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Szenzácziós is lezag áliiiiy az ét
Minden étterem díszére válik a

„The Printing Bili of Faré44

amerikai étlapnyomóval készített ét
lap, mert a készüléken meglepően 
egyszerű kezelés mellett ideálisan 
szép és correct étlapokat nyerünk,
melyet a vendég örömmel vesz kézbe!
Nincs többé piszkos és olvashatat

lan étlap ! = = = = = = = = = = =
Nem kell többé étlapot írn i! ------------
A készülék csak egyszer szerzendö be,

rr 1 ra!

,,The Printing Bili of Fare“ amerikai étlapnyomó!

mert egy emberöltőig eltart!
Bővebb felvilágosítás nyerhető :

Wollák és Társa czégnél,
BU DA PEST, VI. k é r , V örösm arty-u tcza 47/b .
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HIRMANN FERENCZ
é r e z  á r u g y á r a  BUD A PEST, VII,, Csányi-U. 9.

G yárt

sörkim érö-készülekeket légnyom ássa l és
■ --------- szabad, léghűtővel.

— Elvállal régi készülékek átalakítását. - 
választék bor- és stfrrsapokhan valamint

mindennemű szivattyúkban. z i z m

A la p í t v a  18(V8-ban.

L a p p e r t  A n t a l
hirlapközvetito irodája BUDAPEST,

VI., Váczi-körut 29. sz.
Elfogad előfizetéseket a világ összes lapjaira eredeti árak mellett.

H P i a t n i k  N á n d o r  é s  F i a i  ’ *

já ték k á r ty a -g y á r
BUDAPEST, VII. kér., Csengeri-utcza 11. sz. ■

—-------------  TELEFON No. 412.---------------------d

H  V e n d é g l ő  e l a d á s .
| |  Egy exisztencziát biztositó szálló-
üU vendéglő, vendégszobákkal, három
W1 étteremmel, teljes beruházással
^  együtt átadó. Szives megkeresé

sekre választ ad: -------------------

M O L N Á R  P Á L
H ,í T S *  K G, (H u nyad m egye).
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
- - - - - - A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ S Z A K L A P .- - - - - - - -
\  .SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE. — 
A .DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — .NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — AZ .ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, 
VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — A .KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSMÁROSOK ÉS PINCZÉREK 
EGYLETE. — AZ .ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — .SZEGEDI SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK 
ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — A .GYŐRI SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. 
— A .SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE. — A .POZSONY SZ. KIR. VÁROSI 
SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — A .BUDAPESTI KÁVÉS-IPARTÁRSULAT.

H I V A T A L O S  I ^ A P J A .
Megjelen

S )

E L Ő F IZ E T É S I Á R A K :
Negyedóvro. 
Félévra . .

3 korona 
6

Egész éyro . . 12 korona 
E gyes szám  á ra  50 fillér.

minden hó 1. és 15. napján
Kéziratok nem adatnak vissza

S zerkesztő ség  és k ia d ó h iv a ta l :
B udapest, V III., B érkocsls-u tcza  18.

H irdetések felvétele ugyanott.

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

m
Főszerkesztő :

D r. S O L T I  Ö D Ö N
Szerkesztő és kiadóhivatali főnök : 

B A R T A  B É L A

FIGYELMEZTETÉS.
Figyelmeztetjük lapunk b. előfizetőit, olvasóit és 

hirdetőit, hogy f. évi május hó 1-én szerkesztőségünket 
és kiadóhivatalunkat a

VIII. kér., Bérkocsis-tttcza IS. SZ.

házba tettük át, minek folytán mindennemű postai 
küldeményt ezen a czimen kérünk részünkre meg
küldeni.

Kiváló tisztelettel

a „Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar"
szerkesztősége és k iadóh ivata la .

G szállodás felelőssége.
(F. K. L.) Napjainkban, midőn úgy a szórakozás és 

világlátás czéljából utazó globe trotterek, valamint a 
kereskedelmi és üzleti ügyekben világjáró utazók száma 
mindegyre nagyobbodik, a szállodások jogi felelősségének 
szabályozása az utazóközönséggel szemben kettőzött 
figyelmet érdemel. A mai szálloda igen sokban külön
bözik az elmúlt századok patriarchális vendégfogadóitól, 
de a szállodás társadalmi állása is egészen más, mint 
a milyen múlt századbeli elődeié volt. Törvényhozásunk
nak ennélfogva e kérdés szabályozásánál e beállott vál
tozásokra kell majd tekintettel lennie, úgy a mint ez 
Németországban történt, hol a szállodás felelősségét 
egészen más intézkedések szabályozzák, mint a melyek 
akár a római jogban, akár a napóleoni code civilben 
foglaltatnak. A német polgári törvénykönyvnek alapelve, 
hogy a szállodás, a ki az idegenek ellátásával iparszer il
leg foglalkozik, mindazon károkért felelősséggel tartozik, 
melyeket a nála lakó elegen a tulajdonát képező tárgyak 
elvesztése vagy sérülése folytán szenved. A mig tehát a 
vendéglős és kávés, ha például a vendéglőben vagy kávé- 
házban valakinek felöltőjét ellopják, nem mindig tartozik 
felelősséggel, a szállodatulajdonos felelőssége abszolút. 
Maga a törvény az utazónak nem minden holmiját tekinti 
magával hozottnak, hanem főleg és különösen csak 
azon darabokat, melyeket az utazó a szállodába érke
zése alkalmából a szállodásnak, vagy ennek az utazók 
holmijai átvételére feljogosított képviselőjének (helyet
tesének, esetleg alkalmazottjának) átad, vagy egy e

czélra kijelölt helyen letesz. Ilyenformán átadottnak 
tekintendő az a bőrönd, melyet az utazó a vasúti állo
máson a szálloda omnibuszára tesz fel vagy a szállo
dai kapusnak ad át, a kerékpár, melyet a szállodai 
alkalmazottak a kerékpárok megőrzésére szolgáló külön 
helyiségben helyeztek el, mig ellenben az a kézi bőrönd, 
melyet a vendég mialatt a szobafőpinczérrel lakása 
felől tárgyal — a télikert egy asztalára tesz le, vagy a 
bunda, melyet az utazó tévedésből egy véletlenül a 
szállodában dolgozó szobafestő legénynek ad át, nem 
tekinthetők, illetve bírálhatók meg ugyanily szempont
ból. A vendég által hozott tárgyak megsérüléséért vagy 
elvesztéséért a szállodás csak akkor nem felel, ha ennek 
okozója maga a vendég vagy ennek kísérője, esetleg 
vis major, vagy valaki, kit a vendég magánál fogadott. 
Olyan károkért, melyek a kárt szenvedett tárgy minő
ségére, természetére, egybeállítására stb. vezethetők 
vissza, szintén nem a szállodás felelős. Vis major pél
dául a szállodaégés, ellenben a lopás már nem. Az 
utóbbira nézve a szállodás és a nála megszállott vendég 
közt külön megállapodás, melynek értelmében a szál
lodás az esetleg ellopott tárgyakért nem vállal felelős
séget, jogérvényesen köthető ugyan, mig ilyen hasonló 
tartalmú régi szokásu feliratoknak a szálloda szobái 
falán ma már sein jogereje, sem értelme sincs. Ennek 
a kérdésnek ilyetén megoldása által a törvény egy már 
régen húzódó és változatosnál változatosabb formákban 
kisértő kérdést oldott meg, mely igen gyakran foglal
koztatta a bíróságot, helyesen azonban mégsem mindig 
volt eldönthető. A szállodás kártérítési kötelezettsége a 
szenvedett kár egész összegéig terjed, s csak éksze
rekre, készpénzre és értékpapírokra nézve van 1000 
márkában megállapítva. Ha azonban a szállodás 
az utóbbiakat minőségük tudatával mint értékpapírokat 
veszi át, vagy azok átvételét megtagadja, kártérítési 
kötelezettsége az egész értékre (összegre) érvényes, a 
mint érvényes akkor is, ha a tárgyak elveszésének maga 
vagy valamely alkalmazottja az oka. Ha például a 
vendég az érték megjelölésével egy tokban lévő briliáns- 
ékszert ad át megőrzés czéljából, a szállodás annak 
egész értéke erejéig felelős, akár elfogadja az ékszert 
megőrzés czéljából, akár ne m; e kötelezettség ellen 
csak egy kibúvója, mondjuk mentsége van, ha t. i. a 
vendéggel oly megállapodásra jut, mely szerint a tár
gyakért felelősséggel nem tartozik.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.



2 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1903. május 1.

Ha a vendég a szállodással szemben igényeit biz
tosítani kívánja, nyomban a veszteség vagy kár tudomásul 
vétele után feljelentést tartozik tenni a szállodás ellen, 
mig ellenben, ha dolgait a szállodásnak adta át meg
őrzésre, nem tartozik őt feljelenteni. A „nyomban" nem 
a szó legszorosabb értelmében értendő, mert a törvény 
csak azt követeli meg, hogy a vendég ne késedelmes
kedve tegye meg feljelentését. A családi pensiókra, 
garni szállodákra ugyanezen szabványok érvényesek, 
még pedig tekintet nélkül arra, hogy a vendégek csak 
ott laknak, vagy laknak és egyúttal étkeznek is-e. 
Mivel azonban a törvényhozás csak oly személyekre 
volt tekintettel, kik a vendéglátást keresetszerüen foly
tatják, hasonló kötelezettség alól mindazon intézmények 
kivételt képeznek, melyek — habár az idegennek otthont 
is nyújtanak, ezt nem jövodelem fejében cselekszik. A 
kolostor, melyben a vándor pihenő-helyre talál és táp
lálékban részesül, a vándornak magával hordott dol
gaiért mi felelősséggel sem tartozik, még akkor sem, 
ha az idegen a kolostorban élvezett ellátásért a régi 
szokáshoz híven bizonyos összeget fizet le a kolostor 
pénztáránál, mint önkéntes adományt, vagy valamely 
egyszersmindenkona megállapított fix összeget. Ugyan- 
ily szabályok vannak érvényben a német-osztrák alpesi 
egyesületek menhelyciben, szállóiban s több más hasonló 
egyesületben, mert mindezen intézmények a szállás
adást nem jövedelmező mellékkeresetként űzik. Ellen
ben a hálókocsi-társaságok s oly vasutak, melyek az 
utasoknak hálókocsikat is bocsátanak rendelkezésére, 
épugy viselik a felelősséget, mint a szállodák, mert a 
hálókocsi nem *más, mint egy mozgó szálloda, azok 
tulajdonosa az utazó közönséget iparszerüen látja el, 
a mennyiben ezáltal magánák bizonyos jövedelmet biz
tosit. Francziaországban a törvényhozás a hálókocsi
vállalatoknak az utasok holmijaira vonatkozó felelős
sége tekintetében már ily értelemben döntött, s a német 
törvényhozás is aligha fog okot találni arra, hogy ez 
ügyben más álláspontra helyezkedjék, mert joggal állít
hatjuk, hogy a szállodatulajdonosok felelősségének meg
állapítása ily alapelveken a leghelyesebb, mert az utazó 
és a szállodák használatára utazó közönség érdekei és 
jogai ép oly mértékben biztosítva vannak, mint a szál
lodások anyagi érdekei és ipari jogai.*)

G külföld rólunk,
m.

