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legjobb asztali- és üdítő ital, 

kitGnó hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és bolyaghu- 

rutnál. w
N a tf o ű i  H e n r i k ,  íarlsbad ú Budapest

Matton!
Henrik

Budapest,
Teréz-körut 37.

„  CHAMPAGNE
Veuro ('ilcquot „ D o u x “

édes;
Voure C licquot Englanildomi hoc, fé lé d e s  ;

CHAMPAGNE:
Veuve Clicquot »jSec ,
Yenre Clicquot „Dry*4, 

Igen száraz ;

^ ^ ^ ic q u o t  Ponsai

▼euro Clicquot 
wHrutw,  egész 
ezáraz.f

Veuro Clicquot 
„B rut“ . egész 
száraz.

VezérképvisolÖ:
K raus G ottlieb  B é c s  I., K a r n th n e r str a sse  21.
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“ D U R A B L E ”
g ázizzó  harisnyák,
melyeknek fényereje és tartósság:)* 
hasonlíthatatlanul nagyobb az eddigi 
gyártm ányoknál, Igen olcsón kaphatók. 

Gyár és szétküldési főtelep :

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

Az
uj magyar 
szabadalom
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

®

Az
uj magyar § 
szabadalom =
szerint készülő I  

hazai
gyártm ányú =

® I

== Telefon 10—76. =
5 A harisnyák fényerejéről m eggyőződhetni a  VI., Teréz- =
| körút 84. sz. a. „ K  I»  t  S  O  X "  kávéházban, mely |

ezen izzótestekkkel van  világítva.
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I  A legfinomabb palaczksör ;
<  a világhírű pilseni p o l g á r i  s ö r f ő z d e  alap. 1842-ben <

I< r
=  „pilseni ősforrás" =i
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V idékre pasteurizálva kü lde tik , m iáltal 4—6 heti ta rtó sság  bizto
sítva. — Budapesten házhoz szállítva. — R endelm ényeket sz in túgy  
hordósörre k érjü k  'k izáró lag  czim linkre, m in t a m agyarországi 

vezérképviselethez kü lden i

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

Telefon 58—«0 .
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A la p it ta to t t  1852-ben. A la p i t ta to t t  1852-ben.

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

és szeszes italok gyári áron kaphatók

R
OZS/
Olcsó s 
valódi 1

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

H a c k e r  J á n o s ,  tulajdonos.

, MW:<% % ■% ■% ■+. M: %.
>■ "w;♦ ♦ ♦ ♦ ♦ % ♦ ♦ ♦. ♦ ♦

TEI.EFONSZÁM 218.

Kávéházi felszerelések

NOVÁGH 
KÁROLY 
Budapest

IV., E g y e te m -u tc z a  II. sz . 
M Ü -  É S  D IS Z M Ü -  E S Z T E R G Á L Y O S , e l e f á n t c s o n t - t e k e 
g o ly ó  á 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  s é ta b o to k .
J a v í t á s o k  a  le g o lc s ó b b  á r s z á m itá s  m e l le t t  e l f o g a d ta tn a k .

W ♦■ ♦ ♦ >: ♦' .♦
IC. M .  á

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 
E lap tisztelt előfizetői a gyári árjegy
zékből 5°/o árkedvezményt kapnak.

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

Tiszta borszesz (alkohol) 96 fokos literje 88 krajczár.

Borszivattyukat, rögtön lejáró fedéllel, elsőrendű kaucsuk- íf 
tömlőket, pasteurizáló- és különféle szürögépeket, dugaszoló- S 
és palaozkkupakoló-gépeket, továbbá a legkülönfélébb színezett tí 
palaczkkupakokat, parafadugaszokat, boros és söröspalaczkok E

stb. a pinczefelszereléshez szükséges czíkkeket a ján l: ^

N A G Y I G N Á C Z
pinczef el szerelési ezikkck üzlete 

B u d a p e s t, V II., K á ro ly -k ö ru t  O. szám .

M aját p a l a c z k k u p a k - g y á r

N A G Y  é s  W A T Z K E

CT l i l l  W W W M W'M/2
x m .

— P 1 N G G A U .  -  a



VI. évfolyam. Budapest, 1903. február hó 15-én 4. szám.

A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDÉKÉIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A »SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZEREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE* — 
A «DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI,SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* — NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ES KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* — AZ .ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, 
VENDÉGLŐSÖK ES KORCSMAROSOK IPARTÁRSULATA* — A .KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSMÁROSOK ÉS PINCZÉREK 
EGYLETE* --  AZ »ARADI VENDÉGLŐSÖK ES KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA* — .SZEGEDI SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK IPARTARSULATA* — 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 KÁVÉS-IPARTÁRSULAT.

^  V  H I V A T A L O S
■ ~ | Megjelen

L A P J A ,

E L Ő F IZ E T É S I Á R A K : minden hó 1. és 15. napján
N egyedévre . . 3 korona 
F élév ra  . . .  6 ,,

Egész év re  . . 12 korona 
E gyes szám  á ra  50 fillér. ^ Kéziratok nem adatnak vissza

-------- m
Felelős szerkesztő : Főszerkesztő :

F. K I S S  L A J O S Dr.  S O L T I  Ö D Ö N

S zerkesztő ség  és k ia d ó h iv a ta l :
B udapest, VI. kér., B ajnok-u toza 1

Hirdetések felvétele ugyanott.

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

Kérjük azon összes vidéki olvasóinkat, kik a Lapot 
megrendelték és megtartották, de hátralékban vannak, 
hogy az előfizetési dijat szíveskedjenek a mai lapunkhoz 
mellékeit postautalványon postafordulattal hozzánk be
küldeni.

Hazafias üdvözlettel:
M AG YAR VENDÉGLŐS és KÁVÉS IPAR 

szerkesztősége és kiadóhivatala 
Budapest, VI. kér., Bajnok-utcza 1. sz.

^Findnczíull^apásoi*.
([3—a.)Az idei italmérési illetékek kivetése ismét elénk 

állítja a pénzügyőrség hydrafejét, mely újabb és újabb 
kinövéseivel nem mint az állam komoly közege és meg
bízható eleme követeli a haza oltárára járandó köteles 
áldozatot, hanem mint egy telhetetlen szörny, ijesztő 
módon nehezedik szakiparosaink mellére.

Nehezedik ólomsulyával, de csak addig, — mig 
nem vesztik el szakiparosaink teljesen a lélegzetet, 
mert annyi ismerete mégis csak van az emberi fejlő
déstanból, hogy lélegzet nélkül nincs élet.

Élj tehát szegény vendéglős — Te ingyen pénz- 
beszédője az államháztartásnak! - úgy, ahogy lud«z, 
de ne merészelj szabadon fellélegzeni, hanem nyögj és 
dolgozzál verejtékesen, amig egy kis szusz van benned !

Életerődet ha meggyengiti a nagy házból', tisztes
séges kenyeredet ha elveszi a tisztességtelen konkur- 
renczia ; ha alig bírod elviselni az eddigi sok egyenes, 
kereseti, italmérési s egyéb adót, akkor megtapogatja 
ütőeredet a fináncz és örömmel állapítja meg, hogy élsz.

Élsz, ver az ütered, tehát móg ide azzal a hőmé
rővel. Azt is a hónod alá dugja s látván, hogy még 
elbír a hőmérsékleted egy-két fokot, emeli az italmórési 
illetékedet.

Megvonja a határt az ő számítása szerint és azt 
hiszi, hogy ahol még lát eleven, mozgó alakokat, oda 
joga és oka van bevinni a biztos tönkreinenés oltó 
anyagát, serumát: a tulmagas illetéket.

Hová jutunk, ha ez a tarthatatlan állapot válik 
uralkodóvá nemcsak itt Budapesten, hanem az ország 
egyéb helyein is ?

Hát már annyira szegény az államháztartásunk, 
hogy mindent a vendéglősökön akarnak behajtani ?

Talán megérdemli ez a kar, hogy egy egységes, 
igazságos alapon vessék ki az illetékeit s ne legyünk 
kénytelenek oly sérelmek ellen jogorvoslatot kérni, 
melyeknek egyáltalában nem szabadna előfordulni ?

A nagyméltóságu pénzügyminiszterhez halomszámra 
érkeztek évek óta a panaszok s egy terjedelmes kör
rendeletben intézkedett is, hogy az igazságtalan sérel
mek orvosoltassanak, azonban úgy látszik, hogy alan
tas közegei elfelejtik azon rendeleteket, melyek méltá
nyos és igazságos eljárásra intik őket; ellenben végre
hajtanak olyan rendelkelkezéseket. melyek nincsenek 
ugyan pontosan előirva, de elég alkalmasak arra, hogy 
egy egész iparososztályban felébresszék a keserűséget, 
táplálják az elégedetlenséget, jogos panaszt és kétség- 
beejtsék őket a jövőjük ilyetén fordulata miatt.

Hiszen ha az általános rossz közgazdasági viszo
nyok mellett még az államhatalom külön követel az 
eddiginél is magasabb adóilletéket, akkor eléri czélját, 
hogy ideig óráig talán több lesz a bevétele, de ismerve 
a viszonyokat, azt is mondhatjuk, hogy sokkal többet 
fog veszteni végeredményében, mint a mennyit eddig 
is bevett italmérési illetők czimón, mert az italmérők 
kénytelenek lesznek lemondani üzleti joguk gyakorla
táról akár önkényt, akár a rossz üzleti viszonyok kény
szerítő hatása alatt.

Az adószedés, kivetés hangszerein, — kellemetlen 
hangszerein, — a hurok már is nagyon feszesen áll
nak. Félő, hogy a tulfeszités nemcsak a húrokat fogja 
szétszakítani, hanem a szétszakítással járó nagy rázkó
dás nagyon káros befolyást fog gyakorolni magára a 
hegedűsre is, a tányérozó pedig elmehet majd üres 
tálczákkal, mert már alig akad, aki a garasokat bedo
bálhassa.

Ma ilyenek a kilátások szakiparunkban!
Sajnos, hogy az állapotok javulása helyett a küz

delmes, nehéz életharcz emésztő munkája vár reánk!
De ha már ebbe' kénytelenek vagyunk belemenni, 

akkor ne akarják lehetetlenné tenni életküzdelmünket 
fölösleges zaklatással és túlzott megterhelésekkel!

* **
A budapesti szállodások, vendéglősök, korcsmáro- 

sok ipartársulata, mihelyt értesült a pénzügyőrség eljá
rásáról, azonnal megtette a kellő lépéseket, hogy ille
tékes helyen jogorvoslást keressen.

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe aján ljuk .



f) Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1903. február 15

Ugyanis folyó hó 9-én Oundel János, Glück 
Frigyes, Petánovits József, Kommer Ferenc ipartársu
lati tagokból és Barta Béla szerkesztőből álló küldött
séggel tisztelgett Toepke államtitkárnál, hogy előadja 
mindama sérelmeket, melyek feltétlen orvoslást igé
nyelnek.

Gumid János elnök a következő beszédet intézte I 
az államtitkárhoz:

Méltóságos államtitkár u r !
.4 budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- 

sok ipartársulata nevében jelentünk meg, hogy Méltó
ságodnak sérelmünket és alázatos kérelmünket elő- 
terjeszszük azon meggyőződésben, hogy Méltóságod 
ismert igazságszeretete azoknak jogosultságát el fogja 
ismerni és alázatos kérelmünket teljesíteni is fogja.

Méltóságos Urunk!
Az italmérési illetékek 3 évi cziklusa lejárt s az 

uj előírások már annyira előrehaladtak, hogy számos 
italmérö máris értesítve lett a reájuk kivetett illetékek 
magasságáról és pedig oly módon, hogy legnagyobb 
részben tetemesen felemelték az illetéket, amit a hoz
zánk érkező panaszok tanúsítanak.

Méltóságos Urunk !
Az 1899-iki törvényczikk azt mondja, hogy Buda

pesten 500 lélek után 300 korona italmérési illeték 
vetendő ki. A tények bizonyítják, hogy a pénzügyigaz
gatóság túlbuzgósága folytán eddig is sokkal nagyobb 
összeg folyik be, mint amennyi elő van Írva.. A Buda
pestre eső rész ugyan nem áll rendelkezésemre, azon
ban a hivatalos statisztikai kimutatások szerint az 
1901-iki esztendőben az egész országban italmérési ille
ték ezimén 2400,000 korona volt a budgetben felvéve és 
tényleg 700,000 koronával több folyt be az állam- 
pénztárba, mely bevételi összegből Budapestre a java
része esik.

Tehát nincs ok és jogosultság az illetékek fel
emelésére !

Sőt még ha nem is volna oly kedvező az ered
mény, akkor sem lehetne azokat felemelni, mert tudva 
van, mily általános rossz viszonyok uralkodnak az 
egész országban.

Méltóságod előtt sem lehet ismeretlen azon tény, 
hogy kartársaink legnagyobb része csak nagy küzde
lemmel tartja fenn magát s hogy egyik a másik után 
tönkre jut.

Méltóságos Uram !
A felszólamlási bizottság működését már a leg

közelebbi napokban megkezdi.
Alázatos kérelmünk oda irányul, méltóztassék a 

pénzügyigazgatóságnak szigorú utasítást adni aziránt, 
hogy mielőtt a felszólamlási bizottság működését meg
kezdi, a tervbe vett felem eléseket szüntesse meg 
úgy, hogy a múlt évi illetéknél többet ne követeljenek, sőt 
ott, ahol a rosszabb viszonyok folytán az üzletforgalom 
csökkent, még a m últban  fizetett, illetékből is  
engedjenek . “

Az államtitkár láthatólag meg volt lepve, midőn 
e beszédet végighallgatta s a küldöttségnek megígérte 
a kérelemnek oly formában való teljesítését, hogy az 
illetékes felszólamlási bizottságba ki küld egy miniszteri 
megbízottat, aki' az igazságnak megfelelően fogja az 
egyes felebbezéseket elbírálni.

A budapesti vendéglős-ipártársulat hivatalos bead
ványa. melyet Gundel János elnök nyújtott be ugyan
ezen alkalommal, a következő tartalmú:

Nagyméltóságu Pénzügyminiszter Ur!
Kegyelmes Urunk!
Az 1903—/.9(7:7. évekre érvényes italmérési illeték 

kivetése Budapest székesfőváros területén most van /olya- 
maiban. A kivetést a helybeli m. kir pénzügyigazgató
ság a legközelebbről érdekelt vendéglősökre és kores-

márosokra nézve annyira sérelmes módon eszközli, hogy 
azoknak egyenesen létfeltételét támadja meg, mert üzletük 
folytathatását veszélyezteti s igv hallatlan i yazságtalan 
eljárásával valóságos rémületet kelt.

Alulírott ipartársulat a magas kormány által is 
megerősített alapszabályai értelmében arra lévén hi
vatva, hogy tagjainak veszélyeztetett érdekeit megvédel
mezze, ez alapon mély tisztelettel kérjük Nagyméltósá
godat, hogy a helybeli m. kir. pénzügyigazgatóságot — 
ha már az állami pénzügyi adminisztráczió terén és 
igv az italmérési illeték megállapításánál méltányossá
got nem is remélhetünk, legalább a törvénynek meg
felelő igazságos eljárásra utasítani méltóztassék.

Mert mit tesz a m. kir. pénzügyigazgatóság ?
Kétszeresre, háromszorosra, és négyszeresre emeli az 

illetéket, miként ezt ipartársulatunk forrongásban levő 
tagjai a nekik kézbesített pénzügyigazgatósági végzé
sekkel igazolják.

Milyen alapon és milyen oknál fogva teszi ezt a 
pénzügyigazgatósúg ?

Meggyőződésünk. hogy ez az eljárás rum egyezik 
meg a törvény rendelkezéseivel, tehát nem igazságos, ha
nem csakis hivatalos túlbuzgóság folyománya lehet!

Mert az állami italmérési jövedékről szóló 1899. 
évi XXV. törvényczikk 18-ik §-ába.n foglalt rendelkezés 
szerint a korlátlan kimérésre szóló engedélyek után 
megállapítandó illetéknek Budapest székesfőváros terü- 
le'én minden 500 lélek ulán legalább 300 koronát kell 
kitennie.

