlások és azok jelentősége, a mi a vizsgálatot 
gyorsabbá teszi.

Felelet a 9. sz. kérdésre: Uj bornak semmikép sem lehet 
ártalmára, sőt hasznára lesz, ha jó ó-borral házasítjuk. A házasitást 
a tavasz vége felé ajánlatos végezni, ha már az ujbor teljesen 
kierjedt és megtisztult.

S íR n m ln t t  h n r-n l/ n t  dohos, penész vagy h o rd ó - iz i ie le t és
n U m i U L L  U U I  U I W U  guaka t azonmil és foltétlontil m r zff,iovit a

9. számú kérdés: Tanácsos-c jó óbort gyenge uj bor javítá
sára használni ?

Feleletek:
Felelet az 5. 8z. kérdésre : Chemiai analysisek adatai alapján 

a cognac valódiságára vagy hamisított voltára manapság még 
alig következtethetünk. Cognac különféle minőségi próbával végzett 
kísérletei alapján Struve a cognac minőségének, azaz annak meg- 
megállapilására, vájjon borból készült párladékkal, avagy mester
séges, úgynevezett fay.oncognackal van-e dolgunk, újabban a 
cholinreactió alkalmazását ajánlja. Ha ugyanis valamely cognacban 
choliu jelenléte kimutatható, ebből a cognac valódiságára vagy 
hamisított voltára biztosan következtethetünk, amennyiben a bor
ból destilálással kapott cognac cholint nem tartalmaz. A cholin 
kimutatására a megvizsgálandó cognacból az alkoholt ledestilláljuk, 
majd a maradék 50 cm3-nyi próbáját néhány csepp hígított kén- 
savval igen rövid ideig digeráljuk és mállóit calciumoxyd vagy 
ólomoxyd fölöslegével szárazra lepárologjuk. A száraz maradékot 
97%-os alkohollal kivonván, a többnnyire színtelen oldatot bepá
rologtatjuk, a mikor rendesen csak igen csekély mennyiségű sárgás 
maradékot kapunk. Ezt a maradékot nehány cseppnyi vízben 
oldjuk és ezen oldat kis próbáját tárgy-lemezen 100°-on beszá- 
ritjuk. Ilyenkor fehér, rendszerint nem kristályos maradékot 
kapunk, a melyben ólomoxyd alkalmazása eselén olomchlorid 
kristálykái láthatók. A tárgylemezen lévő e maradékhoz a Florencze- 
fóle jódoldat egy cseppjét adjuk, majd a fedőlemezzel leboritjuk 
és microskopba helyezzük. Cholin jelenlétében néhány pillanat 
múlva a jellemző tüalaku jodeholin-kristályok mutatkoznak.

Felelet a 6. sz. kérdésre: Az italmérési jövedékről szóló 
1899. évi XXV. törvény 3. §-ának utolsó bekezdése batározoltan 
kimondja, hogy a vasutak állomás-épületeiben lévő vendéglőkben 
csak azok nyerhetnek italmérési engedélyt, akiket a vasúti vál
lalat e végre kijelöl. A pónzügyigazgatóság eszerint az elutasítás 
alkalmával törvényszerűen járt el. A vállalkozónak tehát egy pót

B O N O R t L ,
moly te ljesen  iz ós szag-nélküli folyadék s a b o rn ak  id eg en  izt nem  
ad. A BONORAL ú g y  h a t, m in t valam i derítő  sz e r : a  kellem etlen  dohos 
iz t tartalm azó a lk a trészek e t (ós csupán  ezeket) a borból k ivá lasz tja  és 
m agában ta rtja , ú gy , hogy ogyszerü  le fe jtésse l a  tisz ta  bortó l elvá
lasztható Hatása b iz to s ! Á ra  egy  hek tó ra  3 ko rona , 5 h ek tó ra  14 korona  

használa ti u tasítássa l. K a p h a tó :

E R D Ő S  J E N Ő  gyógyszerésznél,
l íf fe rb c n  (Hevesmegye).

A Szinye-Lipóczi L ithion-forrás

kitiinö sikerrel basználtatik
vese, húgyhólyag, húgydara  és kösz vény bán tá l inak 
ellen, vizelet! nehézségeknél, továbbá a légző és 

em észtési szervek h u ru to s bánialmainál.
H ú g g  h a j t ó  h a t á s ú !

V a sm e n te s  ! K ö n n y en  e m é s z th e tő  1 C s irn m e n te s  !
^̂ Kapha|M̂v̂ yvi'keroske[lc:i!!(beii vagy a Salvalor-forrás Igazgatóságánál Eperjesen.

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra h ivatkozni.



1903. február 1. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 9

♦ 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, m e r t  k ü lö n b e n  a lap további 
k ü ld é s é t  b e s z ü n te t jü k .

— A vendéglösipar képesítési ügye. Olyan 
örvendetes hírrel szolgálunk vendéglőseinknek, mely 
bizonyára a legszélesebb körökben a legnagyobb meg
elégedést lógja kelteni. A budapesti kereskedelmi és ipar
kamara ugyanis f. évi január hó 13-dikán Lánczy Leó 
elnöklete alatt tartott első ülésén behatóan foglalkozva 
a szállodás- és vendéglős-ipar képesítésének kérdésével, 
a kamara, tekintve a szóban lévő iparokkal szemben 
támasztott igényeket, nemkülönben a fogyasztó közön
ség érdekeit, azt javasolja a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter urnák, hogy a szállodás- és vendéglösiparra 
nézve a képesítés kötelezettsége kimondassák. Nagy 
ölömmel fogadjuk az ország legtekintélyesebb kamará
jának ezen állásfoglalását, mely a budapesti vendéglős- 
ipartársulat évtizedek óta lankadatlan odaadással kifej
tett tevékenységének diadalát jelenti. Szeretettel gondo
lunk ama kiváló szaktársainkra, kiknek ez eredményt 
köszönhetjük és megnyugvással s az elégtétel egy nemé
vel arra, hogy ebben az eredményben nekünk is van 
némi részünk,