Hogy azonban a „Szállodások Nemzetközi Egye- 
sületé“-nek budapesti közgyűlése, az azzal kapcsolatos 
ünnepségek, valamint az azon részt nem vett tagoknak 
a közgyűlés után szétküldött emlékalbumok mily nagy és 
méltó feltűnést keltettek és mennyire emelték a külföl
dön a hazánk és székesfővárosunk iránt való érdeklődést, 
legjobban kitűnik JReicli Vilmosnak, a mainzi hírneves 
„Bahnhof Hotel" tulajdonosának 1903. évi január hó 
15-ikén kelt következő tartalmú leveléből, melyet Glück 
Frigyeshez intézett: „Nagyrabccsült Uram! A szállodások 
nemzetközi egyesülete budapesti közgyűlésének rendező 
bizottsága, a közgyűlés emlékére egy budapesti albumot 
adoLt ki, melyet az egyesületi tagok közt osztottak szét. 
Minthogy egyébként is az egyesület tagjai sorába lépni 
óhajtok, igen kérném, kegyeskednék nekem ezen album 
egy példányát megküldeni."

Ilyen Arthur münsteri szállodás a következőket 
Írja: „Leghálásabb köszönelemet az egyesületünk XXXI. 
közgyűlésének rendező-bizottsága által küldött gyönyörű 
budapesti emlékalbumért! Reményiem, hogy utam egykor

*) Hogy minő törvényhozási intézkedések vannak érvény
ben o tekintetben nálunk, arról egy más alkalommal Írunk.

még szép hazájuk felé vezet." Frenz Vilmos, a mainzi 
„Ilof von Holland'1 szállodatulajdonos Írja: „Hálás 
köszönetemet a beküldött szép albumért, melyet olvasó
termemben helyeztem el. Végtelenül sajnálom, hogy a 
budapesti közgyűlésen betegségein miatt részt nem 
vehettem. Jóindulatukba ajánlva magamat, szívből üdvöz
löm mindnyájukat!"

Ellmenreich, a meráni „Kttiser-Hof" tulajdonosa 
a következőket Írja: „Adják át a rendező-bizottságnak 
szívesen beküldött emlékalbumukért leghálásabb köszö
netemet. Az album remek kiállítása igen sok örömöt 
szerzett nekem."

Zais Vilmos, a wiesbadeni „Vier Jahreszeitcn" 
szálloda és gyógytelep tulajdonosa a következőket Írja: 
„Önök voltak oly kedvesek és megküldötték nekem 
azon, Budapest legújabb látképeivel díszített emlék
albumot, melyet a „Szállodások Nemzetközi Egyesülete" 
budapesti XXXI. rendes évi közgyűlését rendező bizott
ságuk adott ki. Engedjék meg, hogy ez alkalommal 
nemcsak hálás köszönetemet fejezzem ki szives figyel
mükért, hanem egyúttal legöszintébb sajnálatomat a felett, 
hogy annak idején a közgyűlésen részt nem vehettem s 
igy nem volt alkalmam szép városuk, Budapest megis
merésére. Fogadják kérem, kiváló nagyrabecsülésem biz
tosítását, melylyel stb.“

Mayer Albert, a gasteini „Hotel Badeschloss" 
tulajdonosa Münchenből a következőket Írja: „Fogadják 
hálás köszönetemet a beküldött szép albumért. Végte
lenül sajnálom, hogy az ottani közgyűlésen részt nem 
vehettem. Legközelebbi látogatásommal e mulasztást pótolni 
fogom. Fogadják újból stb. stb."

Weber Hermann, a stralsundi „Hotel Brandenburg" 
tulajdonosa igy i r : „Bár kissé elkésve, de mégis őszinte 
örömmel teszek ma eleget ama kellemes kötelességem
nek, hogy megköszönjem szép Budapesten lakó kedves 
kartársaimnak azt a gyönyörű közgyűlési emléket, mely 
állandóan városuk páratlan vendégszeretetére fog emlékez
tetni. Legyenek róla meggyőződve, hogy örömmel lettem 
volna ott és hogy ebben csak üzleti elfoglaltságom aka
dályozott. Azon biztos reményben, hogy rövid idő múlva 
szerencsém lesz Önöket ott üdvözölhetni, kollégiális üdvöz
lettel maradok stb."

Moser, a hamburgi „Hotel Moser“ tulajdonosa a 
következőket írja : „Fogadják leghálásabb köszönetemet 
ama emlékalbumért, melyet a szállodások nemzetközi 
egyesülete budapesti XXXI. közgyűlése alkalmából voltak 
szivesek megküldeni és a melylyel végtelenül nagy örömet 
szereztek nekem. Még ma is felette sajnálom, hogy nem 
lehettem szerencsés a közgyűlésen résztvehetni, de — 
ha Isten is úgy akarja -— a legelső kínálkozó alkalommal 
feltétlenül ellátogatok Önökhöz. Kartársi üdvözlettel stb.“

Oeissler Arthur, a párisi Campbell, Beau-Site, 
Columbia, Malesherbes, Lord Byron és d’Autriche, vala
mint a trouviliéi Roches Noires szállodák dúsgazdag 
tulajdonosa a következőket Írja a bizottsághoz intézett 
levelében: „Nem mulaszthatom el a legőszintébb köszö
netemet küldeni Önöknek ama remek albumért, melyet 
oly kegyesek voltak nekem megküldeni, és melynek tar
talmából látom csak igazán, hogy mily nagy gyönyörtől 
estem el azáltal, hogy a megjelenésben akadályozva 
lévén, gyönyörű ünnepségeiken nem vehettem részt. 
Fogadják ez alkalommal kiváló nagyrabecsülésem és 
tiszteletem stb.“

Gárner János, a leobeni „Grand Hotel" tulajdo
nosa a következőket írja Gundel János elnöknek: „Igen 
nagy örömmel vettem nagylelkű ajándékukat, szép könyvét 
a még szebb Budapestnek és nemcsak ezért sietek Önök
nek leghálásabb köszönetemet kifejezni, hanem egyál
talán mindama megtisztelésért, kitüntetésért, ünneplések
ért és kellemesnél kellemesebb meglepetésekért, melyek
ben Önök közülünk mindazokat részesítették, kik nemzot-

------ Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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közi egyesületünk tagjai, közül a budapesti XXXI. köz
gyűlésen részt vettek. Önök oly figyelmesei! voltai, hogy 
már a hözgyülési ünnepségek folyamán megiüldötték nekem 
az ünnepségek lefolyásáról pontos tudósításokul hozó buda
pesti napilapokat.*) Nagy figyelemmel kisértem tárgya
lásaikat, a ragyogó, soha nem hallott, nem egy Ízben 
felemelő ünnepségeket, és be kell vallanom, hogy életem 
végéig sajnálni fogom, hogy a személyes megjelenés
ben gátolva voltam. Fogadják újból hálás köszönetemet 
mindezért, háromszor is éljen a kitűnő rendező-bizott
ság ; háromszor is dörgő Éljent a ragyogó szépségű 
fővárosra, Budapestre es kedves lakosaira 1 Tisztelettel 
és kartársi üdvözlettel maradok stb.“

Behrens Henrik rostocki szállodás és nagyherczegi 
udvari traiteur a következőket írja : A Budapestről 
szóló alhum kézhezvételét köszönettel elismerve, hálás 
elismerésemet küldöm az igen tisztelt bizottságnak, 
mely ezzel nekem nagy ás igaz örömöt szerzett. Nőm 
elhalálozása miatt legnagyobb sajnálatomra elhatáro
zásom daczára nem vehettem részt a közgyűlésen. 
Fogadják stb.“

(Folytatjuk.)

berendezés és fölszerelés mindig az ö tulajdonuk marad, 
bármily sokszor változzék a kávéház tulajdonosa. De 
társadalmi és erkölcsi szempontból sem kívánatos, hogy 
a kopott lakások szürke közönségét a túlsók kávéház 
kellemesnek tetsző fényűzése és látszólagos kényelme 
mindinkább magához bilincselje, gyakran a családi élet 
és az otthon békéjének a rovására is.

A kávésipartársulatnak azt a kérelmét, hogy vidé
kenként csak egyes szakmákra terjedő ipartársulatok 
létesittessenek, a szakosztályok nem tették magukévá, 
minthogy ellenkezik egyesületünknek azzal az elvi állás
pontjával, amely szerint kívánatos minden iparosnak az 
ipartestületbe, még pedig vidéken az általános ipar
testületbe, Budapesten pedig a megfelelő, szakipartestü
letbe tartozása, amelyből különben az is következik, 
hogy a mostani budapesti kávésipartársulat testületté 
volna átalakítandó.

Egyesületünk végrehajtó bizottsága a szakosztályok 
javaslatához hozzájárulván, azt mint egyesületünk javas
latát azzal van szerencsénk Nagyméltóságod elé ter
jeszteni,

hogy az ipartörvény revíziója alkalmával e javas
latunkat figyelembe venni méltóztassék.

G. l^ávésipar szabályozása.
Az „Országos ipar egyesület* a kávésipar szabályo

zása tárgyában a következő fölterjesztést intézte a 
kereskedelmi miniszter úrhoz:

Nagyméltóságodnak múlt évi 73434. szám alatt 
kelt rendelete következtében egyesületünk ipartestületi 
és kisipari szakosztályai beható megvitatás alá vették 
a kávósipar szabályozására nézve a budapesti kávés
ipartársulat által Nagyméltóságod elé terjesztett javas
latokat és egyrészt a kérdést a kávésipar méltányos 
érdekeinek szempontjából, másrészt a közerkölcsiség, 
közbátorság, közegészségügy és egyéb fontos köz
érdek szempontjából Ítélve meg, a következőket mon
dották k i:

a) helyeslik azt az elvet, hogy a kávósipar jövőre 
is az engedélyhez kötött iparok közé soroltassák;

b) hogy az engedély csak nagykorú ős magyar honos, 
erkölcsileg teljesen kifogástalan egyéneknek adassók ;

c) hogy a kávésiparosok kötelező társulatba s ha 
lehet, hatósági jogokkal felruházott testületekbe szorit- 
tassanak;

d) ehhez képest, hogy minden kávés az ipartársulat 
vagy testület tagjává lenni köteleztessék s hogy a tár
sulat, illetve szaktestület véleménye az iparigazolványok 
kiadására és minden ez ipart érdeklő ügyben előzőleg 
kikéressék;

e) végre, hogy a fővárosban és egyes nagyobb 
vidéki városokban a kávéházak száma erkölcsi, társa
dalmi, ipari és konkurrenczionális szempontoknál fogva 
korlátoztassék és ez a jog a helyi törvényhatósági 
szabályrendeletben szabályoztassék.