Hogy a törvénynek eddi gélé is elég tétetett, azt leg
jobban bizonyítja az 1901. évi állami zárószámadás, 
mely szerint az előirányzott 2.400.000 körönéin fölül még
700,000 korona többlet folyt be italmérési illeték ezimén. 
Márpedig ennek nagyrésze Budapest székesfővárosára esik.

Ezen szempontból tehát a pénzügyigazgatóság el
járása nem indokolt, mert hiszen az ital mérési üzletek 
száma a székesfővárosban — habár éppen az általános 
üzleti pangás miatt elviselhetetlenné vált közadók terhe 
alatt sok vendéglős tönkre,jutott — m.ég sem apadt, sőt, a 
folyton kiszolgáltatott uj engedélyek száma által még 
nagyban növekedett.

Ami pedig a mai viszonyokat illeti, szatiraszámba 
menne azt föltételezni a t.. pénziigyigazgalóságról, hogy 
a kedvező viszonyok késztették az illeték hatványo
zására.

Marad tehát egyedül a hivatalos túlbuzgóság!
Minthogy pedig Nagyméltóságod, mint az állam

háztartás föintézője, legjobban tudja, hogy kereskedelmi 
és különösen ipari szempontból véve mily »rossz vilá
got élünk* s így az adófizetők határtalan megterhelé
sével .járó hivatalos experimentálásra az idő nem alkal
mas, sőt az elkeseredett iparosok sorsán ha lehet, inkább 
enyhíteni kellene, ennélfogva újból is mély tisztelettel 
kérjük Nagyméltóságodat, hogy az italmércsi illeték fel
emelését, mint az adófizető polgárok egy részének igaz
ságtalan és indakolatlan megterhelését — beszüntetni 
kegyeskedjék.

Budapest, 1903. február hó 6-án.
A bposti szállodások, vendéglősök és 

koresmárosok ipartársulata
Gundel János

________ _____ ___________  elnök.
■Mm

A  l e g j o b b  b o r v i z  1

r i s t á l y  á s v á n y v í z
Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik. 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardijat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Lukácsfürdő Kutvállalat 

Budán.

ir>
1

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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A „Budapesti Szállodások és Korcsmárosok 
Ipartársulata"

minden héten pénteken

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

1003. február 20-án

É Förster Konrád vendéglőjében (e)
(V., Váczi-körut). m(2e)

1003. február 27-én
özv. Prívítzer S.-né vendéglőjében cCíSíi

(IV., Korona-utcza).
♦ T Á R S U L A T O K  .
♦ EG Y E SÜ LE TEK  *

S  „Szállodások , vendéglősök, kávésok, pinczérek és  
kávéssegédek orsz. nyugdijegvesülete" közleményei.

Jegyzőkönyv.
(Felvétetett Budapesten, 1903. évi január 31-én a Sz. V. K. IJ. 
K. 0. Ny.-E. igazgatóságának a központi irodában d. u. i/s5 órakor 

tartott r. havi üléséről.)
Jelen voltak : Bokros Károly elnök, Sztanoj Miklós alelnök, 

dr. Solti Ödön jogtanácsos, Barta Béla, F. Kiss Lajos hírlapírók, 
Miiller Antal, Mohringer Rezső, Francois Lajos, Mitrovácz Adolf, 
Prindl Nándor és Soress Márton kimentették elmaradásukat.

903. ülnök megnyitja az ülést felolvastatja az előző ülés 
jegyzőkönyvét, moly hitelesíttetett.

964. Jogtanácsos bemutatja a 945. sz. határozattal átutalt 
2030 K. átutalási okmányait s jelenleg 3000 K. átutalását ltéri, 
mit is az igazgatóság az okmányok betekintése után kiutalványoz.

965. Jogtanácsos jelenti, hogy Törley József és társa pezsgö- 
borgyáros ezég az aradi közgyűlésen bejelentett 5000 K-ás alapítvá
nyának 4-ik részletét, 500 K-át levél kíséretében utalványon bekül- 
dötte. Bemutalja az összeg elhelyezéséi igazoló okmányokat, 
melyek betekintése után az igazgatóság a jelentést tudomásul 
veszi, Törley József és társa ezégnek a bőkezű alapítvány bekül
déséért köszönetét mond s utasitja jogtanácsost, hogy erről a 
nagylelkű alapítót értesítse.

960. Jogtanácsos jelenti, hogy Wassermann Mór ur kávé
házából a nyugdijperselyt ismeretlen tettes ellopta. A tulajdonos 
az egyesület kárának megtérítéséül 10 K-át küldött be hozzá, 
melyet cheque utján elhelyezett. Az okmányok betekintése után 
az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi és Wassermann Mór 
urnák őszinte köszönetét szavaz.

967. Jogtanácsos jelenti, hogy Steiner Henrik, a Fővárosi 
Orfeum föpinezére az eladott szelvénykönyvecske ellenértékét, 
10 K-át hozzá beküldötte, mit eheque utján elhelyezett,

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi és Steiner 
urnák fáradozásáért köszönetét mond.

968. Jogtanácsos bemutatja Lenz János pártoló tag 10 K-ás 
adományának elhelyezési és a hírlapírók nyugdíjalapjának meg
szavazott 20 K. elküldési okmányait, melyek betekintése után az 
igazgatóság a jelentést tudomásul veszi.

900. Jogtanácsos bemutatja a központi takarékpénztár félévi 
vagyonmérlegét, mely szerint egyesületünknek ott kezelt vagyona 
1902. deczember 31-iki zárlattal folyószámlán készpénzben 129,352 
korona. Értékpapírokban 22,200 K. Póstatnkarékban 2793 K. 18 f. 
Pénzbeli vagyon (a követelésektől eltekintve) tehát 154.345 K. 18 f. 
Jelenti, hogy a könyvelő a központi takarékpénztár könyvkivonatát 
átnézte, kéri annak helyességéi elismerni.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi s a központi 
takarékpénztár folyószámlájának helyességét elismeri.

970. Jogtanácsos bemutatja a budapesti választmány jegyző
könyvét, jelenti, hogy e választmány tagdíj fejében 847 K. 83. f.-t 
vett be, mely összeget az igazolt kiadások levonása után eheque 
utján beküldötte.

Az okmányok betekintése után az igazgatóság a jelentést 
tudomásul vette.

971. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány január 
havi ülése jegyzőkönyvét ; jelenti, hogy e választmány tagdijak 
fejében 386 K. 57 f.-t vett be, mely összeget az okmányolt kiadások 
levonása után beküldőitek, hogy a hátralékosok — Radnyánczu 
Kornél kivételével — halasztást kaptak, hogy Stickor János Kas
sára visszakerült, tagdíjfizetését megkezdette s ennek, úgy több 
tagnak okmányait kérik ; vagy legközelebb választmányi közgyű
lést fognak tartani.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, az okmányok 
elküldésére jogtanácsost utasítja.

972. Jogtanácsos bemutatja a győri választmány jegyző
könyvét, jelenti, hogy e választmány tagdijak fejében beszedett 
93 K. 08 f.-t, mely összegből 15 K. pénzbeszedői és 2 K. levél- 
bélyeg kiadás levonása után 76 K. 08 f.-t beküldőitek.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul vette.
973. Jogtanácsos bemutatja a szegedi választmány és a 

központi takarékpénztár értesítéseit arról, hogy e választmány 
203 K. 64 f.-t vett be tagdíjak czimén és azt clearing utján pon
tosan beküldötte.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi.
974. Jogtanácsos bemutatja a temesvári választmány jegy

zőkönyvét, jelenti, hogy e választmány január havi tagdijakból 
209 K. 47 f.-t vett be, mely összegből 24 K. levonása után 185 K. 
47f.-t beküldöttek.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, azonban uta
sitja jogtanácsost, hogy a kiadásokban előforduló sürgöny és úti
költségről szerezzen tolvilágositást és tegyen jelentést.

975. Jogtanácsos bemutatja a szombathelyi választmánynak 
szeptember és október hónapokról felvett s januárban beküldött 
jegyzőkönyveit. Jelenti, hogy e választmány szeptember hóra 
84 K. 94 f., októberre 80 K. 86 f. tagdijat szedett be, mely üsz- 
szogből 11 K. 15 f., illetve 10 K. 70 f. kiadás levonása után 
73 K. 76 f.-t, illetve 70 K. 16 f.-t kellett volna beküldeni, azonban 
esak az októberi bevétel küldetett be helyesen, mig a szeptem
berre kitüntetett 73 K. 70 f. tagdíjbevétel helyett csak 62 K. 70 f. 
küldetett be.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul nem veszi, és tekintve, 
hogy ezen választmány három hónapi hátralékban van, jogtaná
csos utasittatik, hogy ezen késedelem, úgy a fenti hiány okáról 
szerezzen magának haladéktalanul meggyőződést cs az elnöknek 
8 nap alatt, az igazgatóságnak pedig a jövő ülésen tegyen kime
rítő jelentést.

976. Jogtanácsos jelenti, hogy az aradi választmány titká
rától kapott értesítés szerint e választmány a pinczércgylet köz
gyűlése miatt e hóban ülést nem tarthatott.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, azonban uta
sitja jogtanácsost, hogy kérje meg o választmány elnökét, hogy 
a mennyiben jövőre bármi okból ülés tartható nem volna, a pénz
táros és ellenőr a havi elszámolást okvetlen ejtsék meg és a 
zöld lapot, úgy a, beszedeti tagdíjakat eheque utján minden hó 
25-éig okvetlen küldjék be a központi irodának, nehogy a tagok 
jogaikban hátrányt és a könyvelés fennakadást szenvedjenek.

977. Jogtanácsos bemutatja a szabadkai árvaszék végzését, 
mely szerint a kiskorú Pavetits József részére ott lelett adományt a 
soproni árvaszékhez utalta ál, miután az özvegy kiskorú Pávai 
oda költözött.

A jelenlés tudomásul vétetett.
978. Jogtanácsos bemutatja a Magy. Orsz. Pinczér-Egylet 

átiratát, melyben az egyesület hivatalos lapja részére a nyudij- 
egyloti jegyzőkönyvek beküldését közlés végett kéri.

A jelentés tudomásul vétele mellett jogtanácsos a jegyző
könyvek mindenkori beküldésére utasittatik.

979. Jogtanácsos bemutatja Szekér István levelét, melyben 
1898. július 1-töl kezdődő hatálylyal a r. tagok sorába felvé
telét kéri.

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Az igazgatóság az alapszabályokra s előző, hason tárgyban 
hozott határozataira tekintettel a kérelmet nem teljesítheti.

980. Jogtanácsos bemutatja Saláta Gyula segélyiránti kérel
mét, mit az igazgatóság elutasít.

981. Jogtanácsos bemutatja a m. országos központi takarék- 
pénztár értesítését arról, hogy a kezelésében levő készpénztöke 
kamatait 1903 jan. 16-tól kezdve 3'6u/o-ra szállítja le.

Tudomásul vétetett.
982. Jogtanácsos bemutatja a temesvári gyufagyár elszá

molását 1902. október, november és deczember hónapokban 
eladott „pinczérgyujtók" után az egyesületet megillető 5u/o-ra 
vonatkozólag. Bejelenti, hogy ezen 5°/u októberben 36 K. S6 f.-t, 
novemberben 52 K. 42 f.-t, deczemberben 17 K. 15 f.-t, összesen 
tehát 106 K. 43 f.-t tett ki, mely összeget a gyár cheque utján 
beltüldötte.

A jelentés tudomásul vétetett s a választmányokat, egye
sületi tagokat, úgy a szaküzletek tulajdonosait ez utón kéri fel 
az igazgatóság, hogy a humánus czélra való tekintettel hassanak 
oda, hogy üzletükben kizárólag „Pinczérgyujtó" tartassák. A gyár 
a Pinczérgyujtó kitűnő minőségének fentartásá)al az árakat rend
kívül mérsékelte, úgy hogy a szakközönségnek felettél) meg van 
könnyítve, hogy üzleti érdekeinek kielégítése mellett a humánus 
czélt is szolgálhatja.

983. Jogtanácsos bemutaja Iíirnbauer Károly királyházai 
föpinczér felvételi ivét s a felvéti dij és első havi tagdíj lefize
tését igazoló cheque szelvényt, melynek alapján az igazgatóság 
nevezettet a rendes tagok sorába felveszi.

984. Jogtanácsos bemutatja Burger taggyüjtő január 31-én 
beérkezett értesítését, melyben január havi működéséről beszámol. 
E szerint a taggyüjtő utján január havában a következő rendes 
tagok jelentkeztek felvételre:

1. Prückler József 1200 K.-ra biztosított nyudij, 2. lpsics 
György 1209 K.. 3. Kelemen József_1200 K., 4. Dirnbeck János 
600 K., 5. Kövesi István 800 K., 6. Sehweiger András 600 K.> 
7. Rapszky Zsigmond 600 K., 8. Dúld Samu 800 K., 9. Jaksics 
Ferencz 800 K„ 10.| Horváth Mihály 1000 K„ II. Geosits József 
800 K., 12. ifj. Kass Gusztáv 4000 K„ 13. Horváth Lajos 1200 K., 
14. Spielmann Gyula 1000 K., 15. Horváth Miklós 600 K„ 16. 
Steiner Fülöp 1000 K., 17. Hambeck József 1000 K., 18. Prüger 
Gyula 2000 K., 19. Girmindl Ede 600 K., 20. Unzeitig Géza 600 K. 
21. Pfus sel Venczel 600 K., 22. Weber Károly 600 K., 23. Gaubás 
Gyula 1200 K., 24. Leisztingcr Jenő 1200 K., 25. Szekér István 
Gyula 600 K., 26. Grimm Antal 1000 K., 27. Paál József 600 K.. 
28. Braun Lipót 1000 K.-ra biztosított nyugdíj.

Ezen tagok a felvételi dijat mindannyian befizették, és pedig 
összesen 284 koronát, január havi tagsági dij fejében azonban 
csak az 1 — 15 alatt felsoroltak fizettek le összesen 122 korona 
79 fillért.

Az igazgatóság az 1—15 alatt névszerint megnevezetteket 
1903 jan. 1 -töl kezdődő hatálylyal az egyesület rendes tagjai 
sorába felveszi s részükre a tagsági igazolványt kiállítja

985. Jogtanácsos a februári házbérre s házmosterpénzre 
533 K., a jegyzőkönyvek nyomtatási dijára 75 K-át, a taggyüjtö- 
jutalék előlegére 150 K.-át, Légrády testvérek számlájának kifizeté
sére 140 K-át, egyéb kiadások fedezésére 132 K-át. összesen 1030 K. 
kiutalását kéri.

Az igazgatóság felhatalmazza az elnökséget, hogy az 1030 
K.-át a kezelési alap terhére kiutalja, jogtanácsost pedig a kellő 
elszámolásra utasítja.

986. Jogtanácsos bemutatja a m. kir. államvasutak közp. 
menetjegyirodájának nyugtáját, mely szerint Burger Ignácz taggyűj- 
tőtöl egy a m. kir. államvasutak összes vonalain érvényes 11. o. 
menetjegyért 772 K.-t lefizetett; jelenti, hogy január 1-től ’a bérlet 
jegy ára 10%-al drágább lett s igy az előirányzott 720 K. elég 
nem volt. Kéri a tulkiadás jóváhagyását. Jelenti végül, hogy 
Burger a jegyet már jan. 5-én megkapta s azóta egyesületünk 
érdekében úton van.

Az igazgatóság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszi.
A jegyzőkönyv hiteléül: l)r Solti Ödön s. k.

jogtanácsos.
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Az italmérési üzletvezetők és megbízottak:
Már több mint egy éve, hogy a pénzügyminiszter 

az italmérési megbízottakra nézve kiadta a rendeletét, 
amelyet mi a lapunk 1901. évi deczember hó l én 
megjelent számában közöltünk is, és mégis majd minden 
nap újból és ujból a megbízottak alkalmazására vonat
kozó rendeletre nézve felvilágosításokat kérnek tőlünk 
lapunk tisztelt előfrzetöi.