— M eghívó a Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata és a Budapesti pinezér-egylet tagjai 
által 1903. évi márczius hó 4-én a Royal nagyszálloda összes 
termeiben rendezendő jótékonyczélu bálra. Személyjegy 6 korona, 
családjegy (1 ur, 3 hölgy) 10 korona. Bálanya: Kovács E. M-né. 
Az ipartársulat részéről: Gundel János bálelnök, Gliick Frigyes és 
id. Kammer Ernő tiszteletbeli elnökök, Petanovics József rendező
bizottsági elnök, Ffírst Tivadar pénztárnok. A Pinezér-egylet tagjai 
részéről : Mittrovátz Adolf elnök, Stölczcl Nándor alelnök, Varija 
István jegyző, Gelbman András pénztárnok. Kezdete 9 órakor. 
Felülfizetések, a jótékony czél iránti tekintetből, köszönettel fogad
tatnak és birlapilag nyugtáztatnak. A tiszta jövedelemnek a 
vendéglősök ipartársulatát illető fele a szakiskola fentartására 
fog fordittatni. A tiszta jövedelemnek a pinezér-egylet tagjait illető 
feléből 15% a szakiskola fentartására, 15% az orsz. v., k. és 
pinezér-nyugdijintézet javára, 15% az „Erzsébet kiráiyné“ emlék
műre, 55% pedig, fenntartás mellett, a budapesti pinezér-egylet 
javára fog fordittatni. Jegyek a meghivó előmutatása mellett vált
hatók : az ipartársulati irodában (IV., Himző-uteza 1,); Fttrst 
Tivadar pénztárnok urnái (IV., Vármegye-utcza 1. sz.); továbbá 
minden szállodában, veudéglőben és este a pénztárnál. Rendező
bizottság az ipartársulat részéről: Aich János, Appl János, Barabás 
József, Bittner Alajos, Bittner József, Blaschka István, Bokros 
Károly, Brückner József, Burger Károly, Buzik András, Bessenyei 
Géza, Belatini Braun Arthur. Braun Jakab, Braun Nándor, Barta 
Béla, Borkovitz János, Czettel Gyula, Döcker Ferencz, Dcutsch J. 
Károly, Deutscli Pál, Doktor László,. Ebner Ferencz, Ehm János, 
í ’eith Tamás, Frenkl Gyula, Auerbachi Fischer Gyula, Förster 
Konrád, Foltin Antal, Francois Lajos, Francois Cézár, Fejér Gyula, 
Glück Erős János, Gtlrsch Ferencz, Grcgorits Ferencz, Gundel 
Károly, Kell József, Ilerz Rezső, Hermán J. L„ Horváth János, 
Holstein Zsigmond, Holstein Ármin, Höllriegl György, Ilerzer 
Konrád, Horváth Nándor, Herz Gyula, Hruska János, lllits József, 
Jahn Ede, Janisch Alajos, Jelinek Antal, Karikás Mihály, Kapsz 
József, Kapy Miklós, Kerscháncz Ferencz, Klivényi Ferencz, Klosz 
Hermann, Koch József, Kovács E. M., Krist Ferencz id., Krist 
Ferencz ifj., Kerécz Ferencz, Kranier Miksa, Koczor Rezső, Körber 
Ferencz, Kucsera Richárd, Kunez Ferencz, Kuncz Károly, Kommer 
Ferencz, Kommer Antal, Kommer János, F. Kiss Lajos, Lippert 
Lajos, Lobmayer M. K., Lantos Lajos, Leheti József, Leheti Antal, 
Máday Alajos, Maloschik Antal, Maloschik János, Marschal József, 
Mayer Ferencz, Mayer József, Mehringer Rezső, Mössmcr Ferencz,

Míiller Antal, Molnár István, Moszer Károly, NeményBéla, Neisiedler 
Géza, Nősek Ignácz, Palkovics Ede, Páris Vi mos, Petz Károly, 
Pelzmann Ferencz, Poppel Miklós, Prindl Nándor, Rajágh Lajos, 
Rácsky János, Reinprecht Alajos, Riegel Gusztáv, Salacz Nándor, 
Seich Károly, Seltenmayer Gusztáv, Simon Pál, Skoupil József 
Solti Ödön dr„ Sprung János, Stadler Károly, Steger Károly, 
Stöckl Tamás, Sturm József, Schaffhauser Endre, Schnell József, 
Schmidt Rezső, Schmitt Károly, Schwarzer Ferencz, Svertetzky 
Gáspár, Tóth József, Teasdale Ottó, Törley R. József, Vincze Lajos, 
Wagner Vilmos, Wampetits Ferencz, Weisz Antal, Werler Lajos, 
Wilburger Antal, Wilburger Károly, Wirth Ferencz ifj., Wurglits 
Vilmos. Rendező-bizot ság a pinezér-egylet tagjai részéről: Almásy 
Károly, Baar Ferencz, Baar József, Baldauf Mihály* Benger János, 
Bernhardt Ferencz, Böhm Emil, Csermák József, Csermák Károly, 
Csizmazia Antal, Csizmadia János, Danninger György, Danninger 
Sebestyén, Dékány Sándor, Doffing Frigyes, Duchony János 
Ebenhöh Károly, Ecker János, Ekker János, Frenreisz Ede, Fuchs 
Ferencz, Fuchs János, Fülöp János, Gaál Andor, Gebauer Antal, 
Gelbmann András, Gorstner Jakab, Grosz József, Grosz Samu, 
Gutheil Aladár, Hammer József, Haraszta Miklós, Haubel József, 
Herkner Ferencz, Hübner Ferencz, Holcsák János, Holub Rezső, 
Illausik Antal, Immencsek János, Jureczki Vilmos, Killár Ferencz, 
Kinzl Antal, Kiss Henrik, Kittel Nándor, Kommer Béla, Koltay 
Kálmán, Kolb Gusztáv, Kovácsik Ignácz, König Jakab, Kőrössy 
József, Kövessy István, Krassy Bódog, Kratoehvill Ede, Krelschmer 
Ferencz, Kurcz József, Labes Frigyes, Langhanns Gusztáv, Leitgeb 
József, Lengrusser József, Lukacsek Ferencz, Mayr József, Márk 
Károly, Mittrovátz Adolf, Nagy Gyula, Nagy István, Neubauer 
János, Ohmann Jakab, Oswald Ferencz, Ott Mihály, Palkovics 
Ferencz, Pál János, Patonay Géza, Paukovics Ferencz, Paukovics 
János, Pauli Antal, Payer Lajos, Prohászka Károly, Púm János, 
Rehling József, Riese Henrik, Schmiedek András, Sehormann 
István, Schreiner Antal, Schwartz Emil, Skaliczki Károly, Stettner 
Dezső, Stölzl Nándor, Stumpf Sándor, Südy Lajos, Szauer István, 
Szeiff Alajos, Szercmley János, Tiefenbeck János, Tilscher János, 
Told Sándor, Valentini Ödön, Varga Ferencz, Varga István, Weiner 
György, Wirth Ferencz, Zaborszky Árpád, Ziska Jenő. A táncz- 
rendezést Freund A. ur szívességből vállalta el.

— Az idegenforgalom  rendszeres em elése 
Budapest székes-főváros tanácsa még múlt év július hó
17-ikén 139,007/VIIl. sz. a. fölkérte az „Országos Iparegye- 
siilet-etu, hogy a fővárosi ipar és kereskedelem hanyatlá
sának tapasztalható okaira nézve „körülményes szak
véleményét" adja be s egyúttal a „helyzet javítására 
alkalmas hatósági intézkedések1'' iránt is közölje javas
latait. Az országos iparegyesület igazgatósága a székes- 
főváros tanácsának e tárgyban kelt átirata alapján most 
nyújtotta be előterjesztését a tanácshoz, melyben a 
kérdés beható tanulmányozása és minden oldalról való 
szakszerű mérlegelése után az idegenforgalom rendszeres 
emelésére vonatkozó nézeteit a következőkben terjeszti 
elő: „Kívánatos volna az idegenforgalom rendszeres 
emelése érdekében nékünk is mindazt megtenni, amit 
nálunknál sokkal kisebb külföldi városok megtesznek. 
Az erre nézve megindult kezdeményezés zátonyra jutott, 
ami az intézők állítása szerint az érdekeltek indolen- 
cziájára vezethető vissza. De ezt az indoleneziát meg 
kell törni, mert iparunk és kereskedelmünk fejlődésére 
az idegenforgalom nagy befolyással lehet s ami ezrek 
érdeke, azt nem lehet százak közönye miatt elejteni. 
És annál sürgősebb az e téren való munkálkodás rend
szerbe öntése, mert évtizedes mulasztásokat kell pótol
nunk s végre meg kell törni azt a mesterségesen ter
jesztett balhiedelmet is, mintha Bécs kapuinál a nyu
gati czivilizáczió véget érne. E kérdéssel természetesen 
kapcsolatba lehet hozni Budapest híres fürdőinek jobb 
kiaknázását, esetleg a Margitszigeten való összpontosí
tását s ezáltal e kies hely nemzetközi fontosságának 
való biztosítását; szemelött kell továbbá tartani az 
idegenforgalom czéljaira szolgáló ipar szervezését, a 
tervezett néprajzi fölvonulásukat, specziális magyar

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.



10 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1903. február 1.

jellegű ünnepeket, főleg pedig azokat az intézkedéseket, 
melyeket az ideérkező idegenek kellő tájékozására, 
kalauzolására és szórakoztatására foganatba venni aján
latosnak mutatkozik."