Az a—d) alatti pontok az ez iparágban sokszor 
fölmerült jogos kivánalmaknak felelnek meg, melyek 
jórészt már a most is érvényben levő i[(ártörvényben 
gyökereznek.

Az e) pontban foglalt korlátozást szükségessé teszi 
a kávéházaknak a fővárosban és a vidék nagyvárosaiban 
módfelett való elszaporodása, amit egyes kávéházi berende
zésekkel és felszerelésekkel üzérkedő vállalkozók mester
ségesen is előmozdítanak, mert a részletfizetésre adott

*) A rendező-bizottság tudvalevőleg gondoskodott arról, hogy 
a nemzetközi egyesület nálunk levő tagjai itt idözósük idején a 
legelőkelőbb napilapokat szállodai lakásaikra kapják, ós hogy 
ugyanezen lapok azoknak, kik a közgyűlésen meg nem jelentek, 
szintén mogküldessenek. A szerk.

A „Budapesti Szállodások és Korcsmárosok 
Ipartársulata"

minden héten pénteken

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

1903. május 8-án

Sperl Flóris vendéglőjében
(IX., Külső soroksári-ut 56. Jegyek a 
villamos vasút „Sertésközvágóhid vég

állomásáig" váltandók.)

1903. május 15-én

Werler Lajos vendéglőjében
(V., Zrinyi-utczaö. „Lipótvárosi Casino“)

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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China- es alpacca-ezüst
szálloda-, kávéház- és 
vendéglő felszerelések
legolcsóbban és legjobb minőségben jót

állás mellett

Szandrik ezüstáru-gyár
közp. főraktáránál

Budapest, Kossuth Lajos-u. 6 . 1. em.
Saját arany- és ezüst-bányák. 

Gyártelep: ALSÓ-HÁMOR (Barsmegye).
Evőeszközök alpaccából:

l2  db asztali 
1- »

kaná l . . -  K. 10.50 12 db kávéskaná l ... — -~ K. 5.20
v illa  . . ... K . 10.50 12 ,, m o ccak an á l............... K. 4.20

i2 .. k és ... . . ... K . 11.40 1 ,, levesm erő  kaná l — K. 3.42
i2 „  d esse rt „ ___ . _  K. 9.20 1 ,, te j merő kaná l ......... K. 1.63
12 ,, villa . . ... K. 8.70 1 ,, főzelékm erő kanál K. 2.63

♦ KÖZGAZDASÁG ♦
— A S zt.-L ukácsfü rdö  rt. 1902, évi zárószámadása 

szerint a fürdő és szálloda tavalyi bevételei 384,093 K.-t tettek ki, 
amelyből a 157,883 K. üzemköltség, 39,810 K. fizetések, 21,419 K. 
adók, 29,856 K. kamatok és 5000 K. leírás után 136,853 K. tiszta 
nyereség marad, az előző évi 137,964 K.-val szemben. Ebből ismét 
12 K. — 6°/o osztalékot proponál az igazgatóság és a nyereség 
egyóbkénti felosztási terve is teljesen egyezik a tavalyival.

— A S zt.-L ukácsfü rdö  k u tv á lla la t r t.  1902. évi mér
lege 1639 K. nyereséggel zárul, amit levonva az előző évekről 
áthozott 41,360 K. veszteségből, még 39,720 K. veszteség marad, 
melyet uj számlára visznek át. A vállalat bruttó áru-bevétele 207,000 
K. volt, mig az üzleti költségek 251,000 K.-ra rúgtak.

— B isz k v iíg y á r  B udapesten . Freund Ödön budapesti 
ezukrász teasütemény- és biszkvitgyárat létesített Budapesten állami 
támogatással.

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

Q „3Kagyar üDenaéglősöl? Ö rs* . S zö v e tség e"  
közlem ényei.

Szövetségi közgyűlés.
A magyar vendéglősök országos szövetsége 1903. évi rendes 

évi közgyűlését az 190Í. és 1902. évi közgyűléseken hozott egybe
hangzó határozatok aktiján tudvalevőleg Temesvárott fogja meg
tartani. Ez ügyben a temesvári ipartestület f. évi márczius lió 
29-diki kelettel a következő tartalmú átiratot intézte a szövetség 
elnökségéhez:

Temesvári Kávés és Vendéglős Ipartársulat.
Az „Országos Magyar Vendéglős Szövetség" 

tekintetes elnökségének
Budapesten.

F. hó 7-dikén kelt igen tisztelt átiratukra van szerencsénk 
tudomásukra hozni, hogy a tegnapi napon tartott választmányi 
ülésünkön a közgyűlésnek megtartására szeptember 0-dik napját 
határoztuk meg. Nagyrabecsülésünk és tiszteletünk kifejezésével 
maradunk

kartársi üdvözlettel
Schubert Péter s. k. 

elnök.
E levélre a szövetségi elnökség a következő tartalmú levélben 

válaszolt:
Országos Magyar Vendéglős Szövetség.

Tek. Schubert Péter urnák
a Temesvári Kávés és Vendéglős Ipartársulat elnökének

Temesvár.
F. évi márczius hó 29-dikén kelt b. soraira van szerencsém 

értesíteni, hogy a szövetségi közgyűlés határnapjául f. évi szept. 
hó 9-dikét szövetségünk igazgatósága elfogadta és hogy erről az 
orsz. nyugdijegyesiilet elnökségét is átiratilag értesíteni fogjuk.

Nagyrabecsülésem és tiszteletem kifejezése mellett maradó^ 
kartársi üdvözlettel

F. Kiss Lajos s. k. Gundel s. k.
titkár. elnök.

Ugyanezen ügyből kifolyólag az elnökség a következő átiratot 
intézte az orsz. nyugdijegyesiilet igazgatóságához:
A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek 

orsz. nyugdijegyesülete" 
tekintetes központi igazgatóságához

Budapest
V., Váczi-körut 72.

Van szerencsém a tek. központi igazgatóságot értesíteni, 
hogy orsz. szövetségünk a „Temesvári Kávés és Vendéglős Ipar- 
társulat" javaslatára a f. évi szövetségi közgyűlés határnapjául 
szeptember hó 9-dikét elfogadta és hogy ennélfogva a nyugdij- 
egyesüleli közgyűlés szeptember hó 8-dikán délután a szokásos 
ismerkedési estély előtt lesz megtartandó, miről nevezett ipartár
sulat elnökségét értesítettük.

Minek szives tudomásul vételét kérve, nagyrabecsülésem és 
tiszteletem biztosításával maradok

kartársi tisztelettel
Budapesten, 1903. április hó 1-én.

F. Kiss Lajos s. k. Gundel s. k.
titkár. elnök.

R észvénytársaság

BUDAPESTEN
V. kér., Fürdö-utcza 
és Ferencz József-tér
sarkán -----------------------
Dianna- 
f ü r d ő  
épület.

Legfinomabb vendéglői 
é s  k á v é h á z i  = z
iiv e g n e m ü e k  =- - - -
nagy raktára, ~ —

L2

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

Ü
Árjegyzék kívánatra mindenhová dijmentcsen küldetik. 
Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardijat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Lukácsfürdö Kutvállalat 

Budán.

U l n r l A  I rn T iÁ lin n  T Kávéházamat, moly 22 év óta állhiaüo kavenaz! ^ é n r ^ b ' ö r s
azonnal eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál:

SUGÁR MIKSA kávéháztulajd. Szeged, Dr. Rózsa palota.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



51903. május 1. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

A lap itta to tt IN SI-bcn .

Andrényi Kálmán utódai
—: Aradon = = = = =

ajánlják nagyobbrészt saját termésű, nagy gonddal ápolt boraikat.
A vámospércsl, vádi. érti és gyoroki családi türzsszőlők össz

termése évente 4200—5000 hoki öli ért tesz ki, melynek tekin
télyes része nagyban mint szőlő, avagy must és mint ujbor 
a termelés helyén napi árban ér ókesitletik.

Aradi pinczénk bőségesen el van Iá va a legolcsóbb borok
tól kezdve a legritkább, legnemesebb bői fajokkal is.

Borminták, árjegyzék szerint.
E l ő n y á r a j á n l a t o k  postafordultával küldetnek.

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

I hydrür  v i l ág  itó-g ep I
% 30—30 AUER-lángra berendezve, teljes felszerelés el <
>  ju tán yosán  eladó. Részletes felvilágosítást nyújt: ^

| K L E I N  «F. kávés, Veszprém . |
lvAVAVAV/kV/kW/WA¥AVAVAVAV/\V/KW/lVV/áW/1VV/IVV/lvV/lv1l

KÁRPÁTI 
BOROVICSKÁT
valódi s a j á t  főzést ajánl 
bármily mennyiségben ----

Síeiner és Löwy
Beszterczebányán,
borovicska-, szilvórium -, bor- 
seprü-fözde, likörkülönleges- 
ségek és rum gőzgyára. ~

Ízűvé teszik, mig lassanként mint borseprő a hordó fenekére üle
pedvén, a bor ismét tiszta lesz, a legközelebbi fejtésig, mikor ezen 
jelenség, mint az uj bor fokozatos érésének természetszerű, rendes 
következménye, ismétlődni fog.

Felelet a 26. sz. kérdésre: Az a kérdés, hogy adózott bor 
romlott-e meg, avagy olyan bor, amely után az adóköteles fél utó
lagosan fizeti az adót havi leszámolás alapján? Előbbi esetben a 
megromlott bornak már lefizetett adóját nem térítik vissza, mert 
a bor- és husfogyasztási adótörvények és szabályok hivatalos össze
állításának 85. §-a szerint a „szabályszerinti, már befizetett adó 
semmi esetben sem téríttetik vissza". Utólagos adófizetés esetében 
azonban a megromlott bor a hivatalos összeállítás 47. §-a értel
mében adómentes leszámítás tárgya. Ez esetben is elengedhetetlen 
feltétel, hogy a bor úgy romlott légyen meg, hogy minden emberi 
élvezetre használhatatlanná vált, mert ha például a megromlott 
bor mint eczet haszálható, akkor adómentes leszámításnak nincs 
helye. Végre, ha a megromlott és még meg nem adózott bor 
pálinkafőzésre használtatik fel, boritaladómentesen leszámításba 
hozandó, mert ez esetben, mint pálinka, szeszadó alá kerül. Ámde 
köteles a romlott bor tulajdonosa a pálinkafőzésre felhasználandó 
borok mennyiségét és a kifőzés idejét az ellenőrzés gyakorol atása 
végett az adó szedésére jogosítottnak bejelenteni.