E tömeges megkeresések arra indítottak bennün
ket, hogy a szóban levő rendeletek ismét lenyomatva 
lapunk mai számában alább szószerint közöljük:

A m. kir. pénzügyminisztérium 103. 753/1900. sz. 
a. a következő’körrendeletét intézte valamennyi m. kir. 
pénzügyigazgatósághoz :

Tapasztaltatván, hogy a pénzügyiga/.gatőságok jobbára nin
csenek tisztában azzal a különbséggel, melyet az „italmórési üzlet
vezetők" és az „italmérési megbízottak" között az 1889 : XXV. t.-cz. 
határozmányai szempontjából tenni szükséges; e tekintetbeni 
miheztartásul szolgáljanak a következők :

1. Az „italmérési üzletvezetők" tekintetében a régi és az 
uj törvény rendelkezései között lényeges különbség van.

Az 1888 : XXXV. l.-cz. hatálya alatt italmérési üzletvezető 
előloges bejelentés felvétele mellett bárkinek volt engedélyezhető.

Az 1899 : XXV. t.-cz. ettől eltérőleg, nyilvánvalóan oly 
czélból, hogy az italmérési üzletvezető alkalmazásának ürügyei 
és leple alatt az engedélyek tiltott bérbeadásával űzött vissza- 
éléseknek határt szabjon — alapelvként állitván fel, hogy az 
„engedélyes az üzletet saját személyében és saját felelősségére 
tartozik Vizetni" (1899: XXV. t.-cz. 3. §. 6. bekezdése) az üzlet
vezető alkalmazását és engedélyezését bizonyos meghatározott 
esetekre szorítja fáz 1899: XXV. l.-cz. 3. 4—6 bekezdése.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A törvényben szorosan megbatározott eseteken kívül „ital- 
mérési üzletvezetőt" senki részére sem szabad engedélyezni.

Az italmérési üzletvezetők az 1890 : XXV. t.-ez. 3. §-ában 
megbatározott személyi kellékekkel kell bírnia : alkalmazása a pénz- 
ügyigazgatóság engedélyezéséhez van kötve, mi őzéiből az üzlet
vezető személyében beállolt változás is a pénzügyigazgatóságnál 
elölegesen bejelentendő s az üzletvezető az engedményokmányban 
mindig név szerint kitöltendő (1899. évi augusztus G-án kelt 
(14,758. számú végrehajtási utasítás (I. $. m) pontja, továbbá 10. 
§. 11., 12. és 14. bekezdése.)

Az italmérési üzletvezető a törvények és a törvényes sza
bályok betartásáért felelős és viseli az előforduló szabályellenes
ségért vagy kihágásért kiszabandó büntetést (1899: XXV. t.-cz.
3. g. 7-ik bekezdése.)

„Italmérési megbízottat” saját személyes felelőssége mellett 
bárki alkalmazhat; köteles azonban az engedélyt kérő ezt a 
körülményt az 1899. évi augusztus hó 6-án kelt 64,758. számú 
végrehajtási utasítás G. g-ának c) pontja értelmében a megbízott 
megnevezésével a pénzügyigazgatóságnak bejelenteni.

A pénzügyigazgatóság az erre vonatkozó bejelentést minden 
további tárgyalás nélkül egyszerűen tudomásul veszi; mert a be
jelentésnek egyedüli czélja az, hogy a pénziigyigazgatóság a meg
bízott alkalmazásáról tudomással bírjon.

Az italmérési megbízott neve az engedélyokmányba nem 
iratik be, s ezért a megbízott személyében később előforduló vál
tozásokat sem kell bejelenteni, de köteles az engedélyes a köz- 
igrzgatási, illetőleg rendőri hatóság által kifogásolt megbízottat 
szolgálatából azonnal elbocsátani.

Az italmérési megbízottért minden esetben az engedély
tulajdonos személyesen felelős, miért is, ha szemlék és vizsgála
tok alkalmával az engedélyes nincs jelen, az, aki őt helyettesiti 
— bár megbízott alkalmazása be sem jelentetett volna — az 
engedélyes megbízottjának fog tekintetni, s annak eljárásáért maga 
az engedély tulajdonosa fog kérdőre vonatni.

A pénzügyigazgatóságoknak szigorú kötelességükké teszem, 
hogy oly esetekben, midőn az italmérési engedély tulajdonosa 
az üzletet nem személyesen vezeti, s alapos gyanuokok vannak 
arra, hogy az engedélyt a megbízottként szereplő egyén tulajdon
kép tiltott átruházás vagy bérlet folylán gyakorolja, az engedély 
tulajdonosa ellen legott a törvény szigora szerint járjanak el.

Munkásaink jutalmazása.
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ meg

alapításakor az alapszabályokba tudvalevőleg felvették 
alkalmazottaink jutalmazását is, hogy azon alkalmazot
tak, kik hosszú ideig tartó, híi szolgálataik által erre 
érdemet szereztek, ennek a szövetség által látható 
jelét is megkapják. Most jelent meg a m. kir. kereske
delemügyi miniszternek 60167. számú rendelete (kelt 
1902. deczember hó 31-én) A „hosszú ideig szolgálatban 
álló ipari munkások jutalmazásáíl-ról, melyet ez alka
lommal iparunkra való vonatkozásainál fogva megjegy
zés nélkül közlünk csak. Legközelebb azonban részle
tesen foglalkozunk ezen érdekes miniszteri rendelettel, 
mely kedvező alkalmat nyújt alkalmazottaink jutal
mazásának közeli megoldására.

A kereskedelmi és iparkamarákhoz intézett minisz
teri rendelet szövege a következő:

„lilénk rokonszenvvol és érdeklődéssel fogadtam a hazai 
kereskedelmi és iparkamaráknak azt a kedvezményezését, hogy 
„meghatározandó számú kitüntető állami okmányok és jutalmak 
adassanak évenként oly ipari munkások részére, a kik magukat 
erre hosszú idő és hűséges szolgálat által érdemessé teszik “ Kész 
örömmel váltom va'óra a kamarák eme javaslatát, mert magam 
is kívánatosnak tartom egyrészről, hogy a hazai munkaadóknak 
állandó jellegű munkástörzs megteremtésére irányuló fáradozása 
a kormány által is támogattassék, másrészt helyesnek és méltá
nyosnak találom, hogy a kitartó és kiváló szorgalmat, valamint 
ügybuzgalmat tanúsító munkások az állam részéről elismerésben 
és jutalomban részesüljenek és igy pályatársaiknak követésre-

inéltó, buzdító mintaképül szolgáljanak. Ezeket szemelőtt tartva 
tehát, az ipari munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának és 
jó magavisaletének jutalmazására 100 egyenként 100, azaz száz 
koronás állami jutalomdijat rendszeresítek. E jutalomdijakat a 
kereskedelmi és iparkamarai kerületek között lehetőleg az azok
ban foglalkoztatott ipari munkások számarányában a csatolt kimu
tatás szerint osztom fel. A jutalmazott munkások mindegyike a 

jutalomdijou kívül a jutalmazás tényét és a jutalmazás indokait 
tartalmazó elismerő okmányt kap. A jutalmazások iránti javaslat
tétel és a jutalmak kiosztása a kereskedelmi és iparkamarák fel
adatát képezvén, minden kamara a naptári év elején, alkalmas 
módon közhírré téve felhívja a kerületében működő iparos munka
adókat, tehát úgy a gyárosokat, mint a kisiparosokat, hogy leg
később az év junius havának végéig közöljék a kamarával azon 
munkásaik névsorát, — az azokra vonatkozó és a jutalomra való 
érdemességet bizonyító adatok kíséretében. kiket a szóban levő 
jutalmakra érdemeseknek tartanak.

A jutalomra való igény előfeltételei a következők: 1. magyar 
állampolgárság ; 2. tényleges munkában való állandó akalmaztatás 
(kapus, kocsis, gyári irodaszolga és más ily természetű szolgálat- 
teljesítő a jutalomra igényt nem tarthat); 3. legalább 15 évi meg
szakítás nélküli működés az ipari munka körében (tanonezévek 
beszámíthatók, évadhoz kötött i]>ari munkában alkalmazottakná 
a teljesen betöltött évadok teljes évekkel egyenértékűeknek tekin
tetnek) ; 4. a rendes munkabér vagy munkakereset évi összege 
a bejelentés évében 2000 koronát meg nem haladhat. Mindezen 
feltételek teljesítése hiteles okiratokkal, esetleg munkakönyvvel 
vagy annak hiteles másolatával bizonyitandók. Ugyanazon munkás 
a szóban levő juta'omban csak egyszer részesülhet. A kamarák a 
beérkezett bejelentések alapján a jutalmazandók iránt minden 
évben szeptember hó közepéig hármas jelölést tartalmazó véle- 
ményes és indnkolt javaslatot terjesztenek fel a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszterhez, ki e javaslatok ligyelembevételével a jutal
mazások ügyében, erre a t. kamarát értesíti és képviseletében a 
kamara elnökét vagy annak helyettesét a jutalmak kiosztásával 
megbízza. Ezen jutalmak azután lehetőleg a karácsonyi ünnepek 
és az uj év között és pedig jutalmazás erkölcsi és buzdító hatá
sának fokozása érdekében kellő ünnepélyességgel és a hol ez 
nagyobb költséget nem igényel, az iparügyekben érdekelt ható
ságok, testületek, egyletok képviselőinek, nemkülönben a jutalom
ban részesülő munkatársai jelenlétében a helyszínén lesznek szét- 
osztandók. Miután pedig az ezekben előadott rendelkezéseimet 
már a jövő 1903. év en életbeléptetni óhajtanám, felkérem a t. 
kamarát, hogy a szükséges intézkedéseket az iránt megtenni szí
veskedjék, hogy az első ily jutalmazás már az 1903. év karácsony 
utján végbemehessen. Végül csupán azon meggyőződésemnek adok 
kifejezést, hogy a kamarák, a melyek köréből e jutalmazások élet- 
beléptetésére a kezdeményezés kiindult, a maguk részéről minden 
lehetőt meg fognak tenni arra, hogy a czélba vett intézkedés azon 
hozzá fűzött jogosult várakozást, hogy a munkaadók és munkások 
között szorosabb kapcsot teremtsen, teljes mértékben kielégíteni 
alkalmas legyen.

K i m u t a t á s  az ipari munkások között kiosztandó állami 
jutalomnak kereskedelmi és iparkamarai kerületek szerinti szét
osztásáról. A kiosztandó jutalmak száma iparkamarai kerületen
ként: 1. Budapest 15, 2. Arad 5, 3. Beszterczebánya 7, 4. Brassó 5, 
5. Debreczen 5, 6. Győr 5, 7. Kassa 6, 8. Kolozsvár 4, 9. Maros- 
vásárhely 4, 10. Miskolcz 6, 11. Nagyyvárad 4, 12. Pécs 4,
13. Pozsony 8, 14. Sopron 6, 15. Szeged 5, 1G. Temesvár 7. 
17. Fiume 4, összesen 100.

©VAVAmVAVAVAVAWAmVAVAVAWAVAVAVAVAVAVAf
> Egy igen jól működő --------------------------------- - ^

| h y d r ü r  v i l á g  i t ó - g ’ ép I
< 30—30 AUER-lángra berendezve, teljes felszereléssel <
^ jutányosán eladó. Részletes felvilágosítást nyújt: i

| K L E I M  J . kávés, Veszprém . |
*VAVAVAVAVAVAVA'l/AVfAVA\!/AyAVAVAVAWAmVAM/A*

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

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

♦ SZAKIRODALOM. ♦

Q magyar vendéglősöd l̂ ézil̂ ön̂ e.
— Bírálatok Török István könyvéről. —

Török István felszolgálás és illemtana, melyet la
punk előző számában részletesen ismertettünk, osztatlan 
tetszésben részesült a könvvpiaczon is s ha az előjelek 
nem csalnak, úgy e szives fogadás lesz a könyv elter
jedésének legnagyobb előmozdítója. Miként magának a 
műnek megjelenését, úgy e sikert is kész örömmel re
gisztráljuk, mert jelét látjuk benne azon kedvező tér
foglalásnak, melyet ipari törekvéseinktől a nagy nyilvá
nosság részéről ma már senki sem tagadhat meg, va
lamint ama elismerésnek is, melvlyel mérvadó helyeken 
nemzeti közművelődésünk fejlesztésére és emelésére irá
nyított törekvéseinket egyaránt honorálják. Véleményünk 
szerint szerzőnek az anyagi sikerén kívül, melyet áldo
zatai után méltán várhat, ezen erkölcsi siker máris 
megnyugvást szerezhet munkája jövője, fáradtsága hasz
nos volta felett.

A könyv felől megjelent bírálatok közül itt köz
lünk nehányat:

A Budapesti Hírlap ezeket Írja Könyv a vendég- 
látásról* czim alatt: Török István, a budapesti ven
déglősök tanoncziskohijának tanára megírta A magyar 
vendéglősök kézikönyvét. A jó szálló, meg a jó ven
déglő óriás fontosságát egy nagyváros életében nem 
kell bizonyítgatni. A vendéglátás fontos mesterséggé 
fejlődött, aminek tömérdek fogását kell elsajátítani 
annak, aki ezt választotta kenyerének, hivatásának. A 
jó hotel és a jó vendéglő többet tehet egy város idegen- 
forgalmának az érdekében, mint egy sereg bizottság. 
E hasznos mesterség szabályainak a kódexe Török 
István könyve. Elmondja, milyennek kell lennie a jó 
vendéglőnek: konyhájának, pinczéjének, étkezőtermó- 
nek, mi a föladata gazdának, pinczérnek, mit tegyen 
és hogyan tegye, hogy jó dolga legyen a vendégének 
is, a vendéglősnek is. A könyv egy része illemtan, ez 
a vendéglők személyzetének Íródott, még pedig igen 
okosan és megszívlelni való módon. Egy csomó rajzot 
is ád a könyvében a szerző: menükártyák, evőeszkö
zök és térítési minták sok Ízléses rajzát. Már a nagy- 
közönség érdekében is szívesen ajánljuk a könyvet 
azoknak, akiknek Íródott, akiknek tanulsága és haszna 
lehet belőle. Az ára díszes vászonkötésben 3 korona

A Budapesti Napdó február bó 7-iki számában

• Pinczérck kódexe* czimen hasábos czikkben foglalkozik 
Török könyvével, melyről a következőket Írja. Mind
annyiunk örömére, akik a vendéglő, kávéház és fogadó 
közönsége sorába tartozunk, kodifikálva van immáron, 
hogy miként viselkedjék minden alkalommal a pinezér. 
Megjelent a pinezérek kódexe A magyar vendéglősök 
kézikönyve czimmel és ha végigolvassuk ezt a kedves 
és okos munkát, a szebb jövő hajnalát kell látnunk, 
mikor az ideges emberek valóságos szanatóriuma lesz 
a kávéház és a vendéglő, ahol gyöngéd, figyelmes és 
diskrét pinezérek környékezik a pacienst. Egyébként 
ma sincs ok valami súlyos panaszra a pinezérek ellen, 
de azért még mindig eleget javíthat a viszonyokon 
Török Istvánjaién szakmunkája. A szerző tanára a buda
pesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok tanoncz- 
iskolájának és ő tudja legjobban, mire kell oktatni azokat 
a virgoncz fiukat, akik a pinezérség mind szebb pályájára 
lépnek. Felszolgálás és illemtan a kódex másik cime, ami 
jelzi a könyv tartalmát is. De nemcsak a pinezérséget ér
dekli, amit ez a könyv igen helyes szempontból mond; 
a közönség érdekét szolgálja minden sor, valósággal 
a mi kényelmünk ős jókedvünk biztosítéka minden 
szabály. Legelőbb a pinezérség tanulóját (a tanoncz 
szót igen helyesen kerüli a szerző) oktalja rendre, 
tisztaságra, ildomosságra a kódex. A felszolgálás rész
leteit ugyancsak tapintatos irányelvek magyarázzák. A 
bankettek nem szokatlan zűrzavarát sok okos tanácscsal 
igyekszik Török tanár megszüntetni. Akik valaha elszen
vedték a későn érkezés mostoha sorsát, örömmel üd
vözlő? e könyv paragrafusait. Ez az igazság, tisztelt 
banketten működő pinezér urak. Kár, hogy nincs bün
tető-záradéka e törvényeknek. Valósággal paradicsomi 
élete lesz a fogadó lakójának, ha a személyzet követi 
a kódex szabályait. így például a főportás nyugalmunk 
örizöje (talán a hitelezők távoltartója is'?). A fogadó
személyzet minden teendőjének helyes meghatározása 
után ezeket a derék, megszivlelésre méltó tanácsokat 
ad a szerző a pinezéreknek: Ezeket az okos intézke
déseket és szabályokat az esztétika kedvéért az Ízlés
ben is kiváló szerző megpótolja terítési mintákkal, 
étrend-rajzokkal és evőeszköz-illusztrácziókkal is. A 
terítési minták különösen kedvesek: az idillek bájos 
taktikai tervrajzát is megtaláljuk köztük, a kőt sze
mélyre való terítés mintáját . . . Gyakorlati tapasztalatok 
okos felhasználása ez a munka; az ára három korona 
s a szerzőnél (Rákóczy-utcza 2.) kapható. Minden egyéb 
kvalitása mellett különös dicséretet érdemel a könyv 
szép magyarsága. Legalább a sok szépet és jót magya
rul tanulják meg a pinezérek.