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

Szakipari alapon létesített, hazánkban és a 
külföldön is páratlan biztositó 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 szívesen küld alapszabályokat, ki
mutatásokat stb.

hogy Méltóságodat a magyarok Istene még soká 
tartsa meg a magyar sajtó büszkeségére, a magyar 
haza üdvére és javára.

Budapesten, 1903. évi január hó 10-én.
Méltóságodnak

alázatos szolgái:
J)r. Solti Ödön s. k., Bokros Károly s. k.,

jogtanácsos. elnök.
F. Kiss Lajos s. k. 

titkár.

A „budapesti szállodások, vendéglősök, korcsmárosok 
ipartársulata“ a következő tartalmú átiratot küldötte :

Méttóságos
Rákosi Jenő urnák, 

a magyar főrendiház örökös tagjának
— Rákosi Jenő üdvözlése. A hivatalos lap 

újévi száma örvendetes meglepetést hozott a magyar 
vendéglősöknek: Rákosi Jenőt a magyar újságírás tisz
teletreméltó vezérét örökös főrendiházi taggá nevezte 
ki a király. E fejedelmi tényből a hirlapirás kiváló meg
becsülése sugárzik ki s ama megelégedésből és büszke
ségből, mely az ő személyét ért kitüntetés felett tár
sadalmunk összes rétegeit egyaránt eltöltötte, igaz 
örömmel vették ki a maguk részét Magyarország szál
lodásai és vendéglősei, kik közérdekű törekvéseikben és 
jogaik megvédésében az ő puritán erkölcsű nemes gon
dolkozásának hatalmas és ragyogó Írói talentumának 
oly sok hasznát látták. A budapesti vendéglősök ipar
társulata, az orsz. nyugdijegyesület s még igen sok 
rokonipartársulatunk egymás után siettek őt üdvözölni, 
bizalmukról és szeretetükről, biztosítani s ha az ünne
pelt Írót az elismerésnek mindenfelől feléje áramló meg
nyilatkozása jóleső érzéssel és felemelő önérzettel tölt
hetik el, úgy lelki megnyugvást találhat abban, hogy 
ama törhetlen hazafias szellem, melylyel izzó lelkese
déssel szolgálta a fajmagyarság magasztos érdekeit, ime 
nem hagyta érintetlenül Magyarország szállodásait és 
vendéglőseit sem, kik az általa tört utakon, az ő szel
lemében és őt követve szolgálják a magyarság érdekeit.

A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és 
kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete“ Rákosi Jenőt örökös 
főrendiházi taggá történt kineveztetése alkalmából a 
következő felirattal üdvözölte :

Méltóságos
Rákosi Jenő urnák

a főrendiház örökös tagja, 
az „Otthon" Írók és hirlapirók köre elnöke

Budapesten.
Méltóságos Urunk !

Őszinte örömmel értesültünk Ö Felsége azon leg
kegyelmesebb tényéről, hogy Méltóságodat a közügyek 
terén szerzett érdemei elismeréséül a főrendiház örö
kös tagjává kinevezni méltóztatott.

Ezen jól kiérdemelt „peershub" úgy bennünk, 
mint — megvagyunk győződve — Méltóságod tisztelöi- 
nagy táborában, országszerte a legélénkebb örömet 
keltette.

Kedves kötelességünknek tartjuk, hogy Méltóságo
dat o kitüntetés alkalmából különösen is üdvözöljük 
annál is inkább, mert nemcsak mint a magyar sajtó 
egyik úttörő munkását, vezérót nagyrabecsüljük, de 
kiváltképp mert őszinte hálára vagyunk kötelezve azért, 
hogy egyesületünk érdekeit nagybecsű lapjában mindenha 
istápolta, védte.

Ezen nagyrabecsülést, és köteles hálát akarjuk 
kifejezni, most midőn kérjük Méltóságodat fogadja szí
vesen egyesületünk üdvözletét és azon hő óhajunkat,

Budapesten.
Méltóságos Urunk!

Az az örömhír, mely mint a villám czikkázott át 
az egész országon és minden magyar ember szivében 
visszhangra talált, a mi keblünkben is meggyujtotta a 
hazafias öröm lángját.

Örvendünk! mert: „az Ideál angyalszárnyon 
elvitte Méltóságodat oda, a hová nem is álmodta, hogy 
valaha eljut."

Örvendünk! mert a királyi kitüntetés Méltóságod 
személyében a nemzeti ideálért küzdő férfiút érte, a ki 
az irodalomért való rajongáson kívül mindenért lelkesül, 
a mi magyar, ideértve a magyar vendéglős ipart i s !

S mert éppen szerencsések voltunk ezt közvetlenül 
tapasztalni, engedje meg Méltóságod, hogy úgy mint 
minden más alkalmat, ezt is megragadjuk hálánk és 
nagyrabecsülésünk nyilvánítására, kívánván Méltóságod
nak : hogy a megérdemelt legfelsőbb elismerést Isten 
engedelmével még soká, nagyon soká élvezhesse.

Budapesten, 1903. évi január hó 13-dikán tartott 
ülésből.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá
rosok ipartársulata nevében:

Poppal Miklós s. k. Qundel János s. k.
titkár. elnök.

— V endég lősök  tá n cz m u la tság a  A budapesti 1—III . 
kér. szállodások, vendéglősök, bor- és sörmérök ipartársulata február 
18-án, szerdán, a budai Vigadó összes termeiben sétahangvorseny- 
nyel egybekötött tánczvigalmat rendez. A sétahangverseny kezdete 
este 8 órakor. Táncz kezdete este fél 10 órakor. Családjegy ára 
6 korona. Személyjegy 3 korona. A zenét a 23. gyalogezred 
teljes zenekara szolgáltatja.

— A k áv é s ip a r  k ép e s íté s i ügye. Mint már lapunk 
előző számában megírtuk, a budapesti kávésipartársulat kérvényt 
adott be a kereskedelemügyi minteriumhoz az iránt, hogy az ipar- 
törvény revíziója alkalmával a kávésipar az engedélyhez vagy leg
alább a számhoz kötött iparok közé soroztassék, a társulás köte
lezővé tétessék és engedély csak olyanoknak adassék, a kik a 
társulat keretébe felvétetlek. A budapesti kereskedelmi és ipar
kamara f. évi január hó 13-dikán tárgyalta a társulat kérelmét 
és annak mellőzését javasolta a miniszternek, mely javaslathoz 
a kamara teljes ülése is hozzájárult. Az Országos Ipareijyesüld- 
ben a miniszteri leirat a január hó 15-diki ülésen került volna 
tárgyalás alá, az igazgatóság azonban a budapesti kávésipartár
sulat elnökének kérelmére az ülés napirendjéről levette és a követ
kező ülésre tűzte ki. A budapesti kereskedelmi- és iparkamara 
január hó 13-dikán tartotl ülésén tárgyalta a miniszteri leiratot- 
A kamara tekintve azt, hogy a kávésipar már ez idő szerint is 
engedélyhez van kötve, sőt ott, a hol a helyi viszonyok és a 
közérdek követelményei azt kívánatossá teszik, szabályrendelet 
utján ez idő szerint is számhoz köthető, tekintve továbbá azt, 
hogy a társulási kényszer és az engedélynek a társulattól függő 
kiadása nem fokozza a megbízhatóságot, a társulat kérelmét 
mellőzni javasolja.