Felelet a 27. sz. kérdésre : A borseprőt vizzel. hígítani nem 
czélszerü, de nem is szabad. Ha tehát lefejtéskor a hordó fene
kéről már zavaros bor kezd jönni, ezt dézsába különteszszük és 
a teljesen kiürült hordó átöblitésére használjuk. így nem jöhet 
v íz  a seprőhöz, melyből arra való zsákokban a seprőbort kipré
seljük és a zsákokban visszamaradó kemény seprötésztát nyersen 
vagy szárítva borkőgyárusnak adjuk el. A seprűbort kénezetc 
hordóba eresztvén, letisztulása után átfejtjük, később esetleg szűrjük 
vagy derítjük és 1—2 évi gondos kezelés után rendes jó bor válik 
belőle. Ha nem akarnánk kezelésével vesződni, annak rendje 
módja szerint cognacot főzünk belőle. Erőssége a must ezukor- 
tartalma szerint változó, de préselés közben 1—2°;0 szesz elpárolog 
belőle. 100 liter borsoprö kipréselése 70—75 liter tiszla jó seprű
bort eredményez s igy nagy haszonnal jár.

Felelet a 28. sz. kérdésre: Szigorúan véve, az ilalmérési 
vagy dohányelárusitási engedélyekről való lemondás a felek által 
közvetlenül a pénzügyigazgatósághoz küldendő b e ; mert az enge
délyeket a pénzügyigazgatóságok állítják ki, következésképpen az 
azokról való lemondást tartalmazó beadványok átvételére is tulaj
donképpen csak a pénzügyigazgatóság volna illetékes. Tekintve 
azonban azt, hogy az italmérési és dohányjövedók feletti ellen
őrzésre a pénzügyőrség van hivatva, nincsen akadály az ellen, ha 
a lemondásokat vagy engedélyeket a pénzügyőrség veszi át, illetve 
vonja be, ily esetekben azonban a je entés haladék nélkül elő
terjesztendő.

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

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

hogy meghízható szakemberek feleljenek meg reájuk

Kérdések:
25. számú kérdés : Mi oka lehet az uj bor törésének ?
26. számú kérdés : Mely esetben tóritik vissza a megromlott 

bor adóját ?
27. számú kérdés : Hogyan kell seprőből bort főzni ?
28. számú kérdés: Italmérési engedélyről való lemondás hol 

adandó be ?

Feleletek:
Felelet a 25. sz. kérdésre: Minden uj bor aránylag sok 

fehérnyeanyagot tartalmaz, mely csak több évi érlelés után válik 
ki belőle. Ugyanis a bor részint a dongák likacsain keresztül, fű
képpen pedig lefejlóskor levegővel érintkezik, mikor a folyékony 
fehérnyeanyagok egyrósze a levegő élenyével vegyileg egyesülvén, 
pelyhekké alakul. Ezen pelyhek a bort egyideig zavarossá és törött

egy v id ék i s z á llo d a , a mely 
áll tiz szobából, az üzlethez szük
sége- mellékhelyiségekből, to
vábbá kávéházból és étteremből. 
Czim a kiadóhiva'alban ,P . S. L .‘ 

~ jeúge alatt. ~

Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük a „Szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek 
orsz. nyugdijegyesülete“ budapesti választmá
nyának tisztelt tagjait, hogy a választmány 
titkára a központi irodában (V., Váczi-körut 72. sz. 
II- em.) minden hétfőn 3 — 6-ig hivatalos órákat 
tart és ezen időben a tagoknak egyes üzleti ügyek
ben mindennemű felvilágosítást megad. = ^ = ^ =

A budapesti választmány elnöksége.

— Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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PB0M0NT0R HATÁRÁBAN KIS-TÉTÉNYEN
igen közel a villamoshoz, egy ház (4 lakrészes, gyü
mölcsössel) 86 méter hoss;u, 6 méter széles plnczével, 
különösen borkereskedőnek vagy vendéglősnek alkalmas, 

. j u t á n y o s  á r o n  e ln « ló ,  esetleg aborpincze hérbeadandó. 
Czim: JN o v i i k  K á r o l y ,  műesztergályos, Budapesten, 

IV. kér., Egyetem-utcza 11. szám.

R n m l n f t  h n r n k a f  dohos> penész vagy hordó-izüe-e t és szí
I IU M IIÜ L l UUIUIXCIL guakat azonnal és felté tlenü l n iegjavita

B G H O R A L ,
mely te ljesen  iz és szag-nélküli folyadék s a bornak  idegen izt nem 
ad. A B0N0RAL úgy  h a t, m in t valam i deritő  sze r: a  kellem etlen  dohos 
izt tartalm azó a lkatrészeket (és csupán  ezeket) a borból k iválasztja és 
m agában ta rtja , úgy , hogy egyszerű  lefejtéssel a  tisz ta bortól elvá
lasztható H atás a  b iz to s ! A ra egy hek tó ra  3  koron a, 5 hek tó ra  14 korona  

használati u tasítássa l. K ap h a tó :

E R D Ő S  J E N Ő  gyógyszerésznél,
E g e rb e n  (Hevesmegye).

I J  r Eladó 160 hektoliter
OiclaQaS. vörös- és 100 h--|iterfehér bor. Klosterneu- 

” burgi mérő szerint a 
must czukortartalma átlag 19 fok. 1902-ik
évi termés. ----------------- - -■ =
M a g y a r b é l l  l ’i n e z é s v e t  (“ozsonym.).

í i o l ^ r o s  K á r o l y .

Bokros Károlynak Miskolczra való távozása, valamint küszö
bön állott lemondása a „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek 
és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete“ elnökségéről és a „Buda
pesti szállodások, vendéglősök és Icorcsmárosok ipartársulata“ választ
mányi tagságáról elsőrangú eseményévé vált ezen országos jellegű 
intézményünknek és a budapesti vendéglősük egyesületi életének. 
Mindkét intézmény működése olyannyira egybeforrott az ő önzet
len, lelkes, áldozatkész ipari munkásságával, hogy helye, habár távo
zását senki sem véli véglegesnek, bizonyára hosszú időn át 
betöltetlenül fog maradni, viszont mindkét intézményünk közhasznú 
munkája bélyegét még soká, igen soká magán fogja hordani. Még 
mint az esztergomi „Magyar Király" szálloda tulajdonosa kezdte 
meg kiváló működését mint szakosztályi előadó a „Magyar 
Vendéglősök Országos Szövetségé-ben, működési és szereplési köre 
igazán széles alapokra pedig csak akkor helyezkedett, mikor a 
nyugdijegyesület elnöki székébe kerülve páratlan munkakedvének 
egész erejét e humánus intézményre fektette, erre a jótékony 
intézményre, mely a közel jövőben bizonyára inkább mint bármi 
más, a legégetőbb társadalmi kérdések megoldására lesz hivatva. 
Nem lehet feladatunk részlesen fejtegetni, illetve pontosan meg
jelölni azt a helyet, mely Bokros Károlyt joggal és méltán iparunk 
legkiválóbb képviselői sorában megilleti, egy azonban tagadhatatlan, 
hogy bármily mérvben is a közszükségleiből folyt országos nyugdij- 
egyesületünk létesítése, bármily sokat is köszönhet ezen a maga 
nemében páratlanul álló ipari alkotásunk a magyar pinezérség 
lelkes áldozatkészsége s a nagyleik ü alapítók bőkezűségének s annak 
az atyai jóindulatnak, melylyel a budapesti vendéglős-ipartársulal 
ezen intézménynek segítségére sietett: a nyugdijegyesület föllendülése, 
fejlődése és virágzása és nagy reményekkel kecsegtető jövője első 
sorban az első igazgatósági elnöknek, Bokros Károlynak köszönhető, 
ki az iparát igazán szerető önérzetes vendéglős lángoló lelkesedé
sével, anyagiakat sem kímélő áldozatkészségével, fáradalmat és 
akadályt nem ismerő ügybuzgó munkakedvével állott ezen intéz
mény szolgálatába, a melynek gazdag haszna és szép eredményei 
őt az intézmény valóságos apjává teszik. Szóval és tettel, Írásban 
egy pompás toll meggyőző erejével, mint agitátor, ékesszólása 
megkapó varázslatával mindig, mindenütt és mindenben esa 1 a

nyugdijegyesület eszméjét szolgálta, társadalmi téren ennek igye
kezett híveket és pártfogókat szerezni, közéleti tevékenysége, mint 
valami apostolé itt és ebben az egyben olvadt fel, s — ha lesz — 
csak statisztikával dolgozó történetíró s az, a ki az ő munkálko
dását közvetlen közelből ügyelte meg, csak ezek fogják megmond
hatni és megírhatni, mije volt nyugdíj egyesületnek Bokros Károly 
a kezdet éveiben, és micsoda nagy és tekintélyes rész jut neki a 
jövő virágzásának előkészítésében!

Messzire vezetne, ha erre mi vállalkoznánk. Nem is tehet
jük, mert hisz együtt érzünk azokkal, kiknek nyugdíjegyesületünk 
sorsa és jövője szivükön fekszik s azonkívül egyik legjobb bará
tunkat, önzetlen törekvéseink egyik igazi, méltányló és megbecsülő 
támogatóját, munkánk osztályos társát látjuk oldalunk mellől tá
vozni. Meg aztán távozását mi sem tartjuk véglegesnek. A ki az 
ő önzetlen és lelkes ipari munkálkodásával oly kifejezetten erős 
vonásokkal irta be nevét letörölhetetlenül, mint a hogy Bokros 
Károly irta be nevét a budapesti vendéglös-ipartársulat, a nyugdij
egyesület és az országos szövetség történetébe, az onnan nem 
tűnhet el nyomtalanul, hanem a teremtő, az alkotó rész erejével 
azzal mindvégig szoros szervi összefüggésben marad. A távolság, a 
tér és idő okozta nehézségek ma eltörpülnek az ideális kapcsok 
erejével szemben és él bentink a remény, hogyha a közvetettség 
révén is, de Bokros Károly mindhárom intézményünknek továbbra 
is ugyanaz a hasznos munkása, napszámosa fog maradni a jövő
ben is, mint a ki eddig volt s a minél több előkelő gondolkozása 
magaslatán, sohasem akart lenni.

Távozása nyomán ébredő veszteségünk keserű tudatában 
némi vigaszt merítünk abból a reménytele hitből, hogy az ő 
miskolezi tevékenysége csak folytatása leend budapesti munkál
kodásának, s hogy annak nyomán iparunk erős várat nyer az erdű- 
koszoruzta Avas alján. Sok még a végeken a teendő s azok el
végzése ép oly férfiakra vár mint Bokros Károly, ki a modern 
szállodás s iparát rajongva szerető vendéglős összes kellékeivel 
gazdagon ellátva, munkakedve és ereje teljes birtokában indul 
munkája uj színhelyére. Adja Isten, hogy e munkáját hazánk és 
iparunk javára minél szebb, mi iél nagyobb siker és eredmények 
kisérjék.