A „Pesti Hírlap“ következőleg ir: »A magyar 
vendéglősök kézikönyve« czimen Török István, a buda
pesti vendéglősök szakirányú tanoncziskolájának tanára, 
e czimmel könyvet irt, amelyből a fölszolgálást és az 
illemtant tanulhatják meg az iskola növendékei, de a 
melynek különösen a terítés tekintetében a gazd- 
asszonyok is hasznát vehetik. Eltekintve a szakkönyv 
jóságától, ez a mü egyébként is figyelmet érdemel, mert 
a serdülő borfiukat és társaikat arra tanítja meg, hogy 
a vendéget először mindig magyarul köszöntsék és ma
gyarul szólítsák meg, mert — mondja a szerző - a 
tanulóknak a magyarosodás érdekében is szolgálatot 
kell tenniük. A nem túlságosan csinos kiállítású könyv 
ára 3 korona s Írójánál, Rákóczy-utcza 2. szám alatt 
kapható.

[? 1 o rl A 1/óirÁTirt n T Kávéházamat, mely 22 év óta áll
li 1H (l (1 KnVr í mZ ' f,!nn a Város legforgalmasabb U1UUU IVUYGllttü, helyéPi ragyol)b yálla|at mialt

azonnal eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál:

SUGÁR MIKSA kávéháztulajd. Szeged, Dr. Rózsa palota.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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B O R I Z E K  I S T V Á N
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. — Billiárdbehuzások jutányos árak mellett 

vidéken is eszközöltetnek.

♦ KÖZGAZDASÁG ♦

A m a g y ar sö rg y áro so k  orsz. szövetsége folyó évi 
február hó 22-dikén délelőtt 11 órakor fogja megtartani ez évi 
rendes közgyűlését Budapesten a szövetség VII. Weselényi-utcza
4. sz. alatti helyiségeiben. A közgyűlés napirendje a következő : 
1. Az igazgatóság évi jelentése. 2. A mérleg bemutatása. 3. Szám
vizsgálók jelentése. 4. Elnök, alelnök és igazgatótanács választása.
5. Számvizsgálók jelentése. 0. Inditványok. (Az alapszabályok 
értelmében minden indítvány a közgyűlés előtt 8 nappal Írásban 
jelentendő be.)

H eg y a lja i borok  árán ak  h an y a tlá sa . „Két nagyobb 
boreladás hírét vettük a múlt hetekben. Előbb báró Mattencloit 
Richard tolcsvai szölőnagvbii tokos, azután gróf Lónyay Elemér 
adta el az 1903. évi termésű borait. Hogy ki mikor és mennyi
ért adta el a borát, az tulajdonképen teljesen magánügy, amihez 
senkinek semmi köze. De ez a két boreladás olyan erősen érinti a 
közérdeket, hogy lehetetlen meg nem emlékeznünk róla. Valósággal 
megdöbbentőleg, elijoszlőleg hatott a hegyaljai közönségre az. a 
hir, hogy báró Mattencloit. 2<i forintért, gróf Lónyay 28 forintéit 
adta el a borok hordóját. Igaz, hogy nem valami kitűnő minő
ségű a tavalyi bor, de távolról se olyan rossz, hogy csak ilyen 
hallatlanul alacsony árt érne. így lehetetlen a szőlőből megélni, 
söl tünkre leéli mennie minden szőlőbirtokosnak. A hordó ára 8—!) 
forint páronkint, a művelés 300 forint egy holdra, ha megterem 
egy hold szőlő 15 hordó bort, s 26 írtjával adjuk el, 300 forint 
lesz a bevételünk s 370 forint a kiadásunk, a tiszta jövedelem 
20 forint. A telepítés pedig került 1500—30'0 forintba. Azt liisz- 
szilk. még a báró Mattencloit se bírja meg, hogy 3000 forintos 
befektetése 20 forintot jövedelmezzen. S Mattencloit bárónak és 
Lónyay grófnak a szőlői a legelső és legjobb fekvésünk közé tar
toznak a Hegyalján. Hát ha mágnások a legkitűnőbb fekvésű 
szülőkben termett boraikat 26 írtért adogatják el, mit reméljen 
akkor az egyszerit szegény kistermelő? Kgy-két ilyen nagyobb 
eladás veszedelmesen lenyomhatja egész I kegy alján a borárakat s 
az egész vidéket érzékenyen károsítja, megrontja. Azért mondjuk, 
hogy erősen érinti a közérdeket. Hát ha a maguk részére nem is 
kívánnak magasabb árakat a mágnásaink, legalább a Hegyalja közön
ségének az érdekében tarthatnák egy kicsiI magasabbra a borukat " 
Ezt Írja a „Eolsömagyarország" legutóbbi száma S.-A.-Ujhelyon.

B o rk iv ite l az E g-yesü lt-Á llam okba. Sanfranciacoi 
konsiilátusünk .jelentése szerint a lilloxcra (Kalifornia szőlőiben 
nagy pusztításokat vitt véghez, minélfogva a termés az ottani 
szőlőkben tetemesen apadt. Az ujraültetés ellentálló fajokkal nagy 
kiterjedésben történik ugyan, azonban még sok évi tevékenység 
szükséges ahhoz, mig a lilloxera által tett kár helyrcpótolható 
leend. Miután bedig (Kalifornia jelentősebb borkivitellel hirt, mely 
most a kisebb termelés és a magasabb ár folytán nagyon meg- 
csökkemt, konzulátusunk kiviteli ezógeinluiok ajánlja, hogy a ki
vitelre az észak-amerikai Egyesült-Államok keleti részeiben most 
fokozott gondot fordítsanak. (330.)

Az uj autonóm  v á m ta rifa  b o rv ám té te le i. A kép
viselőházban bemutatott uj vámtarifa jelentékenyen felemelt vám
tételeket tartalmaz a borra nézve. Ezen rí agasabb dijak tökéle
tesen megfelelnek az. uj tarifa védvámjellegének. A következő 
táblázatban kimutatjuk az uj vámtételeket, összehasonlítva azokat 
az eddigi autonóm- és a jelenlegi szerződéses tarifa tételeivel:

Autonóm
tarifa

Jelenlegi
szerződéses

tarifa
Uj autonóm 

tarifa

too kilogrammonként

Bor hordókban ... 20 aranyfrt 
=  47-62 K. ' _ 60 Kor.

Bor palaczkokban ... . .. 20 aranyfrt 
=  47*62 K.

__ 75 Kor.

Szerbiai borok hordók
ban (Posarevác, Nego- 
tin.Semendria és Nisch 
vidékéről) határvám 
kedvezményes szerző
dés alapján ... .... ... _ 3'20 aranyfrt 

=  7-61 K.
_

Lombardiai, venécziai, 
középolaszországi, ná
polyi és szicziliai, to
vábbá közönséges pie- 
monti borok hordók
ban, határvám ked
vezményes szerződés 
alapján ... ... ... ... 3-20 aranvfrt 

= 7-61 K.

Pezsgöborok ... ... 50 aranyfrt 
=  119 K.

40 aranyfrt 
=  95-20 K. 150 K.

Szőlőczefre és szőlő 
borkészitisre, szerző
déses behozatalnál 6 aranyfrt 

- - 14-28 K.
_ 40 K.

A magasabb dijakon kívül, az uj tarifa a hordókban és 
palacz,kokban történő borbehozatal vámja között külömbséget tesz. 
Ezen differencziálás, melyei a régi tarifa nem tartalmazott, na
gyon üdvös hatással lesz a mi finomabb boraink értékesítésére 
nézve, mert megnehezíti, a külföldi palaezkboroknak behozatalát. 
Kifogásolandó, hogy az uj vámtarifában nincsenek befoglalva a 
minimális tarifatételek i-', mert a fentebbi maximális tarifák a 
szerződéskötés alkalmával leszállíthatok és igy ezeknek a fentiek 
szerint förtént fölemelése még nem nyújthat sem biztos tájékoz
tatást, sem megnyugtatást.

É ltlliiÉ íJ il

* s fe _
■m i

-

„Zalaegerszegen megye székhelyén 
egy jómenetelü kávéház, legélénkebb 
helyen családi viszonyok miatt eladó11 
Bővebb felvilágosítást ad

Központi kávéház
Z alaeg erszeg .

! ü i m m> e.mm
Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Romlott borokat dohos, penész vagy h o rd ó -izü eket és sza- 
guakat azonnal ós felté tlenül meg,ja

B G N O R A L,
moly te ljesen  Íz ós szagnélküli folyadék s a b o rnak  idegen izt nem 
ad. A BONORAL ngy  h a t, m in t valam i derítő  sz e r : a kellem otlon dohos 
izt ta rtalm azó a lkatrészeket (ós csupán  ezeket) a borból k iválasztja ós 
m agában ta r tja , úgy , hogy egyszerű  lofejtóssol a tisz ta  bortó l elvá
lasz tható  H atása b iz to s ! Á ra egy h ek tó ra  3  ko ro n a , 5 h ek tó ra  14 korona  

használati u tasítássa l. K apható  :

E R D Ő S  J E N Ő  gyógyszerésznél,
Egerben (Hevesmegye).

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

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

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

állítjuk. Azután az átöblitett hordókat borsöprővcl teletöltvén, 
10—15 nap múlva bátran jöhet bor beléjük.

Felelet a 12. ez. kérdésre : Ezen jog elnyeréséért a pénz
ügyigazgatósághoz kell fordulni, ennek ennél rüvidobb útja nincs, 
ha ott oly lassan intézik el az ügyet, akkor tessék a, pénzügy- 
miniszternél panaszt emelni a pénzügyigazgatóság ellen. A kis
mértékben való elárusitások számát korlátozni nem lehet, s igy 
minden termelő, aki saját borának palaczkozásáért folyamodik, 
az engedélyt okvetlenül meg is kapja, ha mindjárt abba legtöbb
ször néhány hónap beletelik.

Felelet a 13. sz. kérdésre: A fagy csak egy időre veszi cl 
a bor jó izét, s igy a fagyott bor a rendes fejtés és pinczekeze- 
lésen kivül semmi különös eljárást nem igényel. Csakhogy az 
ilyen gyenge borok nehezen tarthatók el s igyjegjobb lenne vagy 
azonnal eognacfőzésre használni, vagy néhány fejtés után eladni, 
ha pedig a fagy következtében a borkősav nagy része kicsapódott 
volna, azt pótolni és a gyenge bort finom szeszszel javítani 
ajánlom.

Kérdések:
10. kérdés: Vételár iránti keresetnél ki tartozik az áru 

megfelelő voltát bizonyítani?
11. sz. kérdés: Különböző borhibák hogyan szüntethe

tők meg ?
12. sz. kérdés : Mi az eljárás kismértékben való borárusi- 

tási jog elnyerésére ?
13. sz. kérdés: Fagyott bort lehet-e, érdemes-e eltartani?

Feleletek:
Felelet a 10. sz. kérdésre: Erre vonatkozólag a m. kir. 

Curia felülvizsgáló tanácsa 1902. ápril 9-én 651. sz. a következő 
döntvényt hozta: „A vételár iránt indított keresetnek alapjához 
tartozik az, hogy az eladó az ügyletet a maga részéről teljesítette: 
teljesítve pedig az ügylet az eladó részéről csak abban az eset
ben van, ha a törvényes vagy szerződési minőségnek megfelelő 
árut szállított. Ha tehát a vevő a küldött áru minősége ellen ki
fogást tesz, s ezért az árut át nem veszi, hanem az eladó ren
delkezésére bocsátja és ekkép tagadja, hogy az áru törvényes 
vagy szerződési minőségnek megfelel : az áru megfelelő voltát, 
vagyis, hogy maga részéről az ügyletet teljesítette — mint a vételár 
követeléséhez való jognak alapját tevő tényt — az eladó tarto
zik bizonyítani. Ellenben, ha az átvétel kifogás nélkül meg
történt, akkor az ügylet az eladó részéről már teljesítettként 
jelentkezik, ezzel a vételár követeléséhez való jog meg van ala
pítva, a miért is a vevő részéről utólag felhozott minőségi hiány 
már csak mint az eladó jogának megdöntésére irányuló kifogás 
jöhet tekintetbe : következésképpen ilyen esetben a minőségi 
hiányra vonatkozó állítást — az 1808: L1V. t.-cz. 152. §-a út
mutatásához képest — a vevő tartozik bizonyítani.

Felelet a II. ez. kérdésre: 1. A borvirág ellen a tulgondos 
töltögetés, még inkább a szesztartalomnak 11 — 12 térfogat-°/o-ra 
emelése (legfinomabb sprittel) egész bizonyosan megóvja a boro
kat. 2. 1 gr. eczetsav lekötésére 37 gramm kálium tartaricum 
neutum keverendő a stichos borhoz. Legjobb azonban eczetkészi. 
tésre felhasználni, vagy cognacot főzni belőle, de ez esetben 
előbb közönséges mosószódával méltóztassék lakmusz-próba se
gítsége mellett közömbösíteni az illő eczetsavat 3. A zsákszag 
eltüntetését a 13-ik kérdésre adott válaszban leirt módon méltóz
tassék megkísérlem. A zavarosság megszüntetésére 18—20° C hő 
melletti áterjesztés, csersavvali derités, esetleg a 12-ik válaszban 
leirt átfejtés ajánlható. 4. Az uj hordók legelőször is jól kigőzö- 
londők vagy e helyett szódás vízzel alaposan átforrázandók (100 
1. űrtartalomra 15 I. forró vizbe Va kg. veendő). Az igy kezelt 
hordókat lisztn vízzel többszörösen átöblitjük majd l°/oo kőnsavas 
vizzel (a víz minden literéhez 1 gr. kénsav adandó) teletöltjük, s 
4—5 naponként frissel cseréljük mindaddig, mig 5 napi állás után 
a víz teljesen iz-, szili- és szagmentes nem lesz. Végül 4—5 1 jó
ízű friss borseprőt teszünk minden bordóba s hegyibe forró vizet 
öntvén, kihűlésig nem pergetjük, s hol egyik, hol másik fenekére

I '  Eladó 160 hektoliter 
O l ü l a O a S .  vörös- és 100 h'-üter

fehér bor. Klosterneu- 
” 1 ■’ burgi mérő szerint a

must czukortartalma átlag 19 fok. 1902-ik
évi termés. -.......
M a g -y ítr - to é li  P i n c z é s z e t  (Pozsonyin.).

A Szinye-Lipoczi L ithion-forrás

Salvator kitűnő sikerrel használtatik

vese, húgyhólyag, húgydara  és köszvénybán talm ak  
ellen, v ize le ti nehézségeknél, továbbá a légző és

em észtési szervek hu ru to s bánhalmainál
H ú g y h a j t ó  h a t á s ú !

V a sm e iite s  ! K ö n n y en  e m é s z th e tő !  C s ir a m e n te s !
Kapható ásványvizkereskertésekben vagy a S a lvato r-fo rrás  igazgatóságánál Eperjes.n .

♦ VEGYES H ÍR E K  ♦

Hátralékos vidéki előfizetőinket kiknek 
előfizetése lejárt, tisztelettel felkérjük, hogy az elő
fizetési összeget lapunk kiadóhivatalához szíveskedje
nek beküldeni, mert kifliinken a lap további 
küldését beszüntetjük.