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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— Ita lm é ré s i ü z le t közelség-e tem plom hoz és isko 
Iához. Most, a midőn a pénzügyminisztérium a belügyminisztérium
mal jól egyetértve, mint illetékes felsőbb hatóság, nyakra-főre 
szedegeti el az italraérési engedélyeket azoknak a templom és 
iskolához való közelsége végett, nem lesz érdektelen megemlíteni 
egy esetet, a midőn úgy látszik sem a feljelentő, sem a járás 
szolgabirája sem az alispán nem tudta az illetékességet megálla
pítani és egy italmérési engedély áthelyezési ügyben meghozta a 
határozatát, a melyet a Pozsonyinegye alispánja 463 /1901. sz. 
a. az alábbi határozattal hagyott helyben : A főszolgabíró hatá
rozatát helybenhagyom, mert az 1883. évi 35. t.-cz. 7. Sj. és a 
24438/1895. számú belügyminiszteri körrendelet kimondja ugyan, 
hogy az italmérési üzlet iskola közelében nem nyitható, de az 
utóbbi körrendelet, illetve ez ahhoz csatolt szabályrendelet 2. íj. 
2. bekezdése egyúttal kimondja azt is, hogy italmérési üzletek 
ilynemű korlátozása a már előbb létezettekre ki nem terjed. 
A 78543/1890. számú belügyminiszteri körrendelethez mellékelt 
rendelet 14. íj-nak hasonló korlátozását tartalmazó első bekezdése 
pedig a jelenleg és jövőben nyitandó üzletekre vonatkozik.

Magyar Vendéglősük Orsz. Szövetsége.
A hazai vendéglősök legfőbb központi szerve. Min

den vendéglősnek 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 tagdíj 8 K.

—A k o rcsm á i zá ró rák  e llenőrzése . Borsod vármegye 
alispánja igen üdvös és utánzásrameltó rendelkezést adott ki a 
miskolezi rendőrség részére a kávéházi és vendéglői zárórák 
betartására vonatkozólag. Az alispáni hivatalhoz ugyanis sok 
panasz érkezeit, hogy egyes rendőrök, némely üzletekre egyenesen 
utaznak, a záróra betartását perczekre ellenőrzik s annak nehány 
perczczel való emulasztását azonnal bepanaszolják. Ez sok félre
értésre szolgáltathat okot s azonfelül könnyen a jogtalan zakla
tás jellegével bírhat, miért is az alispán felhívta a rendőrkapitányt, 
hogy alantasait tanítsa ki arra, miszerint a szabályrendelet rendel
kezései a rendelet igazi intencziójának megfelelő módon alkal
maztassanak.

— E lv i je le n tő sé g ű  h a tá ro za t. „Borhamisítási ügyek
ben a vegykisérleti állomások kiküldöttei a hely sziliére meghív
hatok ugyan, de a vett borminták nem a vegykisérleti állomá
sokra, hanem az állandó borvizsgáló szakértő bizottságnak 
küldendők el.“

— H ym enh irek . N a g y  Sándor Géza, vármegyei pénztári 
hivatalnok Hódmezővásárhelyen nőül vette néhai orbai-széki 
Barátosi Domokos Dénes volt szálloda-tulajdonos és földbirtokos 
leányát Irmát. — D r. H a r t Albert kolozsvári gyermekgyógyász 
specziális eljegyezte Lorbeer Sándor marosvásárhelyi kávéháztulaj
donos kedves és nagymüveltségii leányát Terézkét. — Cserépy 
István f. évi február hó 3-dikán vezeti oltár elé a terézvárosi 
plébánia-templomban Kocli Rózsika kisasszonyt, Koch József köz- 
tiszteletben álló volt budapesti vendéglős, a vendéglős iparlársulat’ 
választmányi tagja és székes-fővárosi bizottsági tag kedves és 
szépmíiveltségü leányát. — K á liv  József Budapesten f. évi január 
hóban eljegyezte Riegler Ilonka kisasszonyt.

— R á k o si áldom ás. A magyar újságírók mesterét, az 
..Otthon" Írók és hírlapírók egyesületének elnökét, R ákosi Jenőt 
nagy kitüntetés érte : a király a főrendiház tagjává nevezte ki. 
Az újságírók ősmagyar szokás szerint felséges áldomással ünne
pelték meg mesterük kitüntetését. Az „Otthon" dísztermében ren
dezett áldomásra aztán eljött vagy kétszáz ember; képviselve 
volt ott az aktív miniszterektől, nyugalmazott államtitkároktól 
kezdve a közélet csaknem minden jelentősebb szereplője. Mint 
minden áldomásnak, úgy ennek is a kitűnő ételek adták meg az 
izét. A vendéglős karnak abszolúte nem kellett szégyenkeznie, 
mert M iiller Antal, az Országos Kaszinó vendéglőse, a kinek a

konyháján az áldomás anyaga megfőtt, úgy kitett magáért, hogy 
Széli Kálmán miniszterelnök nem győzte eléggé dicsérni az 
Ízes étkeket. Ez nem is étel, hanem költemény! — mondta egy 
nagyon ismert nevű Írónk, a mint az étekhordók egymásután 
tálalták eléíró a kitűnőnél kitünőbb ételeket, de az is tagadhatlan 
hogy maga Brillas Savarin, a szakácsmüvészet megirója is meg
nyalta volna mind a tíz körmét, ha az ott lett volna a Rákosi 
áldomáson. Erőlevessel kezdődött az ételek sora. Az „erű-leves" 
étvágyat csinált a következő fogásnak, az „orsovai hal“-nak, 
a mely ujságiró módra készült Tóni bátyánk felügyelete alatt. 
Mikor a harmadik fogás, a párisi módra készített angolos vese
pecsenye megérkezett, akkorára már az emberek nem voltak 
egészen tisztában azzal, hogy az angolos vesepecsenye a királya-e 
az ételeknek, avagy az ujságiró módra készített orsovai hal. Hát 
még aztán, mikor megérkezett a pulyka, jéreze, nyárson sülve, 
a remek orosz saláta, a kitűnő franczia befőtt, mikor az áldo- 
másozók már napirendre tértek az aranysárga „kunbajai" fölött és a 
Franpois-pezsgő uralta az asztalt, akkor volt ám csak emelkedett a 
hangulat! Az arezok kipirultak, az ötletek szikráztak s mikor a 
sajtra, vegyes gyümölcsre, kávéra, curapao-ra került a sor, akkor 
— no akkor már senki nem gondolt árra, hogy milyen k tűnő, 
milyen remek vacsorát evett, nem gondolt senki a másik mesterre 
Miiller Tóni bátyánkra, mert hát — hiszen régi nóta — a jól
lakott embernél nincs hálátlanabb ember a világon.

— N évm agyarosítás. Személyem körüli magyar 
miniszterem előterjesztése folytán megengedem, hogy 
belatini Braun Arthur budapesti lakos, pezsgőgyár- 
tulajdonos és törvényes utódai családi nevüket, magyar 
nemességük és „belatini" előnevük épségben tartása 
mellett „Belatinyra“ átváltoztathassák. Kelt Bécsben, 
1903. évi január hó 2-án.

Ferencz József s. k.
Gróf Széchenyi Gyula s. k.

Őszinte örömmel igtaljuk e hirt lapunkba, mely 
mindenkor a magyarosodás érdekeit szolgálja. Örömünk 
annál nagyobb, mivel ez alkalommal nemcsak egy elő
kelő, érdemes gyárosunkról van szó, ki vonzó egyéni 
tulajdonságainál fogva szakköreinkben már eddig is 
kiváló tiszteletnek és becsülésnek örvendett s igazi oda
adással szolgálta a magyar ipar érdekeit, hanem egy 
oly tisztán magyar vállalat hazafias főnökéről, ki termé
keivel már eddig is úgy itthon, mint a külföldön tiszte
letet és becsületet szerzett.