Bucsulakoma Bokros Károly tiszteletére.
A Metropol-beli Bokros-asztaltársaság, mely évek óta a 

nyugdijegyesületi elnök kávéházbeli sarokasztala körül gyülekszik, 
f. évi ápril hó 23-dikán fényes sikerű lakomát rendezett az asztal- 
társaság szeretett elnöke tiszteletére, melyen az asztalfőn az 
ünnepelt Dr. Benedek János és Sacelláry György orsz. képviselők 
közt, a vacsora derekán megjelent Guwlel János, Stádler Károly 
és Ginek Frigyessel szemben foglalt helyet. Resztvettek a vacsorán: 
Aich János, Barta Béla, Drechsler Béla, Ehm János, Fischcr Gyula, 
Francois Lajos, Hubcrt Antal, Horváth Nándor, Kapy Mislós, 
F. Kiss Lajos, Kriszt Ferencz, Leheti István, Miiller Antal, Mósch 
Béla, Neményi Béla, Betanovits József, Rajágh Lajos, Skoupil 
József, Dr. Solti Ödön és Teasdale Olló. Elmaradásukat levélben 
kimentették; Peltzmann Ferencz és Lippert Lajos. Goreczky 
Zsiginond IV. kér. h. elöljáró a következő levélben mentette ki 
elmaradását: „Igen tisztelt Bokros ur! Büszkeséggel számítom 
magamat sok jó barátai egyikének s nagy örömömre szolgált volna, 
ha a ma esti ünnepélyes bucsulakomán jelen lehettem volna 
kedves Mttller barátunk szives meghívása folytán. Azonban aka
dályozva vagyok s igy e sorokkal veszek búcsút kegyedtől, kérve 
hogy tartson meg engem is nagyrabecsült barátságában és jó 
emlékezetében. Igaz tisztelő barátja Goreczky."

Granichstadten Zsigmond a következőket sürgönyözte: 
„Végtelenül sajnálom, hogy a mai ünnepélyen nem vehetek részt, 
de sürgönyileg egy fontos ügyben meg lettem hiva. Ha személyesen 
ugyan nem, de gondolatban ott vagyok! Az alkalmat megragadva 
ilt a forrásnál egy pohárka 89-es tokajit úgy az egész társaság, 
mint speczialeter a Te egészségedre s uj vállalatod sikerére ürítek ! 
Éljen a társaság, éljen a mi Károly barátunk! Zsiga."

Paris Vilmos a következő sürgönyt küldte : „Távollétem miatt 
sajnálatomra csak ez utón üdvözölhetlek. Üritem poharamat uj vál
lalatod sikerére s jó egészségedre. IIü barátod Vilmos."

Auslcinder Gyula Miskolezról a következő tartalmú sürgönyt 
küldte: „A mily fájdalommal búcsúznak ma önök Bokrostól, oly
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nagy őreimmel fogjuk mi őt körünkben üdvözölni. Éljen a vendég
sereg ! Auslilnder Gyula." Auslandemek a társaság nyomban a 
következő sürgönyválaszt küldte :

„Auslilnder Gyula Miskolcz. Köszönet a szives üdvözletért! 
Gratulálunk Miskolcznak, mely elvette tőlünk iparunk díszét és 
büszkeségét. A Bokros-társaság."

Dr. Haáz István a következő sürgönyt küldte: „Véletlenül 
arra vetődve megtudtam, hogy ma búcsúzol ismét kedves Károly 
bátyám. Engedd meg, hogy a mai estén elhangzott felköszöntőket 
a következő drótnélküli távirati toaszttal szaporijjam meg: Adja 
az Úristen, hogy a miskolezi Koronát vezetésed alatt sok vitéz 
koronázza a Koronák ezrei képében. Isten veled! A viszontlátásra 
Miskocziában. Dr. Haaz Pista."

A vacsora folyamán a logünnepélyesebb, emelkedett, de 
e mellett jókedvű hangulat uralkodott mindvégig. A Metropole szál
loda méltán jóhirü konyhaművészei ez alkalommal valósággal re
mekeltek pompásnál pompásabb fogásaikkal, míg a házigazda pin- 
ezéje legválogatottabb nemes borait vonultatta fel. Gazdag ezüst- 
és virágdísz terhe alatt roskadt az asztal, melyen a franczia Ízlés
sel elhelyezett teríték általános feltűnést keltet!. Válogatott pinezér- 
kar néma csendben s gépies pontossággal gondoskodott a gyors 
és pontos kiszolgálásról, — a mi hozzávéve a Banda Marczi pompás 
nótáit, — külön is hozzájárult a jó hangulat emeléséhez. Benedek 
János országgy. képviselő előtt egy kis bársonyos emelvényen ál
lott a résztvevők által Bokros Károlynak szánt emléktárgy : egy 
díszes renaissance stylti, 40 cm. magas ezüstserleg, melyet a 
Herrmann J. L. hírneves ezüstárugyár készített, s melyet a kö
vetkező feliratok dis/itenek : „Szeretetünk és barátságunk jeléül 
fogadd tőlünk emlékül." „Őrizd meg szivedben igaz barátaidat" 
„Bokros Károly bucsuzása alkalmából őszinte barátai. Budapest, 
1903. ápril hó 23-án.“

Dr. Benedek János kuruez Hajdú-Böszörmény koszorús költő 
képviselője, az est ünnepi szónoka e serleggel kezében mondotta 
el a vacsora derekán az ünnepi búcsúztatót. A természetből vett 
gyönyörű költői hasonlatokban gazdag, mindvégig magas szárnya- 
lásu és ép oly lelkes, mint őszinte és szívből jövő beszéd, mely
ben Debreczen ragyogó ékesszólásu fia Bokrost, mint a legigazibb, 
ideálisan önzetlen jó barátot, a vendéglősipar egyik legkiválóbb 
díszét és legérdemebb munkását ünnepelte, kinek emléke el nem 
múlhat, mert neve aranybetükkel van bevésve szerető barátai és 
pályatársai szivébe, ahol annak kiki külön oltárt emel, annyira 
megragadta a jelenlevők szivet-lelkét, hogy szem maradt szárazon. 
És mély meghatottságtól fátyolozott hangon köszönte meg az ün
nepelt a páratlanul szép búcsúztatót, nehezen találva szavakat 
érzései igaz és találó kifejezésére. „Nem találok — úgymond — ked
ves jó barátaim találó szavakat, melyekkel jól és helyesen kifejez
hetném azt, amit e perezben érezek. Az elhangzott búcsúztató 
hangjának őszinteségével, érzései meleg bensőségével annyira meg
kapta szivemet és lelkemet, hogy ne váljanak tőlem arra illő, arra 
méltó választ. Meg fogom tenni kedves barátaim, amire kértek 1 
Megfogom őrizni szivemben, mint drága szent kincset irántatok 
viseltetett barátságomat, ami az én legfőbb büszkeségem, s csak 
azt hagyjátok remélnem, hogy ti is azok és olyanok maradtok 
hozzám, mint a minők eddigi pályafutásomon voltatok, ti, akik oly 
erősek és hatalmasok vagytok, hogy hozzátok képest, ha nem is 
vagyok kis kaliberű ember, mégis csak kis pont vagyok. Köszö
nöm ezt a szép, nagy és örökre felejthetetlen szép napot, köszö
nöm különösen Müller és Ehm barátomnak, a törvényhozás két 
kiváló alakjának, kiknek jelenléte rám oly megtisztelő, köszönöm 
iparunk legkiválóbb három képviselőjének és Barta barátomnak, 
köszönöm mindnyájatoknak, akik jelen vagytok. Kérlek, nagyon 
kérlek benneteket, tartsátok meg irántam továbbra is jóindulata 
barátságtokat, szeretettel és odaadással forró szeretettel fizetem 
azt nektek vissza — — —“

E mély meghatottsággal előadott beszéd után, melynek 
formai befejezése nem is volt Dr. Solti Ödön mint a nyugdijegye- 
sülct elnökét búcsúztatta Bokros Károlyt, kinek helyét, miként az 
apostolokét, aligha fogja valaki teljesen betölthetni. Nagy lelkese
déssel előadott beszéde után Hubert Antal emelkedett szólásra, s 
a mielőbbi viszontlátásra ürítette poharát. Utánuk Gumiéi János

az orsz. szövetség és az ipartársulat érdemdús elnöke emelkedetj 
fel szólásra és bevezető szavai után csudálatát fejézi ki a felett, 
hogy Bokrost barátai búcsúztatják, holott csak Bokros távozik, 
szelleme, müve azonban itt ól és működik közöttünk, el egészen 
sohasem távozik, rrert szive és lelke az orsz. nyugdijegyesülettej 
teljesen össze van forrva és azért a távolban is igaz lelkesedés
sel fog dobogni. Kívánja, hogy Bokros uj otthonában leljen uj és 
teljes boldogságot, teremtsen magának abban uj működési kört és 
feleljen meg abban ama várakozásoknak, melyeket tevékeny múlt
jára való tekintettel méltán támaszthatnak vele szemben pálya- és 
hivatástársai. így ha a távolban is a mi ügyünket fogja szolgálni 
ismert buzgóságával és tudásával a miénk marad ö, ha nem is 
lesz közöttünk.

E nagy tetszéssel fogadott beszéd után Francois Lajos, mint a 
nyugdíj egyesület felügyelő-bizottságának elnöke hosszabb beszédben 
méltatta Bokros Károlynak a nyugdijegyesület körül szerzettt elévül
hetetlen érdemeit s azon reményét fejezte ki, hogy az egyesület leg
közelebbi közgyűlése, ameddig Bokrosnak feltétlenül meg kell tar
tania az elnökséget, fog módot találni arra, hogy ha máskép nem, 
alapszabályváltozással Bokros továbbra is elnöke maradhasson a 
nyugdijegyesület igazgatóságának. Mosch Béla mint a legjobb kol
légát éltette ezután Bokros Károlyt, mire Barta Béla szerkesztő 
az elhangzott beszédekben az ünnepeltnek nyújtott elismerés ba
bérjához a szaksa tó nevében egy szerény nefelejts-szálat kívánt 
átnyújtani, kérve az ünnepeltet, hogy most már, hogy újra vissza
tér kedvelt iparához, váltsa be a „Magyar Vendéglős- és Kávés- 
Ipar részére in bianco kiállított váltóját, kezdje meg újra tartalmas 
vezérczikkeit, élvezetes tárczáit, hiszen már annyi előleget szedett 
fel a kiadóban (Derültség.) és gondoljon a mindennapi kenyéren 
kívül a szaksajtóra, melynek mindig oly érdemes munkása volt

F. Kiss Lajos hosszabb felszólalása után, ki Bokros a szak
ipar érdekében kifejlett munkálkodását vázolta és Francois Lajos 
ismételt felszólalása után Sacelláry György országgyűlési képvi
selő felelt a maga és Benedek János nevében, biztosítván a jelen
levőket, hogy tehetségükhöz képest mindketten bármikor szívesen 
fognak a tisztes vendéglósipar érdekeinek biztosításához hozzá
járulni. Szive egész melegével, lelke rajongásával üdvözli Bokros 
Károlyt, kiben sohasem csalódott, akit mindig egész embernek 
tanult megismerni, igaz jó barátnak, ki barátai szeretetét valóban 
megérdemli.