— A „B udapesti szállodások , v endég lősök  és 
korcsm árosok  ip a rtá rsu la ta "  f. évi február hó 5-dikón 
Gumid János elnöklete alatt, választmányi ülést tartott, melyen 
Bittner Alajos, Blaschka. István, Bokros Károly, Förster Komád 
Fürst Tivadar, Jahn Ede, Kramer Miksa, ICammer Ernő, Kommcr 
Ferencz, Kriszt Ferenc/., Nősek Ignácz, Petanovits József, Schnell 
József, választmányi tagok, továbbá dr. Solti Ödön jogtanácsos, 
Poppel Miklós titkár, Barta Béla cs F. Kiss Lajos szerkesztők 
veitek reszt, Gundd János elnök megnyitván az ülést, üdvözli a 
megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, a jegyző
könyv vezetésére titkárt, hitelesítésére pedig Bittner Alajos és 
Kommer Ferencz választmányi tagokat kéri fel, majd elrendeli az 
előző ülés jegyzőkönyvének felolvasását. A f. évi január lió 13-án 
tartott választmányi ülés jegyzőkönyve felolvastatván, megjegyzés 
nélkül hitelesíttetett. Elnök bejelentéseit: 1. hogy az ajándékot 
küldött svédországi kartársaknak az előző ülés határozatához 
képest a diszes kivitelű köszünőlevek ez idő szerint már elkül
dettek, továbbá, hogy Rákosi Jenő szerkesztő az elnökhöz inté
zett sajátkezű levélben köszönte meg az ipartársulatnak fürendi-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1903. február 15. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 9

házi taggá történt kineveztetése alkalmából hozzá intézett üdvöz
letét, a választmány helyesléssel és ürömmel vette tudomásul. 
A „Rendőrségi Lexicon" előfizetési felhívásra felolvastatván, a 
választmány a könyv megrendelését határozta el. Egy választ
mányi tag levél kíséretében beküldötto a budapesti „Magyar bor
ház" czimü vállalat üzleti körlevelét, melynek felolvasása után a 
a választmány elhatározta, hogy tekintettel az abban kifejezetten 
érvényre jutó tisztességtelen versenyre, a vállalkozás ellen e czi- 
men megindítja a kellő eljárást. Ringwald Sámuelné, Poyovics 
Vinezéné és Szlova Károlyné segély iránti kérvényei tárgyaltatván, 
a választmány 10 K. segélyt szavazott meg, Popovicsné a Dréher- 
alapból fog segélyt nyerni, mig Szlova Káro yné az ipartársulat 
elnökének közbenjárására a fővárosi szegényházba fog elhelyez- 
letni. A budapesti kereskedelmi és iparkamara azon értesítését, 
hogy a budapesti vendéglősök szakirányú tanoneziskolájának eddig 
adott évi 400 korona évi szubvenczióját 200 koronára volt kény
telen leszállítani, a választmány sajnálattal vette tudomásul, de 
el fog követni mindent, hogy a szakiskola továbbra is az eddigi 
segély élvezetében maradhasson. Az italmérési illetékek ügyében 
a felszólamlási tárgyalásokhoz a választmány elnök indítványához 
képest Kocli Józsefet küldi ki az ipartársulati tagok érdekeinek 
képviseletére. Végül — a határnap megjelölése nélkül — elhatá
rozta a választmány, hogy az ez évi rendes évi közgyűlést f. évi 
márcziusban tartja meg a bál után, a közgyűlésen megejtendő 
választásokra vonatkozólag pedig Petanovits József elnöklete alatt 
Bokros Károlyt, Bittner Alajost, Fiirst Tivadar, Förster Konrád, 
Kommer Ferencz, Kriszt Ferencz, Nősek Ignácz, és Sclmett Józsefet 
küldte a jelölő-bizottságba. Ezzel az ülés véget ért.

Magyar Vendéglősök 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 székesfőváros i k isvendégdösök és korcsm á- 
ro sok  ip a r tá r s u la ta  folyamodott az elöljáróságokhoz, hogy a 
korcsmái és vendéglői üzletek engedélyezésénél ezen ipartársulat 
véleményét Iiallgasák meg. Az elöljáróságok a folyamodványt, mint 
figyelembe nem vehetőt, elutasították. Ehhez — — nem kell kom
mentár.

— A „B udapesti k áv é s ip a rtá rsu la t"  tá rsa sv a c so 
rája . A budapesti kávésipartársulat f. évi február hó 9-dikén 
Dukász sip-utezai vendéglőjében tartotta az idei közgyűlés előtt 
utolsó társas vacsoráját. A szokásos meghívó, miután az idei 
közgyűlésen teljes tisztujitás lesz, búcsúzó vacsorát említett, 
a hangulat ennek daezára mint mindig, derült, emelkedett 
volt. Sok megszokott kedves vendég hiányzott ugyan, de 
azért a vacsora látogatottság dolgában sem maradt elődei 
mögött. Ott voltak: Némái Antal elnök, Hurkai Mór alelnök, 
Berger Leó ellenőr, továbbá Tihanyi Józsid, Glaser Fiilöp, Arvay 
Ottó Ede, Kohn Fiilöp, Bauer Ignácz, Keincr Márkus, Morvay 
Ferencz, Goldberger Salamon, Keleti Henrik, Bronncr Miksa, 
Dreehsler Béla, Weingruber Ignácz, Takács János, Berger Leó, 
Tanbcr Salamon, Polliik Sándor, Köbeit Gyula Schowanetz János, 
Salser Albert, Wasscrmann Mór, Salzer Ignác/., Tepli József, 
Hevesi Adolf, Laukó l’ál, Harsányt Adolf, Fráter Márton, Griineck 
Gusztáv, Klein Ignácz, továbbá Kemény Géza ipartársulati titkár, 
Bartu Béla és F. Kiss Lajos szerkesztők. A vendégek közül 
jelen voltak: Förster Konrád, Piatnih Rudolf, Glasner Ede, 
Fischer Miksa ós Wintcr Miksa a Zwack ezég képviselője és 
Tottis Lajos. Elmaradásukat kimentették: Bokros Károly orsz. 
nyugdijegyosületi elnök. I)r. Solti Ödön jogtanácsos, és Holstein 
Zsigmond pénztáros. Az utóbbi helye nem maradt betöltetlen, a 
jószivü Glasér Fiilöp szokatlan ügybii/.galommal helyettesítette öt 
s nagy jóindulattal pumpolt a kávéssegódek árvái téli ruhájára.

Az obligate első helyen álló elnöki beszéd ez alkalommal 
az ipattársulat jelestollu titkárát Kemény Gézát illette, kit a 
főváros közgyűlése ép o napokban választott meg segédi'ogalmazó- 
nak és kire az elnök a következő pohárköszöntőt mondotta : 

Tisztelt uraim!
Engedjék meg, hogy rendes szokásom szerint én emel

kedjem fel első Ízben szólásra, annyival is inkább, mert erre 
ma különösen kedves körülmény szolgáltat okot ós alkalmat.
(.Halljuk!)

Uraim ! Általánosan elismert igazság, hogy ha az embert 
a közbizalom bizonyos polezra emeli fel. annak legelső és főköte
lessége minden tekintetben és minden időben odahatni, arra 
törekedni, hogy legyen az a polez bármilyen alacsony avagy magas, 
ott a maga munkakörében boldoguljon, hivatása kötelmeit hiven 
és teljesen betöltse ! Ez volt az én jeligém akkor is, mikor annak 
idején először választottak meg az ipartársulat elnökének, hogy 
megfeleltem-e neki, a felett mások vannak hivatva bírálatot mon
dani, nem én. (Lelkes éljenzés-) Egy azonban tény s ez az, hogy 
a ki a köz szolgálatában áll eredményt csak úgy tud elérni, ha 
— mint a háborúban a vezérnek a segédek, a tisztek, egy egész 
hadsereg állanak rendelkezésére, a kik azonosítva magukat vele. 
mindennemű törekvését megértik, osztják, igyekeznek azok meg
valósulását közreműködésükkel elősegíteni, megtenni mindent a 
mi az ügynek javára válik. Örömmel jelentem ki, hogy nekem a 
liü ós kitartó munkatársak, tisztek és segédek ezen odaadó serege 
megadatott, s ha van valami kis érdemem ennek is legnagyobb 
része reá.uk háramlik vissza. De ha én ez alkalommal a sok 
közül csak egyet választok ki s ez az én adjutánsom, titkárom 
(Hosszantartó, lelkes éljenzés) úgy kérem ne vegyék ezt a többiek 
rossz néven, mert erre egy a közelmúltban lefolyt esemény szol
gáltat különös alkalmai. Méltoztatnak tudni, hogy Kemény Géza 
titkár urunkat nemrég a főváros méltányolván tevékenységét, 
és szorgalmát a fogalmazói karba választotta meg. Örömmel emlé
kezem meg ezen örvendetes tényről, mert általa legjobban beiga
zolva látom, mennyire helyesen jártam el akkor, mikor öt óhajtva 
és tartva érdemesnek társulatunk titkári tisztére, benne oly 
erőt nyertünk, kinek megválasztását azóta sem volt okunk és 
alkalmunk megbánni. Ennek örömére reá emelem poharamat 
azzal az őszinte jókívánsággal, hogy úgy közhivatalnoki mint 
ipartársulati titkári minőségében is továbbra is áldás és siker 
kisérje 1“ (Lelkes éljenzés.)

Az elnök nagy tetszéssel fogadott beszéde után Kemény 
Géza hosszabb tartalmas, nagy tetszéssel fogadott beszédben 
köszönte meg az elnök meleghangú üdvözletét. Beszédét a jelen
levők ólónk tetszéssel fogadták. Harsányi Adolf nagy tetszéssel 
fogadott beszédet mondott Harkai Mór alelnökre. „Ha a molnár
nak vize van bort iszik, ha nincs vize vizet iszik" ez az ellent
mondásnak látszó, de mégis igaz és jóizü magyar közmondás jut 
eszébe, úgymond, valahányszor kartársait jókedvű társaságban 
együtt ülve látja, mivel a kávésok is nyáron, mikor nincs pénzük 
nem szórakoznak, ám télen, — mikor az üzlet mégis csak igy-ug\ 
megindul ott hagyják a dolgot és — — nem vizet isznak. Ez 
örvendetes, mert azt bizonyltja, hogy a kávésok legalább akkor, 
ha egymással szemben ülnek, tudnak egymással szemben barátsá
gosak, kedvesek ós udvariasak lenni, ha egymás háta mögött 
rosszat is beszélnek egymásról. (Élénk derültség.) (Berger Leó : 
„Wic dér Schelm ist, so denkt er“.)

Nem ón. Én csendes ember vagyok. Hisz olyan borzasztó 
szerencse egy kávést sem üldöz, mint engemet. A legutóbbi pár 
esztendőben kétszer is beverték az ablakaimat, bünpört akasztottak 
a nyakamba, felgyújtották házain fölött a tetőt. Miért ? Mert c11 
vagyok a kávésok Prtigelknabeja, mint az a mesebeli gyerek, a 
kit az udvarmester rak meg az urasig fia helyett, mert nem 
tanulta meg a leczkójét. Hát nem baj, kiállom. Kiállom még az 
elnök verését is, ha nem az ö adju'ánsát, hanem mienkét, a ki 
az öve is, a mi szeretett alelnökünket, a főadjutánst Harkai Mórt 
élteiéin. Az Isten sokáig éltesse !“

A nagy tetszéssel fogadott beszéd ulán Harkai Mór mon
dott köszönetét Harsányi Adolfnak, s örömét fejezvén ki a felett, 
hogy az általa inaugurált vacsorák ily szépen sikerülnek, s nyomuk-
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lián a kartársi összetartás szeretet és együttérzés oly szép fejlő
désnek és virágzásnak indultai jogos büszkeséggel e szép ered
ményre az ipartársulat tagjait éltette. Még F. Kiss Lajos mon
dott beszédet vázolva az ipartársulatnak a legutóbbi bárom év 
alatt kifejtett tevékenységét és ezzel a sikerült estély véget ért.

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.

— K orcsm árosok keserve. Bolond dolog történt — 
mint a „Pesti Hírlap'1 Írja — Ungmegyében a múlt hónap folyama 
alatt, bizonyságául annak, hogy az ország egyes részeiben a 
hivalalos észjárás néha napján tótágast áll. A heccet a csendőrök 
nyitották meg, akik a megye területén levő korcsmákat sorra 
járták s akik a nem Ungváron hitelesített üvegeket elkobozták. 
A korcsmárosok, akiknek üvegjei hitelesítve voltak, persze kese
regni, sőt tiltakozni is kezdtek, de hiába, mert a csendőrök az 
üvegek elkobzását tovább fölyLaüák, megmagyarázván a korcsmá- 
rosoknak, hogy Ungmegye területén csakis olyan üvegben mér
hetnek bort, vagy pálinkát, amely üvegeket az ungvári 36-os számú 
mértékhitelesítő hivatal hitelesített. A meglepett vendéglősök tisz
tában voltak ugyan azzal, hogy ez kész ostobaság, mert hiszen 
az állami mértékhitelesítők munkájának az egész ország terüle
tére érvényesnek kell lenni, mindazonáltal besiettek Ungvárra, 
hogy olyan üvegeket vásároljanak, amelyekre a koronabélyeget 
az ungvári mértékhitelesítő ütötte rá. Ily körülmények között való
ságos korcsmáros-vándorlás ment végbe, ami nemcsak sok időbe, 
de sok pénzbe került. Az Ungvárra való utazás azonban nem 
minden esetben sikerült, mert az ungvári hivatal által hi Lelesi tett 
üvegek hamar elfogytak s az üzletekben csakis olyan üvegek 
voltak kaphatók, amelyeket az ország különböző helyein hitelesí
tettek az erre följogosított közegek. A korcsmárosok tehát ezeket 
voltak kénytelenek megvenni s Ungváron még egyszer, tehát 
másodszor bitelesitteteni, ami azt jelenti, hogy a hitelesitési dijat 
újra lefizették. Egyik olvasónk csakis olyan üveghez jutott, amit 
a 157. számú hivatal hitelesített, de amely Ungmegyében csak 
akkor vált használhatóvá, mikor a koronabélyeget az ungvári 
36-os hivatal is rányomta, aminek következtében ezen az üvegen 
már két állami hitelesítés van. Ami az Ungváron való hitelesitési 
műveletet illeti, az persze nem ment könnyen s egyik-másik 
korcsmárosnak két napig is kellett várakozni, amig a sor rákerült 
s amig üvegjeit másodszor is hile essé lelték. Hát amint látszik, 
ez az eljárás valóságos oktalanság, meri hiszen annak az üvegnek, 
amit az állam nevében egy városban hitelesítettek, az ország egész 
területén használhatónak kell lenni, amint a hordók is mindenütt 
egyformán használhatók, ha a hitelesítés rajtuk vagyon. Igaz 
ugyan, hogy a hivatalos észjárást — különösen a közigazgatás 
egyszerűsítése óta — nehéz megérteni és hogy annak minden 
lmkfenczére el lehetünk készülve, mindazonáltal a jelen esetben 
azt hisszük, hogy valamely félreértésről van szó, aminek köv. t- 
keztében a kereskedelmi miniszter figyelmét erre az ungvári balga
ságra ezennel fölhívjuk abban a reményben, hogy a megtorló 
inlézkcdésekel is megleszi.

— A lapszabály jóváhagyás. A belügyminiszter 3098/1933. 
sz. a. végzésével a „Soproni pinczérek és tekeörök egyesületé"-nek 
alapszabályait jóváhagyta.

— A borv izsgáló  b izo ttságok  tag ja i. A mesterséges 
borok készítésének és azok forgalomba hozatalának tilalmazásáról 
szóló 1893 : XXIII. t.-czikk értelmében a Budapesten és Kolozsvárt 
szervezett állandó borvizsgáló szakértő bizottságokhoz a keres-
cdelmi miniszter az 1903. óv tartamára a következő tagokat és 

pedig: 1 a budapesti bizottsághoz elnökül: dr. W'artha Vincze

miniszteri tanácsos, műegyetemi tanárt, tagokul: Júlics Géza bor
nagykereskedőt, egyúttal elnökhelyettesül is, továbbá Abclesz 
Zsigmond bornagykereskedűt, Gundel János vendéglős, budapesti 
lakosokat, ezenkívül Palugyay József bornagykereskedő és Schmidl 
Lothár bornagykereskedő, pozsonyi lakosokat; 2. a kolozsvári 
bizottsághoz elnökül : koltói gróf Teleki Lászlót, tagokul pedig 
Tuba Lajost, a kolozsvári gazdasági intézet tanárát, egyúttal 
elnökhelyettesül is, továbbá Nagy Gábor vendéglős, D. Deák 
József és Farkas Samu borkereskedő, kolozsvári lakosokat, vala
mint Eöry Tivadart, az erdélyi pincze-egylet titkárát, kolozsvári 
tanárt nevezte ki. A titkári teendők egy részének teljesítése ez 
évben is a budapesti bizottságnál dr. Csűri Jenő miniszteri titkár, 
a kolozsvári bizottságnál pedig dr. Titizitsha Béla egyetemi asszisz
tens, bizottsági titkárok feladatát képezi.