— A szerző i Jog védelm e. Érdekes elvi jelentőségű 
határozatot hozott a budapesti kir. törvényszék a szerzői jog 
védelméről. Ziehrer M. bécsi karmester port indított H arsány i 
testvérek, a New-York-kávéház tulajdonosai ellen, azért, mert az 
ő szerzeményét a m. kir. honvédzenekar a múlt év márczius 
13-án a kávéházban eljátszotta. A törvényszék Ziehrert kerese
tével elutasította, megokolván Ítéletét azzal az elvi jelentőségű 
határozattal, hogy alperesek nem zenemüvek előadásával foglal 
koznak, hanem a kávéházba járó közönség szórakoztatására zene
kart szerződtetnek. Ok tehát zenemüvek előadására nem lévén 
vállalkozók, rájok nézve a szerzői jogról szóló tövénv megfelelő 
szakaszai nem alkalmazhatók.

— M eghivó. A Magyar Országos Pinczér-Egyesület temes
vári választmánya ezennel tisztelettel meghívását teszi a hétfőn. 
1903. évi február hó 16-án rendezendő pinczér-bálra a gyárvárosi 
„Gyárudvar" helyiségébe. Kezdete este 8 órakor. A tiszta jöve
delemnek egy része a Temesvárod felállítandó szakiskola  alapjára 
fordiltatik. Schciber Lajos elnök, Gombás István alelnök, H a lm á yyi 
Arnold titkár. Báli rendező-bizottság : Dozsé Döme, Schubert Péter 
diszelnökök, Dozsé Emil, Tóth Kálmán elnökök, Zwieder Alajos, 
Unterreiner Viricze alelnökök, Kapeller Mihály pénztárnok, Kardos 
István ellenőr, Agora. Árpád, Ajácsi Gusztáv, Albrecht Ferencz, 
Bács György, Bors András, Csontos Gyula, Dórer József, Erhardt 
Károly, Fellner Arthur, Horniseher János, Horváth János. Jósa 
Aladár, Ispaic György, Kocsonka Sándor. Kornstein Károly. Kottek 
Vilmos, Kühar Gyula, Lennert Ádám, Ludvig József. Matujecz 
Gyula, Mayer Lajos, Nagy József, Ott Károly, Patzinger János,

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Pintér István, tíavuschei József, Rim Mihály, Sebestyén Kálmán, 
Schwab Miklós, Singer Károly, ifj. Schwab Miklós, Schwarz Mór, 
Schwarz Ferencz, Strohm János, Szaltler József, Szőttről Miklós, 
Unger Pál, Újhelyi Mór, Wéger József, Weiszwasser Lipót, Werner 
Sándor, Zimányi József rendezők.

— F inczérm enház N agyváradon . Dicséretet érdemlő, 
nemes szivre valló szolgálatot tett a humanitásnak Sibermann 
Ignácz, nagyváradi elhelyező intézet-tulajdonos és pinczér-tlgynök. 
Mozgalmat indított Nagyvárad pinczérei körében egy ])inezérmenház 
létesítésére, melynek czélja elaggott, munkaképtelenné vált pinczér- 
kartársak ellátása, a végső nyomortól való megóvása volna. Az 
emberbaráti akczió lelkes fogadtatásra talált Nagyvárad összes 
pinczérei között s csakhamar czélját is érte a mozgalom. A pinczér- 
egylet, mint erkölcsi testület magáévá tette a szép eszmét, a 
nagyváradi vendéglősök is felajánlották segítségüket s ennek 
következtében már újévkor, 1903. január 1-én megnyílt Nagy
váradon a legújabb humanitárius intézmény: a pinczérek men- 
liáza. Helyisége a pinczéregylet házában lesz s már lakója is van 
a menháznak. Január 1-től kezdve három elaggott nagyváradi 
pinczér kap ingyen lakást és teljes ellátást. Az étkezés ellátását 
a nagyváradi vendéglősök szolgáltatják, még pedig hetenkénti 
felváltással. Elismerést érdemelnek mindazok, a kik e szép áldo
zatot hozták a humanitás oltárának.

— A söröspalaczkok kötelező hitelesítése
A budapest kereskedelmi és iparkamara f. évi január 
hó 13-dikán tartott teljes ülésén tárgyalta a sörös
palaczkok kötelező hitelesítésének ügyét. A korcsmák
ban, vendéglőkben és más nyilvános helyeken használt 
söröspálaezkoknak korona-bélyegzővel való ellátása tár
gyában a kamara közbenjárt a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszternél a bélyegzésre megállapított záros határ
időnek elhalasztása végett. A budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosak ipartársulatával e tárgyban 
egyidejűleg szintén megindított, a kamarai elnök jelen
tése szerint, közbenjárásnak meg volt az az ered
ménye, hogy a minister az idevágó rendeletét további 
intézkedésig felfüggesztette.

— UJ honpolgár. Janschitz József budapesti vendéglős 
f. évi deczember hó 23-án tette le a magyar állampolgári esküt 
Halmos János polgármester előtt.

— A „B oulevard -kávéház11 uj tu la jdonosa . Schreiber 
Hugó, a király-utczai nagykávéház volt tulajdonosa f. évi decz- 
hó 23-dikán átvette a váczi-köruti Boulevard-kávéházat, melyet 
teljesen újjáalakítva nyitott meg. Egy régi, jó hírnévnek 
örvendő kávéház kapott itt elismert szaktudású és kipróbált erejű 
gazdát, ki uj üzletét gondos vezetésével bizonyára virágzásra 
fogja emelni.

— O sztrák  m erén y le t a m a g y a r bor ellen. Osztrák 
szomszédaink, a helyett, hogy sürgősen megalkotnák mübortörvé- 
nyüket s ez által minket is megóvnának hamis boraik beözön- 
lésétöl, inkább a mi természetes boraink ellen folytatnak terv
szerű hajszát. Mint a B. L. Írja, a borban előforduló kénes sav 
mennyiségének megállapítása foglalkoztatja az ausztriai legfelsőbb 
közegészségügyi tanácsot, mely keresztül akarja vinni, hogy a 
borban literenként 8 milligramnál magasabb kénsavtartalom ne 
engedtessék meg. Ezen megállapításnak semmi szakszerű jogosult
sága nem lenne és ily irányú intézkedést megérteni csak úgy lehet, 
hogy a nevezett hatóság a kénessav kifogásolásának kerülő 
utján akarja megbénítani a magyar bor fogyasztását. Reméljük, 
hogy a bortermelők és borkereskedők együttes állásfoglalásának 
sikerülni fog, hogy a bortermelés ellen tervezett ezen merénylet 
kivitelét megakadályozza. De kormányunk is megtalálja majd 
módját, hogy tiIlakozzék az ellen, miszerint a magyar boroknak 
Ausztriában való értékesítését, ilyen kerülő utakon lehetetlenné 
tegyék, mert okszerű pinczegazdaságot, kénezés mellőzésével elkép
zelni nem lehet.

— A n ag y v á rad i uj v a sú ti vendéglő . Nagyvárad 
városi jellegén nem kis csorbát ütött a régi vasúti állomás, roskadozó 
falaival, dugadölt külsejével. Maga a néhai 
miniszter is megcsóválta

mentén s legott kilátásba helyezte, hogy Nagyvárad részére a 
városhoz méltó pályaházról gondoskodik. Uj állomási épületet 
azonban mégsem emeltek, do becsülettel restaurálták, s modern 
külsőt nyert a pályaudvar legalább s ez is némi büszke örömére 
szolgál a benszülött nagyváradinak. A pályaudvar azután végre 
modern, egész mai igényeknek való vendéglőt is kapott, a mely 
múlt vasárnap nyílt meg. Hogy pedig az élterem megelégedésre 
szolgálja majd úgy az utazó közönséget, mint a város pubikumát, 
arra nézve elég kezesség a vendéglős: Kriszta Sándor elismert 
jóhire, kitűnő konyhája és pinezéje.