Benedek János mondta el ezután nagyhatású beszédben 
annak a polgári munkának dicséretét, melyben a nemzettestben a 
magyar szállodások és vendéglősök oly derekasan kiveszik a ma
guk részét, s híven megfelelnek annak a küldetésnek, melynek 
belöltése ezen iparágnak s az iparosok sorában első helyet biztosit 
és a nemzeti törekvések diadalmas megvalósulásának egyengeti 
az útját.

E beszéd hatása alatt Bokros Károly Gundel János, Stádler 
Károly és Gliick Frigyesre, a vendéglősök büszkeségét képező 
triászra emelte fel poharát, és boldognak vallja magát, hogy pal
iéra lehetettéi háznak, mely hite szerint nemsokára a vendéglős- 
ipar o három kiváló vezéralakjának szobraival fog diszittetni. Az 
alapok ez épülethez már lerakva vannak s a diadalmas tetörakás 
sem késhet már soká.

Emlékezetes jelenet következett ezután. Stádler Károly 
emelkedett fel szólásra. „Frázis nélkül akarok beszélni — igy kezdte 
beszédét — egyszerűen, de igazán, úgy a hogy érezek. Egyszer 
én is voltam fiatal. Fiatal és szerelmes. Ma is úgy érzem maga
mat mint akkor. Milyen szépen el tudtam gondolni akkor az 
utón, hogy mi szépet fogok mindent szerettemnek mondani, mégis 
mire odaértem elnémultam, nem találtam szavakat érzéseim kife
jezésére, s mi kotten mégis — megértettük egymást. Most ? Öreg 
vagyok, csak a múltból, a múlt emlékeiből élek, talán jobban is 
tenném, ha nem idézném fel azokat------S mégis újra ugyan
olyan érzések hatása alatt állok, s mindarra, ami látszólag csen
des külsőm alatt átviharzik, alig találok szavakat, Pásztón volt. 
Felejthetetlen szép nyári napon, kicsi alacsony, de egy nagyon 
boldog család békésen boldog házában. Fiatal voltam. Az udvaron 
felállított sátor alatt gyönyörködve hallgattam egy apró szőke 
gyermek hegedlijátékát, kinek fürtjein egy páratlan jóságu anyá
nak szemei a felmagasztosult anyai szeretet bensőségével pihen-
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tek. A gyermek le voltál kedves Károlyom, a nő a te hét várme 
gyében hires szépségű anyád. Az ilyen anyának csak jó gyermeke 
lehet gondoltam magamban akkor s íme nem csalatkoztam. A bucsu- 
zás keserű pillanatában hadd meritek édes vigasztalást ebben az 
édes emlékben, s hadd emelem e poharat a te  haló porában is
áldott emlékű édes jó anyádra---------

Az utolsó beszédet, koronáját az elhangzottaknak Glück 
Frigyes mondotta „Igazán nem tudom milyen hasonlattal éljek — 
úgymond — midőn asztalbontás előtt, s midőn a kínálkozó thema’ 
aki ezúttal ünnepelt barátunk minden oldalról ki van merítve és 
érdeme szerint méltatva: szót emelek. Bonéi szeretnék lenni, a 
kit ma hallottam, s akit oly áhitatos csendben hallgatott a közön
ség, hogy azért a legobstrukeziósabb képviselő is méltán nézhet 
rá irigységgel vagy Marconi, aki minden távolságot el tud tün
tetni Budapest és Miskolcz közt. Hogy távolság nincs, megmondta 
már Baross. Minek búcsúzunk hát akkor barátuntól'? Hát távolság 
ez annak a delejnek erejéhez képest, mely sziveinket hozzá fűzi? 
S nem-e erősebb a szeretet fonala, mely bennünket vele egy 
egész életen át egybefüzütt ? Bizony nem számit a távolság és 
erősebb is a mi baráti szeretetünk,;mely a távolságtól is uj erőt fog 
kapni. Ezért nem is búcsúzunk Bokros Károlytól, csak eleresztjük 
őt magunk körül, hogy máshol folytassa, amit itt megkezdett." 
Majd Bokros szavaira reflektálva kijelenti, hogy még messze van 
az idő, melyben a vendég ősipar kívánalmai és töreKvései minden 
tekintetben megvalósu janak. Erre és Bokros jóvoltára üriti 
poharát.

Ezzel a beszédek hosszú sora véget ért, közben lassanként 
úgyis a czigány vette át hangos uralmát. A társaság azonban a 
késő éjjeli órákig maradt együtt.

A sikerült estebéd étrendje a következő volt:
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BOKROS KAROLY BARÁTUNK TISZTELETÉRE 
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Budapest, 1903. április 23.
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BOROK.
Csopaki siller 

Taxis Erénykedvelők 
Tramini 1880.
Villányi vörös 
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Tízéves jubileum.
Ritka szép és lélekemelő jubileumi ünnepség folyt le f. évi 

április hó 28-án az Andrássy-uti Klivényi-féle vendéglő különter
mében, ahol Förster Konrád a Váczi-köruti Alkotmány" vendéglő 
tulajdonosa ülte meg ezen üzlete fennállásának tizedik évforduló
ját, három ugyancsak tiz évet jubiláló munkatársa Kiss Henrik 
főpinczér, Szoehátzky József pinczér és Bácler Jakab pinczemeste- 
róvel együtt.

A különböző czimen rendezelt jubileumi ünnepségek ideje 
ma már régen lejárt. De ennek a jubileumnak jelentőségét még 
sem tagadhatjuk el, mert amig egyrészt kétségtelen, hogy maga 
az a tény, hogy a mai válságos viszonyok közt, midőn az általános 
gazdasági pangás a vendóglősipart is a válság szélére sodorta, érdem 
már az is, hogy Förster Konrád nemcsak egy a modern kor szín
vonalán álló előkelő vendéglőt alapított, hanem azt ernyedetlen 
szorgalmával, gazdag szakismereteivel és vonzó egyéni tulajdon
ságaival a tökély és virágzás magaslatára emelte, addig méltán 
üli meg hü munkatársai körében e napot a főnök, kivel együtt 
három derék, szerény és hűséges munkatárs nehéz, mindennapi 
munkájának ugyancsak emlékezetes tizedik évfordulóját ünnepli. 
E tény nemcsak a gondos gazda humánus bánásmódjának, alkal
mazottai sorsa iránti szerető gondoskodásának legszebb bizonyí
téka, de ragyogó bizonyítéka Kiss Henrik főpinczér s jubiláns 
kartársai hűséges szolgálatainak, kik is főnöküket ünnepelvén 
önmagukat is mindenben méltókká teszik az ünneplésre. Méltó, 
hogy a tisztes polgári, a becsületes iparosmunka e szép ünnepéről 
mi is megemlékezzünk, azzal a jókívánsággal, vajha nyílnék minél 
gyakrabban alkalmunk a budapesti vendéglősipar történetébe oly 
szép és derűs lapokat iktatni, mint azok, melyek e szép jubileum 
emlékét hivatvák megörökíteni.

Az ünnepély lefolyásáról szóló tudósításunk a következő :
Az ünnepély estélyén a Förster vendéglő teljes személy

zete részt vett.
A nős alkalmazottak nejeikkel jelentek meg s az iinnnepély 

Kiss Henrik főpinczér üdvözlő beszédével vette kezdetét, ki szív
ből jövő szavak kíséretében díszes ezüstserleget nyújtott át Förster 
Konrádnak, biztosítván öt alkalmazottai szeretetéről, hálájáról s 
ragaszkodásáról. Az üdvöz ő beszédre Förster Konrád meghatott 
hangon válaszolt s iparuk szeretetére buzdította alkalmazottait. 
Ezután kezdetét vette a vacsora, melynek folyamán mindvégig a leg- 
derültebbó sem elkedett hangulat uralkodott. Dr. Solti Ödön a főnök
kel együtt jubiláló alkalmazottakra, Kiss Lajos Förster Konrádnéra, 
Förster az alkalmazottakra, Gundel Károly a Förster család tagjaira, 
Kiss Henrik kollegáira egymás után emelték fel poharukat, mire 
Förster lelkes éljenzés közben 200 koronát adott át dr. Solti 
Ödönnek, mint vendéglője alkalmazottainak a mai nap emlékére 
a nyugdijegyosület alapja javára tett adományát, miért dr. Solti 
Ödön meghatott szavakkal mondott köszönetét. A minden tekin
tetben sikerült est F. Kiss Lajosnak Gundel Jánosra mondott 
köszöntőjével ért véget.

=  Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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♦ VEGYES H ÍR EK  ♦
— A szövetségi közgyű lés A „Magyar Ven

déglősök orsz. szövetségé"-nek és a „Szállodások, vendég
lősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz■ nyugdijegye- 
sületé“-neik rendes évi közgyűlései az 1901. és 19Ö2. 
évi közgyűlések egybehangzó határozatai alapján tudva
levőleg Temesváron fognak megtartatni. A közgyűlést 
meghívó „ Temesvári kávés és vendéglős ipart ár sulat" a 
szövetség igazgatóságának határozatai alapján a szövet
ségi közgyűlés határnapjaiul f. évi szeptember hó 9., 10.,
11. és 12-dik napjait állapította meg, még pedig oly- 
formán, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a nyudij- 
egyesület közgyűlése az első napon vagyis a szokásos 
ismerkedési estély előtt fog megtartatni. A temesvári 
ipartársulat a közgyűléssel kapcsolatosan rendezni szokott 
ünnepségek végleges programmját még nem állapította 
meg, de — mint ottani levelezőnk értesít — a pinczőr- 
tanoncz-szakiskola felavató ünnepségén kívül egy, a 
Vaskapuhoz rendezendő kirándulást is fel fogja venni 
a programmba. A szövetség és a temesvári ipartársulat 
elnöksége közt ez ügyben váltott átiratokat lapunk mai 
számában a hivatalos rovatban közöljük.