— A gy ő ri szállodások , ven d ég lő sö k  és k o rcsm á
rosok ip a rtá rsu la tá n a k  közgyűlése . A győri szállodások, 
vendéglősök, korcsmárosok ipartársulata f. évi január hó 29-én 
délelőtt tartotta meg lemles évi közgyűlését, melyen a. tagok szép 
számmal, mintegy huszonötén jelentek meg. A »Fehér hajó* hosszú 
földszinti termében gyűltek egybe a győri vendéglősök, vidáman, 
mosolygó arczczal foglalva helyet a számukra elkészített hosszú 
fehér asztal körül, ahol az egyszer ők is vendégek voltak. Meg
jelentek : Posch Nándor elnök, Herczeg Ferencz alelnök, Kuster 
Géza pénz tárnok, Héberling Ferencz, Vrfy Sándor, Hanich József, 
Wölfl Pál, Perlitz Lajos, Nagy Vincze, Kis Károly, Meixner Mihály, 
Kacséra István, Tóth Pál, Erhardt Antal, Nagy József, László 
József, Prém József, Kuster Béla, Szabó János, Lukovits János. 
Posch Nándor elnök pontban 10 órakor megnyitva a közgyűlést, 
Rumy Sándor titkár felolvassa az elnöknek a választmány nevében 
kiadott évi jelentését az elmúlt év viszonyairól. E jelentés kon
statálja, hogy a szakipar orvoslást igénylő kérdései múlt évben 
sem mentek előbbre, noha az ipartársulat minden alkalommal 
tevékeny működést fejtett ki. A jelentés elmondja, hogy a múlt 
közgyűlésen panasz emeltetvén a telefon drágasága ellen, az ipar
társulat a győri keresk. és iparkamara utján a kereskedelmi mi
niszternél már kérte a telefondijak leszállítását, de válasz még 
nem érkezett. A jelentés panaszkodik azután, hogy az adóalap 
kiszámításánál kétféle mértékkel mértek és ez a kétféle számítás 
nem az adózó vendéglősük javára történt. Azért az ipartársulat 
feladata az lesz az idén, hogy a pénzügyminisztériumnál egységes 
adókulcs megállapítását szorgalmazza. Az elnöki jelentés felhozza 
továbbá, hogy tavalyi sérelmeik a kifőzök és az éjjeli tivornya
tanyák szabadosságával szemben még ma sem nyertek orvoslást. 
Ezután a vendéglősök szövetségének tavalyi közgyűléséből kifolyó
lag három dologra hivja föl a vendéglősök figyelmét. Ajánlja a 
szakiskola felállítását, melyre a legnagyobb alapot Győr adta s 
azl a szövetségi közgyűlés is elismerte, továbbá a városok idegen- 
forgalmának emelésére ezélzó mozgalmat és végül a nyugdíjintézet 
ügyét, melyre nézve javasolja, hogy minden vendéglős és kávés 
kötelezze alkalmazottait a nyugdíjintézetbe való belépésre, igy sok 
terhes kötelezettségtől megszabadulnak. Végül megemlékszik Mojzer 
Antal, Nagy István és Wéber Károly tagok elhunytéról, kiknek 
emlékét jegyzőkönyvileg megörökíteni kéri. A jelentést egyhangúlag 
tudomásul vették. Titkár ezután kimulatta a múlt évi pénztári 
forgalmat, Az ipartársulat vagyona 11066 kor. 89 fillért tesz ki. 
Elnöki javaslatra a közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy az 
ipartársulat 5000 koronát tevő készpénz vagyona, nagyobi) gyü- 
mölcsüztetés végett ingatlanra, első helyre kölesönkép is kiadható 
és az ügylettel megbízza az elnökséget. Indítvány nem lévén, Posch 
elnök javasolja, hogy a csütörtöki találkákat ezentúl is tartsák fönn, 
mihez többek hozzászólása után a közgyűlés is hozzájárult! Több 
tárgy nem lévén napirendre tűzve, elnök a közgyűlést a tagok 
éljenzéíc közben bezárta.

— A k a s sa i vendég; ö s ip a rtá rsu la t közgyű lése . A
kassai szállóbérlök. vendéglősök, kávésok és pinczérek szakegylete 
január hó 26-án éjfélkor tartotta rendes közgyűlését a Stern-félo 
vendéglő nagytermében Seress Márton elnöklése mellett.

— R endele t az acety lén -gázró l. Említettük a múltkor, 
hogy a kereskedelmi miniszter reudeletet bocsájtott ki az aczetylón- 
gáz előállításáról, a fejlesztő-készülékek szerkezetének megvizsgálá
sáról, úgyszintén a szerelői és kezelői vizsgák megtartásáról, Moslpól-
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lólag kiegészül a múltkor kiadott rendeletét, amelyben részletesen 
körülírja a vizsgálóbizottság eljárását, működése körét. A miniszter 
a bizoltság megalakulása és működésének megkezdése iránt is 
intézkedett. A bizottság már február hó 15-én a nagyközönség 
rendelkezésére áll, hogy a vizsgát letenni óhajtóknak — a ren
delet egyes részeinek márczius 15-ikén történő életbcléjiletésekor 
a törvény intézkedéseinek megfelelőleg — meglegyen a kellő kép
zettségük. A miniszteri rendelethez csalóit szabályzatban ismer
teti, hogy kik lehetnek és hányán a bizottság tagjai, külön elő
írja az elnök, előadó és a bizottsági jegyző leendőit, azonkívül a 
vizsgálatok megtartásának helyét, a vizsgálat menetét stb. A 
kereskedelmi miniszter az acelylén-gázrúl kiadott két rendele
tével szigorúan körülírta a gáz fejlesztésének módját, megjelölte 
a helyei, ahol a gázt tai tani lehet, a gáz kezelőinek képzettségét. 
A minisztert az is ösztönözte a két rendelet kiadására, hogy a 
sajnos, gyakori veszedelmeknek egyszer s mindenkorra véget 
vessen. Az aeetylén-gáz tudvalevőleg nagyon robbanékony, köny- 
nyen válhatik a szerencsétlenség okozójává, ha nem kezelik lisztén 
és kellő szakértelemmel.

— A te m esv ári szállodások, vendéglősök, ip a r
tá rsu la ta  f. évi január hó 20-dikén tartotta meg rendes évi köz- 
gyűlését a városháza nagy termében Schubert Péter elnöklete 
alatt. A temesvári ipartársulat tudvalevőleg nagy napok előtt áll. 
mivel úgy 1901. mint az 1902. évben Budapesten tartott országos 
szövetségi és országos nyugdijegyesületi közgyűlések egyértelmű 
határozatai értelmében a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ 
valamint a „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávés- 
segédek Országos Nyugdijegyesülcté“-nek közgyűlései Budapesten 
lesznek megtartatva. Mint már lapunk előző számában megírtuk 
a temesvári ipartársulat, élén ügybuzgó elnökével Schubert Péterrel 
nagyszámú előkészítő munkálataihoz, melynek egyik legérdekesebb 
része egy a közgyűléssel kapcsolatosan rendezendő kiállítása, 
élelmiszer kiállítás. A társulat, melylyel a közgyűlésért Szeged. 
Kassa, stb. városok rokonipartársulatai, versenyeztek mindent 
elkövet már most a közgyűlés sikere érdekében, s Így remélhető, 
hogy fáradozásait a legteljesebb siker fogja kisérni. Erre mutat 
az ] s, hogy az idei közgyűlés iránt rendkívüli érdeklődés mutat
kozott s azon az ipartársulat majdnem valamennyi tagja részt 
vett. Schubert Péter elnök a tagok üdvözlése és a határozatképes
ség megállapítása után Scheiber Lajos titkár terjesztette elő 
az elnökség múlt évi tevékenységéről szóló nagy gonddal és 
szakértelemmel elkészített jelentését, melynek helyesléssel történt 
tudomásul vétele után a közgyűlés jegyzőkönyvében őszinte sajná
latát fejezte ki Lenz Jánosnak, a társulatnak 12 éven át érdemes 
és ügybuzgó elnökének ezen állásáról történt lemondása fölött. 
A számvizsgálói jelentés szerint az egyesület vagyona a lefolyt 
évben 1711 korona 80 fillérről 2188 korona 14 fillérre emelkedett 
a társulati tagok száma pedig 94-re. Örömmel említi fel a jelentés 
azt a kiváló érdeklődést is, melylyel a vidéki kartársak, főleg a 
lugosi kartársak az ipartársulat tevékenysége iránt viseltetnek s 
melytől utóbbinak jelentékeny erkölcsi és anyagi gyarapodása 
várható. Végül megemlékezik a jelentés a M. t . O. Sz. és a Sz.
V. K. P. A'. 0. Ny. 1902. évi budapesti közgyűléseinek lefolyá
sáról is, melyen az ipartársulatot Schubert Péter, Scheiber Lajos 
és lllits Gyula képviselték. Kimerítően foglalkozik a jelentés a 
temesvári ipartársulatot ért ama kitüntető határozattal, melynek 
következtében úgy a „Magyar Vendéglősök Oszágos Szövetsége" 
mint a „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek 
Országos Nyugdíj egyesülete" rendes évi közgyűlésüket 1 emesvárott 
fogják megtartani, s a midőn c közgyűlésnek jelentőségét, valam nt 
az abból az ipartársulatra s annak tagjaira háramló hazafias köte
lességekre is utal, örvendetes megnyugvással utal arra a tényre, 
hogy úgy lovag Vest Ede, a temesvári kereskedelmi és iparkamara 
elnöke mint báró Ambrózy Béla és Dr. Telbisz Károly polgár- 
mester a legnagyobb készséggel ígérték meg hozzájárulásukat a 
közgyűlés erkölcsi és anyagi sikere érdekében. Felemlíti a jelentés, 
hogy a temesvári kereskedelmi és iparkamara deczeinber hó 27-ikén 
tartott ülésén tárgyalta a vendéglős-kongresszus alkalmából rende
zendő élelmiszer kiállítás ügyét, és hogy ez ügyben egyelőre egy 
szőkébb körű értekezlet tartatott, melyen a kamara képviselőin) 
kívül a Temesmegyei Gazdasági Egyesület és a vendéglős ipar

■ Hirdetési rovatunkat lapunk olv*

társulat kiküldöttei is részt vettek. E tanácskozás főleg a s/.óban- 
forgó létesítmény vállalkozásnak általános módozatai és a kiállítás 
helyének megválasztása körül folyt. Tekintve, hogy e kérdések, 
valamint a kiállítás területének meghatározása a szintén helyben 
az 1903. évben megtartandó dalárértekezlet ózdijaira tervbe vett 
csarnok építésétől függ, az értekezlet az előkészítő munkálatok 
néhány hétre való felfüggesztését határozta el. A jelentés záró
részóben részletesen foglalkozik a múlt évi zászlószentelési ünne
pély fényes lefolyásának ismertetésével, melynek tropheumait. 
okmányait stb.-it a városi irattárban helyezték el. A jelentésnek 
egyhangúlag történt tudomásul vétele után Sclwrsch Albert kor- 
c’nök vezetése alatt az uj választási ejtették meg, melynek 
eredményeké)) Lenz Jánost tiszteletbeli elnöknek. Schubert Pétert 
elnöknek, Kaszanits Ferenczet alelnöknek. Metz Józsefet [pénztá
rosiak, Scheiber Lajost pénztárosnak, Haunold Jánost, Trimmel 
Jánost és Gombás Jánost pedig számvizsgálóknak választották meg. 
Választmányi tagok lettek: Witzcnetz Márton. Schenk Flórián, 
Zimmercr Miklós, Drexler Nándor, Payer Ottó, lllits Gyula, Pózse 
Döme, Rcischel Péter, Gilg Antal (Lúgos), Schrottmaycr József, 
Jgnea Sándor, Neuwirth Antal (Lúgos). A békéltető bizottság tagjai 
lettek : Polczák Antal. Zwirn Mór, Novotny Ferencz a főnökök, — 
Tóth Kálmán, Schwarcz Márton és Zwiber Alajo3 az alkalmazottak 
részéről. Ezután még egy harminc/, tagból álló közgyűlést rendező 
bizottságot választottak, mire a közgyűlés elnök éltetésével véget ért.

— A szegedi p in czé rek  m agyarsága . A „Vásárhelyi 
Híradó" egyik legutóbbi számában azzal a súlyos váddal állott 
elő, hogy a több százezer korona költséggel lölépitett szegedi uj 
állomás-épület éttermében a pinczérek még a magyar utasokhoz 
is német szóval közelednek. Nagyon természetes, hogy a dolog
nak utána jártunk s örömmel jelenthetjük, hogy — amiben ma
gunk részéről egy perczig sem kételkedtünk — a „Szeged" állomás 
vendéglő pinezérei mind jó magyar fiuk, akik büszkék a magyar
ságukra, sőt még az idevetődő idegent is magyarul szólítják meg 
és csak akkor fanyalodnak nagynehezen a német beszédre, ha az 
ilh tő idegen utas legkevésbé sem ért magyarul. Sőt mi több, a 
derék pinczérek két németajkú kollegájukból olyan kuruez magya
rokat csináltak; hogy azok is szívesebben törik a magyar nyelvet, 
semhogy németül szólanának. Horváth József főpinezér, Varga 
József, Meszlényi Lajos, Kovács Antal, Szelley István pinczérek, 
tehát csupa jó magyar nevű emberek, ez ügyben egyik Szegeden 
megjelenő napilaphoz erélyes hangú tiltakozó levelet intéztek, 
melyet mi is szívesen veszünk tudomásul.

— A győri vendéglősök  sz ik v izg y ára  f. évi február 
10-én d. e. 9 órakor tartotta közgyűlését, melyre vonatkozólag a 
tárgysorozatot Pósch Nándor elnöklete alatt az intéző bizottság 
készítette elő. Az évi kimutatás a szövetkezet erűsbüdéséről tesz 
tanúságot. Elmúlt évben közel félmillió üveg szikvizet gyártottak. 
Jéghiány idejében 25%-kal olcsóbb jeget adott tagjainak a szövet
kezet Fontos lény volt a házvétel, melyei a szövetkezet minden
kori alapját megvetette. A szövetkezeti ház átalakítási munkáit 
Káldi Lajos nyerte el, Kovács Józsefnek az igazgatóság köszönetét 
szavazott fáradozásáéit.

— A tinánezok  tan u ln ak . A budapesti pénzügyigazga
tóság nemrégiben arra a tudatra ébredt, hogy kevés a finánc/.. 
Most pedig azt a megfigyelést tette, hogy a finánezok — a kik 
ugyancsak jól értenek — ha kell — a vendéglősök és kávésok zakla
tásához — nem eléggé képzettek. Nem azokban a teendőkben 
mutatkozik a képzettség hiánya, a melyek ügykörükbe vágnak, 
mert ennek jövedelmező fortélyai iránt nagy a fogékonyságuk, 
hanem általában kicsiny a műveltségük. Nem tudnak helyesen 
Írni, fogalmuk sincs irodalomról, történetről, természettanról stb. 
A fináncznak ugyan nem nagy szüksége van ezekre a tudomá
nyokra, de azért semmi esetre sem árthat, ha művelődik. A 
pénzügyigazgatóságok ezért felhívják a pénzügyőri biztosokat, 
hogy egyes napokon a vizsgázott pénzügyőröknek előadást tart
sanak a felsorolt tárgyakból. Az előadásokat már legközelebb 
meg is kezdik a finánczkaszárnyákban. S ezektől az előadásoktól 
egjobban félnek a pénzügyőri biztosok.