— A Jáozberónyl pörkö ltek . A legutóbbi képviselő- 
választás után Verseghy Károly vendéglős, a jászberényi Lehel
szálló tulajdonosa port inditott Almásy Géza volt jászberényi 
képviselőjelölt és Török Aladár volt polgármester ellen az Almásy- 
párt ellátási költségéért, melyet sem az egyik, sem a másik 
kifizetni nem akart. Az első fokon eljárt bíróság mindkét alperest 
egyetemlegesen elmarasztalta a követelt nagy összegben. Ebben 
az ügyben második fokon minap hirdette ki kétnapi beható 
tanácskozás után a szolnoki törvényszék uj elnöke, Félix Antal dr. 
a most n.ár végrehajtható Ítéletet. Az Ítélethirdetésen Verseghy 
Károly fölperest Moller Bernát dr. jászberényi ügyvéd, Almásy 
Gézát Kelemen Gábor dr. budapesti ügyvéd képviselte, mig Török 
Aladár, a másodrendű alperes személyesen védekezett. A törvény
szék a jászberényi bíróság Ítéletének részben való megváltoztatá
sával Almásy Gézát 11,720 korona tőke, annak ötnegyedé'vi 
kamata és 1100 korona perköltség megfizetésében marasztalta el, 
ellenben a Török Aladár ellen való kereset elutasításával az ő 
javára 800 korona perköltséget állapított meg. Az Ítélet a tanú
vallomások alapján tényként állapítja meg, hogy minden megren
delés az Almásy tudtával és beleegyezésével történt, hogy Almásy 
pártját ennek testvérei és rokonai vezették a választás napján a 
Lehel-szállóba s Így tudomásának kellett lennie arról, a mi ott 
történt és hogy Török Aladár a választás két napján a Lehel
szállóban nem is volt.

— E lőzékeny  ven d ég lő sö k  Szakolczán . Ebben a 
magy. szabad kir. városban, a hol a pánszlávok minden áron gyökeret 
akarnak verni és a honnan a cseh-tót barátkozás kiindul, immár 
annyi cseh és morva telepedett le, hogy számuk általánosan fel
tűnt. Legnagyobb részük természetesen vendéglőkben kosztol és 
a derék szakolezai vendéglősök indíttatva érezték m agúkat, hogy 
e vendégek iránt különös figyelmet tanúsítsanak. Mig ugyanis 
azelőtt ritkán szerepelt étlapjaikon a „talkedli", most minden 
héten kétszer is kapható ez a cseh nemzeti tészta, még pedig 
ezzel a jó magyar elnevezéssel: cseh pimasz. Egy porczió ára csak 
20 fillér, a mely ár ellen a szakolezai pánszlávoknak nincsen 
kifogásuk, de annál jobban dühöngnek a tészta magyar neve 
ellen.

— A M oulin B ouge vége . A mulató Páris egy valaha 
jelentékeny tényezőjével lett szegényebb. Mull héten utoljára 
nyiltak meg a Moulin Rouge kapui, hogy hajnalra örökre bezá
ruljanak. Nagy csomó vidámság és jókedv pusztult ol ekként a 
Montmartreröl, nem forog többé a plance-blanchei világhirro 
vergődött vörösmalom és mint a magyar népdal mondaná: áll a 
vitorlája. Az 1902-ik esztendő megadta a kegyelemdöfést a Moulin 
Rougenak, mely a kiállítás óta seliogysem ment. A Párisink már 
régen nem rajongtak ezért a mulatóért, a mely pedig egykor 
fenséges napokat látott. Nagy divatban volt, a mikor a hires 
Nini-patte-cn-rair, a szépséges Demi Siphon és érdekes Rayon 
d’or járták eszeveszett tánezukat. Ám az idő múlik és velük 
együtt a nagyhirü tánezosnők szépsége, ifjúsága. Nini-patte-en-Pair, 
a monlmartrei vigasság királynője, még idejekorán észrevette a 
veszedelmet és visszavonult a nyilvános szerepléstől s ifjúságában 
aratott babérjait mintegy táncziskola igazgatónője, piheni ki. 
A Demi Siphon már gyászosabb véget ért Egy este éppen a 
mikor csodáiéi szeme láttára a grande ocarteot csinálta, meg
csúszott ós a szó szoros értelmében kettészakadt- Rayon d’or a 
Moulin Rouge harmadik csillaga sem volt szerencsésebb. Valami 
differencziája akadt a párisi aranyifjusággal, melynek konzek
venciájaként odahagyta diadalai színterét és külföldi vendégszerep-való kereskedelemügyi 

a fejét, mikor végigvezették a sínek

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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további folyamán hűtlen lett hozzá a szerencse. Legutolsó állomása 
Budapest volt, a kerepesi-uti úgynevezett t’arisien-mulató. Ezen
közben a báróm művésznő tanítványai próbálkoztak n Móniin 
Rougebnn, di' sohogysem tudtak népszerűvé lenni. Az idegenek
ből pedig Parisban nem lehet megélni, még szállodáknak és a 
restaurante-oknak sem. llát még a Moulinnek! No ennek leg
kevésbé. A hölgyek közül csak a második és harmadik klasszis 
járt oda és ezek is ingyen, a minthogy hölgyek itt beléptidijat 
sohasem űzettek. A férfiak pedig ezeknek a kedvéért nem űzőitek. 
Ekként a bukás elkerülhetetlennek látszott s tényleg most hekö
vetkezett.

— A gy ő ri v en d é g lö s ip a rtá rsu la t közgyűlése. A
győri vendéglősök, kávésok, italmórök ipartársulata január 29-én 
d. e. 9 órakor a „Fehér hajó" szálloda éttermében tartotta 57. 
rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Évi jelentés. 
2. Pénztári jelentés. 3. Tagsági dij megállapítása. 4. Indítványok. 
A közgyűlés lefolyásáról szóló részletes tudósítást lapunk leg
közelebbi számában hozzuk.

— A chem ia m unkásai az, ő csöndes laboratóriu
mukban kitartó munkássággal fáradoznak uj meg uj eredmények 
elérésében és felkutatásában a minek a gyakorlati életbe való 
beillesztése a nagyközönség érdeklődését és hasznát vonja maga 
után. Egy ilyen kutatás eredménye a Bonnral ez. szer azon tulaj
donsága, hogy a dohos és penész izü és s/.agu borokból a kelle
metlen alkatrészeket kivonja és abból eltávolilja, Így bárki beteg 
borát kis költséggel megjavíthatja és ismét egészségessé teheti.

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

„ Z a l a e g e r s z e g e n  m e g y e  s z é k h e ly é n  
e g y  j ó m e n e t e l ü  k á v é h á z ,  l e g é lé n k e b b  
h e ly e n  c s a lá d i  v is z o n y o k  m i a t t  e l a d ó 11 
B ő v e b b  f e lv i lá g o s í tá s t  ad

Központi kávéház
Zalaegerszeg.

^VAW/kW/kVAWAV/MIf/IW/IVVAW/KV/kV/kVAV/kVlkV/kV/kV/IWA*
I  
I  
I  
I  
í  
í  
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|

| — M EZE Y ÉS TARSA — <
|  BUDAPEST, IX., Ranolder-u. 4. |
^  T e le fo n  M —(10. 0

■ Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.

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

p  „pilseni ősforrás4' p
1 nevezetű gyártmánya. *
V idékre pasteurizálva kü ldetik , m iáltal 4 - 0  heti ta rtósság  bizto
sítva . — BudapoBten házhoz szállítva. — K endőim én,yokotszintúgy 
ho rdósom ) kérjü k  k izárólag ez im ünkre, m int a  m agyarországi 

vezérképviselethez kü lden i

— MEZEY é s  TÁRSA — 
BUDAPEST, IX., Ranolder-u. 4.

T e le lő n  .18—HO.