— É lősködő egyesü le t. Már lapunk múlt szá
mában megemlékeztünk a budapesti kisvendéglősök ipar
társulatáról, melynek létezéséről eddig tudomást nem 
vettünk, de amelynek létesülését, mivel működése ipa
runk legkiválóbb férfiúinak demagóg és aljas gyanúsítá
sára, és érdemekben gazdag, három évtizedes tisztes múltra 
visszatekintőipartársulatunk legyalázására szorítkozott csak, 
a vendéglős- és korcsmáros-iparra nézve nemcsak felesle
gesnek és károsnak, hanem egyenesen megszégyenítőnek 
tartottuk. Nem emlékeztünk meg ezen egyesülésről, mert 
a magyar vendéglősö d válságos viszonyok közt kipróbált 
ház-fis ágának egyenes arczulcsapásának tekintettük, hogy 
ezen egyesület az állítólagos sörkartel elleni mozgalom 
czimén nemzetgazdaságunk kimondhatlan kárára utat 
nyitott a külföldi sörök beözönlésének és ugyanakkor, mikor 
mi minden téren és minden eszközzel a magyarosodás 
szolgálatában állunk és iparunk terén is édes hazai nyel
vünket igaz jogához és feltétlen tisztelethez igyekszünk 
juttatni: ez az egyesület német nyelvű lapjával kaput 
nyitott az iparunk teréről hál’ Isten már régen kiszorult 
germánizáló törekvéseknek. Most azonban, midőn ezen 
egyesület hivatalos lapja, melynek homlokára kétszeresen 
is oda van sütve a hazugság bélyege, példátlanul perfid 
hazugságainak valóságos özönével árasztja el tisztes ipar
társulatunkat, és szédelgő vállalkozásai sikere biztosítá
sára még a botrányos valótlanságok légheröpitésétöl 
sem retten vissza, csakhogy vezetői (?) az iparboldogitók 
szerepében tetszeleghessenek, élősdi szellemi kocsitolo- 
gatói pedig a rágalom kenyerét ehessék: elmulaszthatlan 
kötelességünk a paraziták fészkébe bevilágítani és ker
tészeiket a maguk csúnya meztelenségükben szakipa
rosaink elé állítani. Hazudik, mert tudva valótlanságot 
állít a „Kisvendéglős", midőn magát a „Magyarországi 
kisvendéglősök és korcsmárosok ipartársulata“ hivatalos 
lapjának mondja, mert ilyen nevű egyesület nincs és nem 
is volt soha és hazudik akkor is, mikor magát— a sajtó- 
szabadság szent jogának félremagyarázásával — a IV. 
évfolyamban járónak tünteti fel, holott szegényke élete 
alig egy esztendőre nyújtható viasza. Csoda-e azután, 
hogv egy ilyen állítólagos szaklap, melynek már a szülő- 
anyja is a szemenszedett hazugság, válogatott valótlan
ságokból, egyesek hiúságának legyezgetéséből, mások 
jogtalan és alaptalan meggyanusitásából, botrányhaj- 
hászó fellépésből szedi a tápláló erejét? Nemi S igy 
nem csoda, hogy a „Kisvendéglőé" újra meg újra hazudik. 
Hazudik, mert czéltudatosan valótlanságot állít a „Kis
vendéglőé", midőn azt állítja, hogy az ipartársulat évi 
mérlege 2464 korona veszteséggel záródik, mert e veszte

ség nem a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipar társulatát" érte, hanem az ennek aegise 
alatt működő, de tőle egyébként teljesen függetlenül 
működő temetkezési egyesületet. S itt sem a könnyelmű 
gazdálkodás, pazarlás okozták a szenvedett kárt, hanem 
ama sajnos körülmény, hogy a lefolyt egyesületi évben 
25 elhalt egyesületi tag után kellett a temetke
zési járulékot kifizetni. Hazudik végül a „Kisvendéglős", 
midőn azt állítja, hogy a létesítendő Erzsébet-kilátótorony 
20000 kor. alapját az egyesület alaptőkéjéből hasította 
ki az ipartársulat, mert ezen összeg túlnyomó részét az 
önkéntes adományok képezik, melyeket' egyesek e czélra 
szántak s azon pénzösszeg, mely a nemzetközi egyesület 
rendezési költségeinek fedezésére indított gyűjtésből fen
nmaradt. A kisvendéglősök ipartársulata e hó 28-dikán 
tartja meg közgyűlését. E közgyűlés után szemébe 
fogunk nézni ezen egyesület tevékenységének s azután 
elmondjuk, hogy mit tett a szállodás-és vendéglösipar, 
a vendéglősök erkölcsi, ipari és anyagi érdekeiben a 
Budapesti szállodások és vendéglősök ipartársulata, és mit 
az uj úgynevezett Kisvendéglősök ipartársulata. Hazug
ságainak tengeréből a „Kisvendéglös" úgy véljük— ennyi 
salaknak kiemelésével egyelőre teljesen meg lesz elégedve.

— A „S zállodások  N em zetközi E g y e sü le te "  múlt
évi Budapesten tartott XXXI. évi rendes közgyűléséről G-elUri 
Mór, kir. tanácsos, az orsz. iparegyesület igazgatója a következő 
szép szavakkal emlékszik meg a „Pester Lloyd“ közgazda- 
sági évi szemléje számára irt „Az ipar 1902-ben“ czimü czikkében : 
„A vendéglősök és szállodások nemzetközi kongresszusát a magyar 
szaktársak nagy szeretettel és áldozatkészséggel fogadták s a fogadta
tással az ünnepélyek olyan lánczolatát szervezték, mely bizonyára 
feledhetetlen marad a vendégek előtt, akik alaposabban megis
mervén bennünket, elvihették hírünket a müveit külföld minden 
zugába. E kongresszus fogadását melegen támogatta a főváros és 
a kormány is.“ Mint ama elismerő és dicsérő levelekben, melyek 
hasznos és tanulságos tárgyát képezik „A külföld rólunk“ czimü 
czikksorozatunknak, iparunk e kiváló barátjának méltányló meg
emlékezésében is egy újabb bizonyítékát látjuk ama áldozatkész 
és hazafias munkának, melyet annak idején hazánk és székes- 
fővárosunk r'egenforgalmának emelése érdekében végeztünk e köz
gyűlésnek hozzánk történt meghívásával.

— Az adózók  figyelm ébe. A folyó évi egyenes adók 
második évnegyedi részlete tudvalevőleg április t-én már esedé
kessé vált, de május 15-éig késedelmi kamat nélkül fizethető. 
Minthogy azonban a kormánynak csak ápril végéig terjed az ideig
lenes költségvetési felhatalmazása, ennélfogva ha az uj indemnity 
törvényjavaslat e hó végéig le nem tárgyaltatnék: akkor be áll 
az úgynevezett ex-lex, vagyis törvényen kívüli állapot, amidőn 
az adók és egyéb köztartozások beszedése szünetel, s annak tar
tama alatt semmiféle kincstári követelés végrehajtás utján be nem 
hajtható. Sőt az 1890. évi precedens esetből kifolyólag, a m. kir 
közigazgatási bíróság 234. és 235. számok alatt hozott elvi jelen
tőségű határozataiban azt is kimondotta, hogy az ex-lex ideje 
esedékessé vált, de be nem fizetett adók után az ex-lex idejére 
késedelmi kamatot számítani nem lehet, s az ezen idő alatt leróni 
elmulasztott bélyegilletékek (leletek) után a felemelt illetékek sem 
követelhctők. Jó ezeket tudni, hogy az adózók minden eshető
séggel szemben tájékozva legyenek.

— K áv éh áz  ne le g y e n  o r fe u m ! A budapesti artista
egyesület f. évi április hó 11-én tartott közgyűlésén az egyesület 
elnöksége felpanaszolta, hogy Budapesten kávésoknak is adnak 
orfeumi engedélyt, akik, hogy az ilyen engedelemmel járó költ
séget fedezhessék, arra kényszerítik az artistákat, hogy költeke
zésre nógassák a vendégeket. Az egyesület memorandumot fog 
szerkeszteni, melyben kérni fogja, hogy az orfeumi engedélyt ne 
a főkapitány, hanem a belügyminiszter adja ki, még pedig csakis 
az egyesület kebeléből alakult szindikátus meghallgatása után. 
A magunk részéről a legnagyobb jóindulattal csatlakozunk az 
artista-egyesülőt e mozgalmához. A tisztességes kávisipamak leg
inkább áll érdekében, hogy ezek az orfeumoknak, mulatóknak csúfolt

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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és mi más néven nevezett büntanyák a főváros területéről mielőbb 
nyomtalanul kipusztuljanak, épugy mint ama büntanyák, melyek 
„kávéház" elnevezés alatt a legszemérmetlenebb módon fejtik ki 
üzelmeiket székesfővárosunk kimondhatatlan erkölcsi kárára. Egy 
ily irányú tisztogatási műveletet, maguk a kávésok üdvözölnék a 
lt’ghangosabban.

— A hazárd  já té k  ellen. A belügyminiszter rendeletet 
intézett legújabban a vidéki városokhoz, mely a nyilvános helyen 
való kártyázás ellenőrzésére vonatkozik. Ugyanis állandó szokás, 
hogy egyik-másik vidéki vendéglős vagy kávéháztulajdonos a kái- 
tyázó társaságnak — mely tiltott nyereményjátékot üz — oly 
szobát adott, a hová a rendőrség felügyelete be nem hathat. A 
belügyminiszter ennek megakadályozása végett elrendelte, hogy 
nyilvános helyen a kártyaszobák a főhelyiségben legyenek, hogy 
a kártyázőkat a rendőrség ellenőrizhesse. A rendelet a külön szo
bákban való kártyázást szigorúan tiltja.