— A „M agyar O rszágos P in czér-E g y esü le t"  mls- 
ko lczi bálja . A M. O. P. E. miskolc/.i választmánya rendes 
bálját ez idén a szokottnál is nagyobb fénynyel fogja megünne

ó ínak  becses figyelmébe ajánljuk. ------
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pelni.. Mint lapunknak Írják, a rendezőség védnöki tisztének elfo
gadására dr. Tarnay Gyulát, Borsod vármegye alispánját, dr. Szent- 
pnh/ Istvánt, Miskolczsz. kir. város polgármesterét, Görgey Lászlót, 
a m. kir. állami vasutak üzletvezetőjét és Rcidinger Bélát, az 
ottani Korona szálloda tulajdonosát nyerték meg. kiken kívül még 
Gumiéi Jánost, Stáiller Károlyt. Gliick Frigyest és Bokros Károlyt 
kérték fel a rendezőség védnöki tisztének ellogadására. A rendező- 
bizottság élén Auslander Gyula buzgólkodik, ki a bál ügyében követ
kező közérdekű levelet irla Bokros Károly orsz. nyugdijegycstileti 
elnökhöz: ..Van szerencsém szives tudomására hozni, miszerint 
szakiskol ink ünnepélyes megnyitása alkalmából rendezendő bálunk 
védnökségének elfogadására nagys. Gundel János. Stádler Károly, 
Ginek Frigyes urakat kértük fel. mint olyanokat, kik a magyar 
vendéglöskar díszét képezik. Az 0. M. I’. E. helybeli választmánya 
alig hat hónapi fennállása alatt már is óriási eredményeket ért eb 
de főtörekvésem odairányul, hogy az orsz. nyugdijegyesületnek szerez
zek Íviveket és erős a hitem és erre szavamat is adom, hogy két hóna
pon belül meg fogjuk itt alaldtani a nyugdijegyesületi választmányt is. 
Elérkezett az ideje, hogy a magyar pinezéri kar okulva a múlt el
rettentő példáin, hozzálásson a purifikálás nagy munkájához és 
én reményiem is, hogy fáradozásunkat siker fogja koronázni már 
csak azért is, mert e munkánkban az összes ar a hivatott ténye
zők támogatni fognak bennünket. Midőn még Uraságodnak ugv a 
magam mint a vezetésem alatt álló egyesület nevében is hálás 
köszönetét mondok azon ránk oly rendkívül megtisztelő szíves
ségéért, melylyel a védnökséget elfogadni méltóztatott, maradok 
illő tisztelettel kész szolgája Auslander Gyula elnök." Közöltük e 
levelet, mert amig egyrészt őszinte örömmel értesülünk arról, 
hogy derék miskolezi pinezéreink a szakiskolát maguk erejéből 
léptetik életbe, másx’észt bízva reméljük, hogy lesz erejük a nyug- 
dijválasztmány létesítésére is. Végül örülünk, hogy kitalálták mód
ját annak is, hogyan kell az 0. M. P. E. üdvös eszméjét lcedveltté 
tenni. Becsületes törekvésükhöz igaz lélekkel kívánunk teljes 
sikert!

— A k áv é s ip a r  k é p e s íté s i ügye. A szegedi kereske
delmi és iparkamara f. évi január hó 21-én tartott ülésén a 
kávésiparnak a képesítéshez kötött iparágak közé soroztatása 
mellett foglalt állást. A kamara véleményt adván a kávésipar 
szabályozása ügyében a budapesti kávésipartestület állal tett a 
kereskedelmi miniszterhez intézett fölterjesztésére, egyúttal rész
letesen ismerteti ama álláspontját, hogy a szabályozás egyedüli 
módját a vendéglős-, szállodás- és kávésipar egységes képesíté
sében látja. A beszterczebányai kereskedelmi és iparkamara múlt 
évi január hó 31-én tartott ülésén tárgyalta a képesitéshezkötés 
ügyét és a kávésipar-iársulat által kért szabályozáshoz nem járult 
hozzá. Az aradi kamara a kávéházi ipar szabályozása lárgyában 
azt az álláspontot foglalta el a teljes ülés, hogy mindazt, a mit 
a budapesti kávésok kérnek, teljesíteni nem lehet. A kávéházak
nak számhoz való kötése helytelen s az ipartársulatoknak se 
lehet olyan hatáskört adni, hogy az 5 véleményüktől függjön, ki 
kaphat kávéházi engedélyt. A kamara véleménye szerint vigyázni 
kell a hatóságoknak az engedélyek kiadásánál az erkölcsi és 
anyagi megbízhatóságra, fel kell őket jogosítani arra. hogy azt a 
kávéházat, a hol erkölcstelenségek fordulnak elő, bezárhassák s 
akkor majd megszűnnek ezen a téren a legnagyobb bajok.

— A korcsm ái tán czm u la tság o k  ellen. Nagybecskere- 
ken a vasárnapi korcsmái tánczmulatságok úgy látszik rendesen sem 
morális, sem közbiztonsági szempontból nem kifogástalanok. Majd 
minden vasárnap összeverekednek a legények, aminek a vége az. 
hogy vagy beverik egymásnak a fejét vagy ped g összeszurkálják 
egymást. Az egyik elmúlt vasárnap éjjel is nagyobb verekedés 
volt Szava. Lella korcsmájában s a tusában egy zenész úgy meg
szűrt egy \ ucskovcskv Ilia nevii legényt, hogv eszméletlen álla
potban vitték a kórházba. Ezek a folytonos verekedések most 
arra indították Reiltor Oszkár rendőrkapitányt, hogy hadat izen- 
jen a nyilvános korcsmái tánczmulatságok ellen s elhatározta, 
hogy azokat a lehetőségig korlátozni fogja s ahol nem Iái kellő 
garancziát ott, a tánczmulatságra kért engedélyt nem adja meg.

UJ szálloda H ajdú-B öszörm ényen. Hajdu-Böször- 
mén\ város tanácsa nemrég kimondotta.bogya mostaninagyvendégiő 
helyén egy uj városháza építtessék és egyúttal a szükséges fede

zetről is gondoskodott. Ezután természetesen azon kérdés merült 
fel, hogy a nanyvendéglö hol lesz, illetve, hogy városi nagycen- 
déglő — szálloda — legyen-oV Nagy a forgalom 11.-Böszörményen 
Debreczen felé. Ha a debreczen-tokaji transzverzális utkmpül: még 
nagyobb lesz. A városban sok hivatal van : ide sokan jönnek vi
dékről, ezek egy részének szállodára van szüksége, a mi csak a 
városnak hoz pénzforgalmat. Egy kellően berendezett szállodára 
s vendéglőre tehát szükség van egy ilyen nagy városban. Csak 
az a kérdés, hogy a város épittossen-e vagy magánosok javára 
lemondjon jogáról. A decz. 29-iki városi közgyűlésen igen eredeti 
s pártolásra méltó véleményt mondott e felelt Paksy városi kép
viselő. A város ne tartson vendéglőt, mert nem hoz neki hasznot, 
hanem bízza a magánosokra, hogy ezek versenye fejlesztessék ki. 
így aztán a város megszabadnlna egy szállodául szolgáló ven
déglő építésének kötelezettsége alól. Azonban — mások nézete sze
rint — az. sem volna rossz, jövedelmi forrás, ha a város építtetne 
egy megfelelő szállodát s vendéglőt a jelenlegi ezukrászda s 
óvoda telkére. Az emeletes épület alá boltokat csinálnának. Az 
ócska épületekből kikerülne hozzá az anyag. Mivel azonban a 
vendéglőből remélhető bevételnél inkább szükség van az idegen
forgalomra és a város jóhirnevóre tekintettel egy (központi fek
vésű) vendéglőre, ha a város az építéssel nem akar bajlódni; 
költekezni, akkor bízza azt magánvállalkozókra.

— R obbanás. Nagy szerencsétlenség történt f. évi január 
27-én reggel Olíva János istvánmegyei korcsmáros házában. Mint 
ugyanis bajai levelezőnk értesít, a házban pénteken reggel, eddig 
még kiderítetlen módon robbanás volt, amely a házat teljesen 
összerombolta. Az esetről tudósítónk a következőkben számol be: 
Olíva Jánosné pénteken reggel egy lapát szenet dobott a tűzre és 
azután kiment az udvarra a dolga után. Vagy 15 perez múlva 
hatalmas robbanás hallatszott a házból, hol senki sem volt benn. 
Oliváné hamar befutott a házba és ekkor rémülten látta, hogy a 
liáz ablakait a robbanás kilökte az utczára, a falak és a szobák 
mennyezete pedig össze-vissza repedezett. Meg van állapítva, 
hogy dinamitrobbanás történt, csak azt nem lehet tudni, hogy 
miként került oda a veszedelmes robbantó-eszköz. Valószínű, 
hogy a szénben volt. Már most az a kérdés, hogy véletlenül ke
rült-e oda, avagy gonosz szándékú emberek mesterkedése ? Meg
lehet, hogy Oliváék valamelyik ellensége a jégrobbanláshoz hasz
nált dinamitból lopott és’azt a szén közé keverte.

— A soproni p in ezé rek  bálja . A soproni pinezérek 
és tekeőrök február hó 4. a „Pannónia" szálloda összes termeiben 
zártkörű tánczmulatságol rendeztek.

— Az , O rszágos M agyar P inozér-E gy le t"  Szegeden 
f. évi márczius hó 5-dikén a Tisza szálloda nagytermében tánez- 
mulatságot tart.

— M egdézsm ált pincze. Schvarcz Kálmán mokrini kores- 
mái'os már régtől fogva panaszkodott, hogy italait ismeretlen 
vendégek fogyasztják. A minap aztán lesbeállott és rajta csípte 
Radin Szvelozár nevű cselédjét, hogy Szikszai Viktor szolgáló 
társaságában álkulcscsal a pinezét kinyitotta és egv kannával 
bort akart kivinni. A tolvaj cselédek aztán beismerték, hogy az 
ita'nkal rendszeresen dézsmálták és a lopott italokat eladták.

— F iu m ei p inozérxk  bálja . A fiumei pinezérek f. évi 
január hó 30 dikán este a Szusák-szálló nagytermében farsangi 
tánczmulatságot rendeztek. A bál jövedelmét a segélyre szoruló 
pinezérek támogatására fogják fordítani.

— A pozsony i p in ezé rek  és tek eö rö k  eg y e sü le te
Kopp Ferencz, Cliowantsek Lajos, Patán Ferencz és Láng Lajos 
védnöksége alatt fényes (ánczmulatságát folyó évi január hó 
21-dikén tartotta meg az „Albrccht-kert" helyiségeiben. A bálon, 
melyen Pozsony legelőkelőbb körei is képviselve voltak 
Udvorka István szerepelt mint főrendező. A bál,ránt min
denfelől a legnagyobb érdeklődés mutatkozott, az eredmény 
a várakozásnak minden tekintetben megfelelt, noha a mulat 
ság csak éjjeli 12 órakor kezdődött. Mint bálanya Udvorka 
Joseíin úrnő szerepelt. A jelenvolt hölgyek nevei közül a követ
kezőkét közölték velünk : Schwetzné, Reznyákné, Udvorkdné, kiknek 
a figyelmes rendezőség csinos virágbnkrólával kereskedett, továbbá

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Hdhnnc, Hochreinemé (2 leányával) Bergné, Czizner Mari, Lan- 
csuttini úrnők utóbbi unokabugával Koráik Gizella k. a., Aldernc, 
Piglmayerné, Kommenda Nina k. a. stb. stb.

— A sz a k á c sk irá ly . A király ebédjét enni is jó, de 
főzni, úgy látszik, még háládatosabb. Egy londoni újság czikket 
közöl Edvárd király föszakáesáról, Menager úrról, a kinél jobb 
sora nem sok halandónak van Európában. A föszakács évi fizetése 
kétezer font sterling, vagyis 50.0C0 korona, annyi mint egy 
tábornoké, jóval több, mint a British Muzeum igaztójáé, négyszer 
annyi, mint egy angol püspöké. Menager ur, a ki származására 
nézve franezia ember, nem lakik a gazdája házában, van neki 
magának is háza, jó távol a Buckingham-palotától, de ez nem 
baj, a főszakács ur úgy se jár gyalog, a módja megengedi, hogy 
kocsit tartson magának. Délelőtt tizenegyig semmi dolga; az első 
reggeli nem az a műfaj, a mely méltó formája lenne az ő művé
szete érvényesítésének. Az ö gondja csak a villásreggeli meg az 
ebéd, ezeknek készíti el a tervét, megadja stílusát, értekezik 
Farguhar lord főkonyhamesterrel, megvárja mig kész az étel, 
megnézi, megkóstolja, azután megint a hintájába száll és haza
robog. Ilyen körülmények között érthető, ha a maga művészetét 
a világon az elsőnek tartja, gőgös is egy kicsit és nem szívesen 
áll szóba minden egyetemi professzorral.

— N ép k á v éh á zak  H am burgban . A hamburgi népkávc- 
ház-egyesület tizennégy év óta áll fenn. Ez idő alatt — mint az 
1001. évről szóló jelentésből kitűnik, — oly tetemes vagyon birto
kába jutott, a mely képessé teszi nagy arányokban mozgó műkö
désének akadálytalan végzésére. Az intézet alaptőkéje 595 darab 
1000 márkás részjegy, tehát összesen 595,000 márka, vannak 
ingatlanai, 165,000 márka tartalékalapja. Az 1901. évben tartott 
12 étkezőt a kikötőben, 1 vendégfogadót az utascsarnokban, 
3 étkezőt a városban, 1 kantint a munkaközvetítő intézetben, 
3 ideiglenes gyermekkonyhát és egy szállót. Ezekben az intéze
tekben kiadtak összesen 4.858,252 adag ételt és pedig teljes 
ebédet, egyes adagokat, tojást, kenyeret és kalácsot; 2.723,335 
adag italt, és pedig teát, kakaót, kávét, tejet, sört és bort; 
284,890 adag dohányt és szivart; 54,369 drb havi-, heti- és napi
jegyet a Concordia-szállóba.. Mindezekért összesen 778,916'17 
márka folyt be (adagonként 93/4 pfennig). A kiadások levonása 
után az egyesületnek ez intézményekből 12,115*39 márka nettó- 
nyeresége volt. Az egyesület 187 személyt foglalkoztat, a kiknek 
bére az ellátáson kívül 89,302 márka. Örömmel emeli ki a jelentés, 
hogy ez a közhasznú intézmény évről-évre fejlődik, erösbödik, 
hasznára a szegényebb néposztálynak, főképen a kikötőmunkásoknak.

— H árom  érd ek es  é te lrend . Az első Miiller Antal 
kitűnő konyháját dicséri és február hó 5-én került felszolgálásra 
az Országos kaszinóban, József Ágost királyi herczeg tiszteletére 
adott ebeden :

MENÜ :
Iluitres d’Ostende

Meursault Perriéres 
Caviar d’Orsova 

Pót au feu Parisienne 
Truito au bleu So. Vcnctienne

Jokaliegyi
Coeur filets boeuf Archiduc 

Pomme Morelli — Haricots Vert
Kunbajai Fourmint 

Chapon de Styrie á la Broche 
Saladé Mosai'que — Compote

Vcuve Cliquot Ponsardin England 
Asperges So. Mousseline 

Bőmbe Duqueschlin 
Camembert 

Fruits Assortie 
Café

Cuzol ct fils et Cointreau.

A másodikat Gundel János .István föherczcg szálló" el
ismert, hírneves konyhája szolgáltalta a „Kisfaludy Társaság" 
február 8-diki diszlakomáján és a kövekező :

ÉTELSOR:
Ízelítő: Sör

Osztendei osztriga
Leves: 1880-i 1 pult. Tokaji

Vadász leves
H al: Egri szemelt

Fogas szeletek macédo ne módra
Derékfogás: 1887-i Magyarádi

Gombás lében párolt bélstín 
Tálban sült kelvirág 

Hűsítő:
Román szörp 

Pecsenye :
Hizlalt jércze 
Orosz saláta 

Befőtt gyümölcs 
Édesség:

Fagyasztott málnás tejszínhab 
Csemege:

Apró sütemény, gyümölcs, sajt 
Kávé.

A harmadikat február 9-én Náday Ferencz tiszteletére adott 
áldomáson Kovács E. M. a „Nemzeti Kaszinó" kipróbált kitűnő 
hirü vendéglőse „vonultatta fel a terített asztalra."

Az étmüsor a következő volt 1903. február 9-én:
Egyveleg 7 felvonulásban, összeállította Aurelius.