♦ ÜZLETI HÍREK ♦

Rudnyánszky Ferrwz wmdéglős Íiállíiszékeii kibérelte a 
leréziunumi uradalom tulajdonát képezd „Arany najy-hoz czim- 
zelt vendéglőt. Markovics Sámuel Kassán a Forgács-ntczai 
Török-léle házban uj kávéházal nyitott. — Moldován Simon ven
déglős és kávés múlt évi deezember hő végén nyitolla meg a 
tordai „Czeulrál-szálloda1'1 szállodai, vendéglői és kávéházi helyi, 
ségeil. — Witzenetz Márton szállodás az uj év eleven nyitotta 
meg teljesen újjáalakított „Koronahorezeg-szállodá“-ját Temes
váron. — Guttmann Izidor NyiIrán „I. Pilseni sörcsarnok* czimen 
uj vendéglőt nyitott. - - A kőszegi „8trucz-s/álloda,“ bérletét 
Jellasits Jgnácztól Gombás Gyula vette át. — llj. Gerstmann 
Zsigmond kávéházlulajdonos Naijykanizsdn f. évi január hő 1 én 
átvette ugyanott az édes atyja tulajdonát képezel! Otthon-kávéi lázat, 
mig atyja a perlaki nagyszállodái vette ál. melyet teljesen újjá
alakítva és egészen uj berendezéssel ellátva nyitott meg. — 
Horváth János szállodás í‘. évi február hő 1-én veszi át a miskolczi 
Grand Hotelt.

* BÉRLETEK. .

Vasúti vendéglő bérbeadása. A m. kir. államvasutak debre- 
ezeni üzletvezetősége pályázatot hirdet a Csap-Királyházai 
vasúti vendéglő 1903. évi július hó 1-től számítandó három évi 
bérletére. Pályázati határidő 1903. évi február 10-dike déli 12 
órája. Bánatpénz 400 K.

Vendéglő bérbeadása. Szegeden a Kossuth Lajos sugárút 
29. sz. alatti házban (Rókusi Népkör) egy vendéglő-helyiség bérbe
adandó. Tudakolható a tulajdonosnál.

♦ SZERKESZTŐI ÜZENETEK. *

Mojzer Ferencz urnák Győr. .Bárány-szálloda». Köszönettel 
vettük sorait és örömmel vettük tudomásul annak tartalmát. — 
Magyar Országos Pinczér-Egyesűlet Választmánya. Szeged. Sajnálattal 
vettük tudomásul január hó 26-ról kell levelező-lapjuk tartalmát 
s kénytelenek vagyunk a változhatatlanba belenyugodni. — 
Mittelmann D. szállodás urnák Homonna. Igazoljuk jan. hó 25-ről 
kelt becses sorait ja annak értelmében intézkedtünk, hogy a 
tévedésen alapuló hibát kijavítsuk; ami meg is történt, Így tehát 
a dolog április hó 1-ig rendben vau. — Szabó Samu föpinezér 
unlak Bük. Sopronm. Előbbi üzenetünk Önnek is szól, A kiadó
hivatal személyzete volt a hibás, amit azonban helyreigazítottunk, 
— Bauer István vendéglős urnák Bodajk. A küldött 0 korona f. é. 
január hó 2-án megérkezett s Így bocsánatot kérünk a téves 
felszólitáséi'l. — Izsák Ignácz urnák, vasúti vendéglős Gyoma. 
1902. dcczomber 23-án csakugyan megérkezett a 3 korona, ennél-, 
ingva a felszólításért ne tessék ránk haragudni. Köttbaum Gyula 
urnák, föpinezér Szombathely. Köszönettel vettük szives felvilágosító 
sorait, azonban ne tessék hinni, hogy mi Önnek kellemetlenséget 
óhajtottunk szerezni s csak sajnáljuk, hogv Így fogja fel a dolgot. 
Elvégre az ilyen csekélység mindenütt előfordulhat s tévedni 
emberi dolog. Már holyreigazilottuk s reméljük, hogy szűnt a béke.
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Tisztelettel hozom a n é. közönség becses 

tudomására, ho :y a g jó r l „\ádor“- 
szállodát, Újváros, Kossnth-ntcza, 
átvettem s azt a mai kor igényeinek 
megfelelőleg berendezve, f. évi jltnins llő 
39-én ünnepélyesen megnyitottam.

Főgondomat fogja képezni mindenütt a 
tisztaság, az élőzékeny, gyors é< pontos 
kiszolgálás. — Igyekezni fogok tisztán kezelt, 
jó italok kimérésével a n. é. közönség párt
fogását kiérdemelni. ■— Szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel •  •

Vendéglő-eladás. |

FRIGYES, szállodatulajdonos. §
0000000000000000000000000000000000000000

S ö r e la d á s .
Kiváló minőségű, tisztán 

■ kezelt borok : ..
1880-iki fehér 700 liter ára per hl. . . . K,
1898- iki fehér 600 liter. . . ára K. 80.—
1899- iki „ 1200 „ . . .  „ „ 44.—
1900- iki „ 1200 „ . .  . „ 70.—
1901- iki „ 4300 „ . . . „ „ 52.—
1901- iki fehér Rizling COOliter „ ,, 80.—
1902- iki fehér 3500 liter . . „ „ 38.—

Kapható és megizlelhető a termelőnél:

Guttmann József urnái,
Nagyváradon, Korona-utcza.

m

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 tekepálya, 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 .

m

Ries és Berkovits
BUDAPEST, Kerepesi-ut 66.

csász. és kir. szabad, n ikkel-ón-szifonkupak- és g ép g y á r
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek,

vízszűrők és sörnyomókészülékek.

=  Ú j d on s á g !  =
Higiénikus, minden visszaélést kizáró

„UUICUIT szifonfejek
R les és B erkov its  szabadalm a.

,IDEÁL" e lső rendű  cseh  
N— sz ik v izü v eg ek .

Ries és Berkovits szabadalma.
E L Ő N Y Ö K .  S aro k e lc so rb u lás  és 
p iszo k le rak o d ás  k izá rv a . T ovábbá 
leg n ag y o b b  exp loz ióe llen tá lló  k é 
p esség g e l b írn ak . -------------------------

^  Leg'izlésesebb faqon.

ílsult a k k o r  eredeti ín  
v a ló d i, h o g y h a  asz üvejf 
a l j a  a  len ti v éd je jfy ffy e l 

v an  elllttva
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Díszítsük helyiségeinket 
magyar képekkel!

A Könyves Kálmán magyar műkiadó r.-társaság kiadásában megjelent művészi 
reproductiók előnyös feltételek mellett szerezhetők be kiadóhivatalunk utján, UH UI

RENDELŐ-LAP.
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Alulírott o ,,Könyves K álm án“ magyar irodalmi és könyvkereskedési részvénytársaságtól Budapesten , 
ezennel megrendeli a Magyar Vendéglős és Kávésipar áltat a következő képek közül az át nem hozottakat 

a) utánvéttel
h) az alant jelzett havi részletek mellett FIZETENDŐ BUDAPESTEN.

«
►5;

Szíveskedjék azon képeket, m elyeknek szállítását nem  óhajtja, 
keresztül huzni, vagy a m egrendelt m űlapot aláhúzni
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SZÍNES M Ű LA PO K  (Aquarell-nyom ások)
BENCZÚR GYULA : Budavár visszafoglalása 1686-ban. Aquarell-ny. lO'/s cm.

széles aranyozott keretben ... .... ... ... _______ ... ... ____  . . ___ 60.— 4 4
Passepartout-val, ugyanoly keretben ... . . . . . . .  . . . . . .  ... .. ___ 72.— 4 4

— II. Rákóczy Ferencz elfogatása. Aquarell-ny. IIV2 cm. széles aranyozott szélű
zöld keretben ... . . . ____ ... ... ... ... ... ... ................ ................ 64.— 4 4
Passepartout-val, ugyanoly keretben ..............  — .... ... . . . .  ... .... 76.— 4 4

FESZTY ÁRPÁD: Árpád és a vezérek. Aquarell-nyomás. 8 V2 cm. széles aranyo-
zott keretben ... ... ... ____  ... ... ........................ ... .. ______ _______ 40.— 4 2
10 cm. széles aranyozott keretben... .............. ... . . ... ... ... ____  ... 50.— 4 3
131/-2 cm. széles aranyozott keretben ...........................  . _ .. . _ _ 60.— 4 3

— Áldozat Hadúrnak. Aquarell-nyomás. Árak és föltételek mint az előbbinél ... 
KOROKNYAI O .: Mátyás király Bécs előtt. Aquarell-nyomás. IOV2 cm. széles

60.—aranyozott keretben ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . ___ 4 4
Passepartout-val, ugyanolyan keretben ... ... ........  . . . . . ____ ... ... ... 72.— 4 4

MARGITAY TIHAMÉR: Az eisö beteg. Aquarell-nyomás. Passepartout-val,
34.—IOV2 cm. széles aranyozott keretben ... ... ... ... ... _________ ______ __ 3 2

1 2 '/ 2  cm. széles faragott fakeretben, imitált bronzbetéttel ... 44.— 3 2

A vesztett játszma. Aquarell-nyomás. Passepartout-val, IOV2 cm. széles aranyo-
34.—zott keretben ....................... .................... .. ............. ..  . ............................... 3 2

12>/2 cm. széles faragóit fakeretben, imitált bronzbetéttel _ . . — ............. 44.— 3 2

MÁRK LAJOS: Lehullott a rezgő nyárfa ... Aquarell-nyomás. 15 cm. széles
60.—aranyozott keretben . . . . . .  ... ............. . ......... ... ... ... ............ ............. 6 4

MUNKÁCSY M .: Honfoglalás. Aquarell-ny. 13'/s cm. széles aranyozott keretben 60.— 4 4
1 2 V2 cm. széles faragott keretben, imitált bronzbetéttel . . . _______ ... . . 70 — 4 4

PAP H .: Nógrád várának visszafoglalása. Aquarell-nyomás lO'/a cm. széles
60 — 4aranyozott keretben . ................................. . ................. ............. .............. ... 4

Passepartout-val, ugyanolyan keretben ........... . ... ... ................... ... — 72.— 4 4
Passepartout-val, IOV2 cm. széles faragott keretben, imitált bronzbetétlel 96 — 4 6

RIF.TZNER KÁROLY : 1. Ferenci József király arczképe, a koronázási palásttal.
32.— 4Aquarell-nyomás, aranyozott keretben ... ... . . ... ----------- .... ____ — — 2

Ugyanoly keretben, a koronázási jelvényekkel ... ... ..... . ... ... ------  ... 60.— 6 4

S fYKAJAN. : Bem a nagyszebeni ütközetben 1849. márczius II. Aquarell-nyomás. 
11'/a cm. széles bordó keretben, aranyozott széllel, vagy díszes modern keret-
ben, kovácsolt-vas díszítéssel ..................................... ... ... --------- ---------- 60.— 4 4

— Petőfi a nagyszebeni ütközetben 1849. márczius II. Aquarell-nyomás. Ugyan-
4olyan keretben ... .............................................................. . .. ..... ... ------ 60 .- 4

THORMA JÁNOS: Az aradi vértanuk. Aquarell-ny. Passepartout-val. 14 cm.
60.— 6 4

Passepartout nélkül, ezüst nyárfa-keretben --------- -- . . . . . . .  . . . 60. 6
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Összesen korona —fillér, 19 hótól kezdődőleg
Budapesten havonként fizetendő koronás részletfizetések kötelezettsége mellett. A részletfizetések be nem
tartása esetén a részletfizetési kedvezmény megszűnik és a kép telies vételára esedékessé válik. Az első részlet 
a szállításkor utánveendő.

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

Sajátkezű aláírás: .................................................................................................................
B á rm in em ű  m egállapodás esen  a m egrendelő lapon  irdsbe lileg  k itü n te ten d ő , kü lönben  érvénytelen .
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F Ö rs t é r  K o n  r á d
A  najíjvcmlralöjc az „ Alkotmány hoz“ a

Budapest, V. kér., Váczi-körut 68.
^  Müncheni I^öwcnlirüu-sür főraktára. á í

SKÜNCHENILÖWENBRAU
kiviteli sör palaczkokban a vidéki családi asztalokra, moly 
heteken át jól tarlja magát, 30 vagy 50 palaczkot tartalmazó 
rekeszekben lesznek szállítva, ligv 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 
palaczbetét kor. 8.—. Helyben a báznoz szállítva 30, 4(1 és 
60 fillér palaczkja. Palaczkbetét 10 fillér. Viszontelárusitóknak 
megfelelő árengedmény ugv palaczk mint hordósör vásárlásnál. 

------ Telefon r i6 -3 5 --------

i B O R H E G Y I  F .
palaczkozott bor, pezsgő, likőr, cognae, 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 lég- 

jutányosabb áron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

i

i
1

Alapiitatott 1819, ! f i " askS e t évem —
J ó l  illírt*  m e l l e t t  l e g j o b b  m iiiő f té g -ü

China ezüst- Alpacca-ezüst áruk

Herrmann J. L.
cs. és k ir . udvari 

fómíiru g y árának  főraktárában

Budapest, IV. kér., Eskü-ut Clotild-palota.
I-ső ren d ű  A l p a c c a  e z ü s t :

12 leves kanál . K. 30.—
12 v i l l a ............. „ 30.—
12 k é s ............. ,, 30.—
12 csem ege kanál ,, 25.—
12csem ogo kés „ 24.—

12 csem ege villa K. 24.— 
12 kávés kaná l „ 16.— 
1 tejm erő . . .  „ 5.20
1 levesm erő . „ 8.40
1 m ártásm erő  „ 0.60

1 liusvilla  . . . .  Ív. 6.— 
1 czukorporkanál ,, 5.— 
1 főzelék kaná l . ,, 7.— 
1 m ustá rtartó  . . ,, 0.80 
1 s ó ta r tó .................   3.00

Egész berendezések, szállodák, vendéglők és kávéházak részére
Á r j e g y z é k  ii í jg y e i i  é s  b é r i n e n t v e .

Az egészség fenntartására nélkülözhetetlen a

D E L F I N  V Í Z S Z Ű R Ő
bcl-és külföldi orvosi szak tekintélyektől elismertlegjobb vízszűrő.
Alkalmazható vízvezetéknél, kutaknál, használható kisebb vidéki 

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

Magyar szűrő vállalat
Budapest, VII., Erzsébet-körut 2 1 . szára.

Prospectus ingyen és bérmentve.

DIADAL»
PEZSGŐBOR
E B E R H A R D T  
A N T A L  o o o 
BUDAFOKo o

Ssinell sJáinos -utóda 
EHRHARDT JÁNOS

------------  ü v eg g y á r i raktár -------------
Budapest, Mária Valéria-u. Bristol szállodának átellenében.
Szállodai, vendéglői, kávéházi üvegnemilekben dús választék

Elvállal képkeretek, ablak bemetszések 
és minden e szakmába vágó üveges 
munkát, üveg, porczellánt lakomákhoz 
kölcsönöz dij ellen. 12 drb v.zes pohár 
kávéház, vendéglő és háztartáshoz al

kalmas 60 kr.

■ =  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.. = = = = =

B Tóth Zsigmond, földbirtokos. a  
■■ ■■

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt SCHREIBER J. és UNOKAÖCSCSEI

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

— NAGY RAKTÁR —

ÜVEGÁRUKBAN
vendéglők és kávéházak részére.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
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