I. felvonulás.
Tömött leves á la Skupcsina.

II. felvonulás.
Meleg balatoni fogas á la „Alfons ur“.

(I. jelenet.)
Apró rákfark mártás á la „Nők barátja".

(II. jelenet.)
Don Juan sima mártás á la Leporelló.

III.  felvonulás.
Tűzdelt bélszinsült á la „Tékozló apa“,

Körítve zöldséggel á la „Czifra nyomorúság".
IV. felvonulás.

(I. jelenet.)
Csapodár kappansült á la „Agglegények".

„Kis szórakozott'' saláta.
(II. jelenet.)

Fáczánsült á la Don Diego,
Bálkirálynö befőtt á la Fodor Tasziló.

V. felvonulás.
„Váljunk el“, édes jegecz tejhabbal 

válás utáni Piskótával.
VI. felvonulás.

Illatos sajtok á la „Demi monde".
VII. felvonulás.

Jó barátok gyümölcse kosarakban.
Zab Feri-félo „Magyarádi" fehér bor.

Mancs Ot'ó-féle Kálvária hegyi vörös bor.
Aranyember pezsgő á la Knsztyán Tódor.

— A b u d ap esti ip a ri m unk ak ö zv e títő  in té z e t vég
rehajtó-bizottsága 1903. évi január hó 28-án ülést tartott. Első 
tárgyul a kereskedelemügyi miniszter ur leirata olvastatott fel, 
melyben hozzájárult ahhoz, hogy a választmány minden negyed
évben ülést tartson. Ezzel a választmány munkástagjainak egy 
több Ízben hangoztatott óhajtása ment teljesedésbe. Erre az inté
zet igazgató.a a múlt évi közvetítési eredményekről tett jelentést. 
Az elmúlt év folyamány 86940 munkakereső jelentkezett az inté
zetnél. A munkaadók azonban csak 47319 munkást kerestek. 
Tényleges elhelyezés pedig 34432 Ízben történt. Ezen eredmények 
a munkaadók keresleténél 2775-tel, az elhelyezésnél pedig 3148-aI 
haladják meg az előző évi eredményeket S a mig 1901-ben az 
elhelyezett munkások száma 70'2%-kát tette ki a munkaadók által

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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keresett munkások számának, addig a múlt évben már 72'7u/«-ra 
emelkedett az elhelyezés. Az eredményeket kifejező tekintélyes 
számok eléggé bizonyítják, hogy az intézet komoly méltánylást 
igénylő sikerrel végzi a feladatát. Működése minden irányban fej
lődést mutat, munkája folyton intensivebbé válik, s ezzel arány
ban növekszik a munkások és a munkaadók bizalma is. Megem
lítette még, hogy az intézet a múlt deczember hóban már a bécsi 
munkaközvetítő intézetet is 300 elhelyezéssel felülmúlta. A kontinens 
hasonló intézetei közt csak a bécsi és müncheninek elhelyezései 
haladják meg rendszerint a budapesti intézetét, a m. év deczem
ber havára tehát már csak a müncheni mutat ki nagyobb közve
títést. A bizottság Radocza János elnök indítványára örömmel 
vette tudomásul a jelentést; mert az eredményekben megvalósítva 
látja ama reményeket, melyeket úgy a fenntartók, mint az érde
keltek az intézet létesítéséhez fűztek s a gondos vezetésről tanús
kodó eredményekért egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetét szava
zott Létay Gusztáv igazgatónak,

A budapesti férfi és női ruhakészítők ipartestületének átirata 
került aztán sorra, melyben kéri, hogy a választmány azon hatá
rozata, mely kiküldöttje tanácsának igénybevételét a közvetítésnél 
megtilja, azon okból visszavonassék, mivel az intézeti tisztviselő 
az üzletek minőségét nem ismervén, csak szakember közbejö.té
vel végezheti helyesen a közvetítést. A bizottság hosszabb tár
gyalás után s miután Cserna Lajos végrehajtó-bizottsági és egy
úttal ipartestületi elnök kilátásba helyezte, hogy ez ügyben az 
ipartestületi közgyűlés által hozandó határozat alapján újból fog 
az intézethez fordulni, a kérdés felett napirendre tért. Végül tár
gyalás alá került a kereskedelemügyi miniszter ur azon fontos 
leirata, melyben tudatja, hogy a fővárosi munkaközvetítés sikere 
folytán a vidéki közvetítést is szervezni óhajtja. E végből egyelőre 
11 kereskedelmi és iparkamara székhelyén munkaközvetítő inté
zetet kiván létesíteni és a részükre tervezett szervezeti szabály
zatot a költség-előirányzattal együtt, véleményezés végett leadja. 
A bizottság Gelléri Mór indítványára, élénk eszmecsere után kije
lentette, hogy örömmel üdvözli a miniszter ur elhatározását: 
mert a vidéki közvetítés szervezését a fővárosi közvetítés szük
séges kiegészítőjének tekinti. A tervezett intézetek szervezetét, 
mely ellen a bizottság egyik munkástagja részéröl ugyanazon 
észrevételek tétettek, melyek a budapesti intézet szervezeti sza
bályai ellen a munkások részéről lénforognak, a bizoltság teljesen 
megfelelőnek és alkalmasnak találta arra, hogy a közvetítés sikerét 
az egész országra biztosítsa ; különösen, ha az eljárási szabályzat 
a budapesti intézet által — szerzett tapasztalatai alapján — el
készíttetvén, a vidéki intézetekre kötelezővé tétetik.

— K orcsm a ezégér nélkül. Szegeri János királyfai 
korcsmája előtt megállt a múltkor egy idegen és az éppen kint 
álldogáló korcsmárostól tudakolta, hol lehet egy kis bort meg 
szivart kapni. A korcsmáros hülyének nézte az idegent és gúnyo
san felelte, hogy hát nem látja itt az ő házán a korcsmaczégért 
és dohányárusitást hirdető táblát. Hát bizony nem láttam, mondta 
a szomjas ember. Erre aztán a korcsmáros csodálkozott el és 
kereste a ezégért és táblát, de bizony azt sehol nem találta. 
Később aztán kiderült, hogy a sikerült tréfát Makovecz Antal 
királyiai lakos csinálta, a kit a bosszús korcsmáros feljelentett.

A bor dugóize. Dr. Wortmann, a geisenheimi borászati 
intézet tanára, czikket közöl „A borok dugóíze1' czimen. Kísér
letekkel kimutatja, hogy a parafa részint a hézagaiban befészkelő- 
dött élősdiek, részint a saját rothatag salakja utján, árthat a 
bornak s megcsökkeetheti a zamatját. Ilyetén kellemetlen tapasz
talat ellen a dugóknak közvetlenül a használat előtti leforrázását 
ajánlja, még pedig úgy, hogy a felhasználandó dugók huzamosabb 
ideig együtt forrjanak a vízzel, mely aztán a dugóban benszülött 
élősdieket föltétlenül megöli. A leöntés egyszerű meleg, vagy lan
gyos vízzel — ahogy nálunk is szokásban van —■ nem nyújt biz
tosítékot ezen veszély ellen. Ha tehát üvegre fejtünk bort s vele 
orrunkat fogyisztáskor bosszantani nem akarjuk: tartsuk szem 
előtt ezt az olcsó tanácsot.

— A szép korosm árouné Tripun György korcsmáros volt 
Csanalason. Jól folyt a dolga, mert az öreg korcsmárosnak fiatal 
felesége volt s ennek kedvéért sokan jártak a csárdába. A mióta 
azonban a szép korcsmárosné egészen összeadta magát Riha

János urasági kocsissal, azóta elmaradtak a vendégek is, mert 
Riha rossz szemmel nézte, ha a szép asszonyra más is rávetette 
a szemét. Rihát nem zavarta a szorclmeskedósben még a. férj 
jelenléte sem, egészen otthon érezte magát a szép asszonynál: 
Szombaton este is felkereste Riha a szép korcsmárosnét. Mulatós 
kedve volt, de az asszonynyal egyedül akart lenni. Ki is jelentette 
ezt a szándékát a korcsmáros előtt, de minthogy az nem akarta 
megérteni a szándékát, hát az asszony és a szeretője egyszerűen 
kidobták az üreget. Késő éjjel történt az eset s az öreg Tripun 
felkereste testvérét Tripun Illést, a ki a község kerülője. Az öreg 
Tripun nem árulta el testvére előtt, hogy mi történt vele otthon, 
hanem arra kérte öcscsét, adná neki kölcsön reggelig a puskáját, 
mert rókaleskekelődik a tyúkokra. A fegyverrel azután hazament 
és lesbe álloLt. Hajnalfelé kinyílt az ajtó s a menyecske kibocsá
totta a szeretőjét. De ebben a pillanatban két lövés dördült el egy
másután s Riha szótlanul esett össze. A szerelmes asszony be
menekült a szobába, de a meggyalázott férje utána rontott s a 
puskatusávat verte agyon a hűtlen asszonyt. A két halottat bezárta 
a szobába, azután magára vette ünneplő ruháját és elment jelent
kezni a csendörséghez.

— M egörü lt p inezér. A temesvári központi fogházban 
lopás gyanúja miatt vizsgálati fogságban levő Tarabant László 
nevű pinezéren az utóbbi napokban az üldözési mánia jelei 
mutatkoztak, mire a törvényszéki orvos véleménye alapján a 
városi kórház megfigyelő osztályára szállították át.
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czipész és orthopád-czipők készítője 
B U D A PE ST , VI., Dessewíly-u. 37.

Elvállal igen jutányos árban bármely e szakmába 
vágó munkát. Az orvos urak rendeletére

fájós lábakra
a legpontosabb kivitelben és igen olcsón készítem az 
orthopad-czipőket. Pinczérek és a sok járással fog
lalkozó munkásoknak speczialislája vagyok.
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|  Megvételre kerestetik egy nagy |  
|  és jó karban levő takaréktüzhely. |
0 Czim a kiadóhivatalban megtudható -  g
g  jelige alatt. g
o o
COOOOOOOOOOOOOOOOO 7 oo oooooooooooooooooo

1

B oreladás.
Székesfehérvári borok vörös és 
fehér, felerészben ó (2—3 éves) 
és felerészben nj, ca. 300 hekto
liter, átlag IS írtért kapható. 
Bővebbet a kiadóhivatal „Dr. 

8. 0 “ jelige alatt.

------ Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Vendéglősök és szállodások
I  a legjobb minőségű sajtokat, túrót, J f  

vajat, szalámit, úgymint minden- g l 
nemű conserveket és csemegéket l f

alegjutányosabban beszerezhetik |
K i r C P h  T ó n  n e  sajt-, vaj- és szalám i 
H U  9 V I I  u a l l U S  n ag y k e resk ed éséb en

B U D A P E S T , K irá ly -u tcza  53. sz.
o Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, o

♦ ÜZLETI HÍREK

Peck János a voll: Németh-féle haltéri kávéház tulajdonosa 
Sopronban üzletét s annak berendezését eladta Mayersberg Salamon 
csornai kávésnak. — Kovács Jánosné szállodatulajdonosné f. évi 
február hó 1-én nyitotta meg teljesen újjáalakított „Fehér ha,ó“ 
szállodáját Zomborban. — Az érsekujvári Marosi-kávébázat Sziiápyi 
Nándor volt kaposvári kávés vette meg.

♦ BÉRLETEK. ♦

Vasúti vendéglő bérbeadása. A m. kir. államvasutak buda
pesti jobbparti üzletvezetősége pályázatot liirdet a Komárom állo
más vendéglőjére. A bérlet 1903. julius 16-tól számítandó bárom 
évre szol. Pályázati határidő: 1903. évi márczius hó 14-dikének 
déli 12 órája. Bánatpénz 600 korona.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A m. kir. államvasutak kolozs
vári üzletvezetősége pályázatot hirdetett Csíkszereda állomás ven
déglőjére. Pályázati határidő 1903 február hó 12-dik ■. Bánatpénz 
200 korona.

Vendéglő bérbeadása. Baldócz fürdőbe vendéglős kerestetik. 
Bővebbet Kempelen Béla főispán! titkárnál Kassán.

Bérbeadó fürdő: l’alics fürdőt eddigelé Szabadka városa 
házilag kezelte; az uj tanács pedig kimondotta, hogy egy korábbi 
határozat, értelmében Palics bérbe fog adalni s az erre vonatkozó 
hirdetés feltételei legközelebb megállapittatik.

Eladó nagyvendéglő. Hegyfaluban (Vas vármegye) örök áron 
eladó a nagyvendéglő az összes hozzátartozókkal, úgymint istálló, 
nagy kert és jégveremmel együtt. Azon túl van hozzá 25 holdból 
álló jó minőségű birtok, mely szinte vagy a vendéglővel vagy 
külön szabad kézből eladó. A venni szándékozók szíveskedjenek 
felvilágosításért Nagy Bálint tulajdonoshoz fordulni Szombathelyen, 
Vörösmarty-utcza 27. szám.
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E L A DÖ K Á V É H Á Z !
Húszezer lakossal biró élénk városban egy 

a mai kornak megfelelően berendezett jó- 
forgalmn kávéház, mely kevés bérletet fizet és 
a bérlet több évekig biztosítva van, más válla
lat miatt átadandó. Bővebb felvilágosítást

VARADI ÁRMIN, Győr
a „Fiume" kávéház tulajdonosa, á d .
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Ries és Berbovits
BU DA PEST, K erepesi-ut 66.

csász. és kir. szabad, n ikkel-ón-szifonkupak- és g ép gyár
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek, "T I  n  F i  I  ( (  e lső rendű  cseh

v ízs zű rő k  és sörnyom ókészülékek, t ” ,  ég

=  Ú j d o n s á g !  =  f  e l ő n y ö k : S aro k elcso rb u lás  és

«»'*«*■* ^
„ U l T I C U M "  s z i f o n f e j e k  A  v m é g g é iT ü n u * . - - - - - - - - - - - - - - -

K ies és B e rk o v its  szabadalm a. L. » >  XjGg'IziGSOSOlDiD fclQOn.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk,
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F ö r s t e r  K o n  r á d
a  nagry vendéglője a* „ Alkotmányhoz “ A

Budapest, V. kér., Váczi-körut 68.
Müncheni I.öívcnforau-sör főraktára.

MÜNCHENI LÖWENBRAU
kiviteli sör palaczkokban a vidéki családi asztalokra, mely 
heteken át jól tartja magát, 30 vagy 50 palaczkot tartalmazó 
rekeszekben lesznek szállítva. Egy 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 háznoz szállítva 30, 46 és 
60 fillér palaczkja. Palaczkbetét 10 fillér. Viszontelárusitóknak 
megfelelő árengedmény úgy palaczk mint hordósör vásárlásnál. 

------Telefon 36-35 --------

BORHEGYI F.
palaczkozott bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára 
BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)

ajánlja a legjobb
franczia és magyar pezsgőket, 

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

jutányosabb áron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teijesittetnek.

m t m r t n r i  a — a  r ^ ~ i  r t m i  a m

DIADAL»
P E Z S G Ő B O R
E B E R H A R D T  
A N T A L  o o o 
BUDAFOKo o

Ssinell János - u t ó d a  

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

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

kalmas 60 kr.

Alapiitatott 1819. —
.írttal Irts mellett leg jo bb  miiitfség-ü

China ezüst- Alpacca-ezüst áruk

Herrmann J. L.
cs. és k ir . udvari 

fém áru g y árának  főraktárában

Budapest, IV. kér., Eskii-ut Clotild-palota,
I-ső ren d ű  Alpaccn 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.—
12 csem ege kés ,, 24.—
Egész berendezések, szállodák, vendéglők és kávéházak részére-

12 csemogo v illa K. 24.— 
12 kávés kanál „ 10.— 
1 te jm erő  . . .  „ 5.20 
1 levesm erő . „ 8.40 
1 m ártásm erő  „ 0.60

1 h ú s  villa . . . . K. 6.— 
1 czukorporkanál ,, 5.— 
1 főzelék kaná l . „  7.— 
1 m ustá rta rtó  . . ,, 0.80 
1 s ó ta r tó ............. ,, 3.60

Á rjegyzék  ing-yen és bérm entve.

Az egészség fenntartására nélkülözhetetlen a

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

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

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

Prospectus ingyen és bérmentve.

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

a  T óth Zsigmond, földbirtokos. m

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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