— A „Szállodások, vendéglősök , kávésok, p inczérek  
és kávéssegédek  or3z. n y u g d lje g y esü le te“ központi igaz
gatósága f. évi ápril hó 25-dikén délután Bokros Károly elnöklete 
alatt rendes havi ülést tartót', melyen Francois Lajos felügyelő
bizottsági elnök, Sztanoy Miklós alelnök, Petanovits József, Wein- 
qruber Ignácz, Burger Ignácz taggyüjtő, Seress Márton, Sverteczky 
Gáspár, Prindl Nándor, Mehringer Rezső, Sprung János, Miliovacz 
Adolf igazgatósági tagok, Dr. Solti Ödön jogtanácsos, F. Kiss Lajos 
szerkesztő vettek részt. Elmaradását kimentette Müller Antal. 
Bokros Károly elnök megnyitván az ülést, megállapilja annak 
határozatképességét, örömmel üdvözli a megjelenteket, különösen 
az igazgatóság oszlopos tagját Seress Mártont a kassai választ
mány érdemdús elnökét, ki külön ez alkalommal fáradt a fővá
rosba, majd felkéri a jogtanácsost az előző ülés jegyzőkönyvének 
felolvasására. A folyó évi márczius hó 28-dikán tartott igazgató, 
sági ülés jegyzőkönyvét az igazgatóság felolvasás után megjegyzés 
nélkül hitelesítette, úgyszintén tudomásul vette a jogtanácsosnak 
a múlt ülésén kiutalt 400 koronára vonatkozó elszámolását is. A 
múlt ülésen clairing utján átutalt 2830 korona elhelyezésére vonat
kozó jelentés előterjesztése után jogtanácsos felolvassa Müller 
Antanak az alelnöki tisztségről való lemondását bejelentő levelét. 
Az igazgatóság a lemondást a legnagyobb sajnálattal tudomásul 
veszi, felkéri azonban alelnököt, hogy tisztét a közgyűlés közelsé
gére való tekintettel, a közgyűlésig tartsa meg. A *Magyar Ven
déglősök Orsz. Szövetségé"-nek a temesvári közgyűlésre vonatkozó 
értesítését az igazgatóság tudomásul vette. A budapesti választ
mány jegyzőkönyvének felolvasása után felolvasásra került a kassai 
választmány jegyzőkönyve, melyet az igazgatóság szintén tudo
másul vett. A pécsi, aradi választmányok jegyzőkönyvei tudomásul 
vétettek. Szombathelyről, Szegedről a tagdijakat beküldötték, de 
jegyzőkönyveket, nem. A temesvári választmány sem jegyzőkönyvet, 
sem pénzt nem küldött. A pénztári, könyvelői s egyéb folyó ügyekről 
szóló jelentések tudomásul vétele után Bokros Károly elnök mély 
meghatottságtól áthalott hangú beszédben bejelentette, hogy az 
egyesület elnökségétől, bármennyire is fájlalja, megváltozott élet
viszonyai folytán megválni kénytelen. Fáj neki — úgymond — 
megválni ettől a páratlanul szép emberbaráti intézménytől, mely 
annyira szivéhez nőtt, hogy szinte gyermekének tekintette s 
melyről már-már azt hitte, hogy neki fogja szentelhetni egész 
életét. Kéri az egyesület igazgatóságát, hogy a közgyűlésig gondos
kodjék helyetteséről, a közgyűlésen pedig válaszszon uj elnököt. 
Nyugodtan hagyja el az elnöki széket, mert úgy érzi, hogy tehet
ségéhez képest mindent megtett az egyesület érdekében és tudja, 
hogy az egyesület, mely már túlesett a gyermekbetegségeken, utódai 
alatt biztos felvirágozásnak fog indulni. Végül hálás köszönetét 
fejezi ki az igazgatóságnak azért a meleg kartársi szeretetért, 
mdylyel őt teendőiben támogatta, a budapesti választmánynak, a 
jogtanácsosnak a .Magyar Vendéglős és Kávésiparnak», mely 
kezdettől fogva oly önzetlen odaadással szolgálta az egyesület 
ügyeit és Isten áldását kérve az egyesületre, kívánja, hogy az 
legyen nagy, erős, hatalmas és virágzó. Váratlan jelenet követ
kezett erre. Franq.ois Lajos felügyelő bizottsági elnök, Gundel 
János a nyugdijegyesület örökös diszelnöke, Seress Márton a kassai 
választmány alelnüko stb. egymásután emelkedtek fel szólásra. 
Mindannyian a hála és elismerés babérjait rakták a könnyekig

meghatott elnök elé, biztosítván az igazgatóság tagjainak soha el 
nem múló hálájáról, személye iránt viseltetett tisztelő ragaszko
dásáról és kérve, hogy távozása daczára is tartsa meg az elnöki 
tisztet, mert helyén más el sem képzelhető. Gundel János és Francois 
Lajos határozati javaslatot nyújtottak be az iránt, miszerint a temes
vári közgyűlésen terjeszszen be az igazgatósághoz oly értelmű indít
ványt, hogy ezentúl az igazgatóság elnöke vidéki kartárs is lehessen 
s hogy mint ilyen, újból Bokros Károly válaszlassék meg elnöknek, 
kinek egyénisége elválaszthatlanul van egybefiizve a nyugdijegye- 
sülettcl. Az igazgalóság ezen indítványt egyhangúlag elfogadta, 
mire az örökké cml ‘kezetes ülés Bokros Károly köszönő szavai 
után, az elnök szűnni nem akaró lelkes éljenzésével véget ért.

— Az ip a rtö rv é n y  m ódosítása . Mukics Simon országos 
képviselő a képviselöház legutóbbi ülésében bejelentett egy törvény- 
javaslatot, melynek czélja az 1884. évi 17. törvényczikk némely 
intézkedéseinek megszorítása. Az öt szakaszból álló javaslat 
szövege ez: 1. §. Az 1884. évi XVII. t.-cz. 7. és 8. szakasza ösz- 
szes rendelkezésével hatályon kívül helyi ztetik. 2. §. A képesítés
hez kötött iparág sem üzletvezető, sem bérlő által nem gyako
rolható. 3. §. Képesítéshez kötött iparág termékei, iparczikkeinek 
nagyban és kicsinyben való elárusitása, vagy egyébként forgalomba 
hozása a nyilvános bírói árverés esetét kivéve másnak, mint 
képesítéshez kötött iparosnak, hozzátartozóinak, alkalmazottainak 
vagy megbízottjának meg nem engedtetik. 4. §. A 2. és 3. §-okban 
foglalt rendelkezések megsértése kihágást képez és 100 koronáig 
terjedő büntetéssel büntetendő. 5. §. A jelen Iörvény végrehajtá
sával az ipar- és kereskedelmi miniszter bizatik meg. E rövid 
javaslatból, mely első sorban az 1884. évi ipartörvény 7. és 8. 
szakaszainak törlését dekratálja, kitűnik, hogy az intenczió nem 
más, mint az, hogy képesítés nélkül senki semmiféle ipart ne 
gyakorolhasson sem a saját számlájára, sem pedig mint helyettes 
vagy megbízott, más számlájára. Tudjuk, hogy ez mai napság 
megfelel ama fölfogásnak, melyet az iparosok jó része vall.

— K é t elv i je le n tő sé g ű  h a tá ro za t. Több oldalról, 
ismételt Ízben is hozzánk intézett megkeresésekre válaszolva ez 
utón is figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy a m. kir. közigazgatósái i 
bíróság 1902. évi 12871. számú határozat alapján az Halmérési 
engedélyek iránti ügyek a közigazgatósági bíróság hatáskörébe nem 
tartoznak és hogy ugyanezen bíróság 1902. évi 7525. sz. határo
zatával kimondotta, hogy minden iparkihágási ügyben beadott feleb- 
bezés bélyegmentes.

— É le lm iszer-ham isítók . A fővárosi tápszervizsgáló 
intézet nagy óvatosságra inti a közönséget, mert vegyészeti utón 
megállapiiotta, hogy leleményes élelmiszer-hamisítók disznózsírból 
és kókusz-olajból csin lják a libazsírt, továbbá a liptói túrónak 
több mint a fele burgonya.

— H ym en-hirek . Kun Szabó József főpinezér f. évi ápril 
hó 27-én vezette oltár elé Sodinka Erzsébet kisasszonyt a medgyesi 
római kath. templomban. — Gerő József, a munkácsi Csillag 
szálloda főpinezére eljegyezte Burg Janka kisasszonyt Módosról.

— A „Kis p ipa" m egszűn ik . A főváros egyik legnép
szerűbb vendéglője, a Szervita-téren levő „Kis pipa" nemsokára 
megszűnik. A hirneves vendéglőt „kistájgerolta" a házban levő 
nagy divatáruüzlet tulajdonosa, aki üzlete czéljaira bérbe vette az 
egész házat. A tulajdonos a házat megvétel végett felajánlotta 
Karikás Mihálynak, a „Kis pina" tulajdonosának, mielőtt bérbe 
adta volna, de Karikás nem ambiczionálta a háziuri szerepet és 
miután úgy is vissza akart már vonulni az üzlettől, belenyugodott 
abba, hogy más bérelje ki a helyiségeket.

— Az O rszágos M agyar P in o z é re > y e sü le t f. évi 
ápril hó 23-án tartott közgyűlésén a kávéházi szakosztály tiszti
karát választotta meg. Elnökké egyhangúlag Knappé Jánost, 
alelnökké szótöbbséggel Trenk A. Bélát, pénztárossá pedig Bárdos 
Sándort választották meg.

— A b u d ap esti V igadó á ta la k ítá sa . A fővárosi mérnöki 
hivatal most dolgozott ki két tervet a Vigadó átalakítása érdekében. 
Az átalakítás egyik terv szerint fél millióba, a másik szerint pedig 
350,000 koronába kerülne. Ez olyan horribilis összeg, amely nincsen 
arányban a kívánt eredménynyel és igy a közgyűlés előreláthatólag 
egyik tervet sem fogadja el.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =
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— A bo rüg y n ö k ö k  m egrendszabályozása . A löld- 
mivelésligyi minisztériumban törvénytervezetet dolgoztak ki, mely
nek czélja, hogy a borügynÖ'kfik működését szabályozza és kor
látozza, hogy azok az eladótól nagyobb jutalékot ne szedjenek, 
mint amennyit az a'kotanoó törvény biztosit. A m.nisz er intéz
kedését fölpanaszolt visszaélések tették szükségessé, amennyiben 
egyes borügynökök a bortermelők szomorú helyzetét kihasználva, 
amikor azoknak boraira vevőt találnak, a szokásos 50 fillérnyi 
jutalék helyett hektoliterenkint 2 koronát is követellek.

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

Szakipari alapon lőtesilett, hazánkban és a 
külföldön is páratlan biztositó intézet. Közel 
200000 korona alaptőkével. A saját, az özvegye 
és árvái jövőjét biztosítja, ki ‘ tszés szeriti ösz- 
szegre biztosítja magát. Az egye ’et igazgatósága 
Budapest, V., Váczi körút 72. sz. alatt van és 
érdeklődőknek szívesen küld alapszabályokat, ki
mutatásokat stb.

— A M. O. P. E . n a g y v á rad i fiókja. A Magyar Or
szágos Pinczér Egyesület nagyváradi választmánya folyó évi április 
hó lG-án fejezte he az összes tagok felvételét. A választmány ezidő- 
szerint 80 rendes és 50 tiszteletbeli, alapitó és pártoló tagot 
számlál. Miután az egyesület igazgatósága Budapesten folyó évi 
márczius hóban tartotta évi közgyűlését, az egyesület működését 
illetőleg a választmány a következő tartalmú felhívást intézte az 
ottani kartársakhoz: „Tudva azt, hogy kartársaink helyzetének 
javulását az egyesüléssel érhetjük el, szakfoglalkozásunk virágzó 
fejlődése, s ennek kapcsán most már elismert társadalmi osztályunk 
emelkedése, de anyagi jóléte érdekében is értesittetnek mindama 
tagok, kik üzletet keresnek választmányainknál egyesületünknek, 
levéibelilcg is az ügyvivőkkel elintézhetik az alólirt szabályok értel
mében. Felvételek után egyenlő joga van tagoknak bármely választ
mánynál. A tagok esetleges panaszaikat bármily hanyagság, avagy 
félrevezetések miatt az elnök ezimére levélben adják be. Beiratás 
eszközöltetik e hó 2G~ig. A M. 0 P. E. nagyváradi választmánya 
tisztikara által az összes tagok választmánytagdijak felvételével 
Kriván Illés v. tag (Sztpéteri-utcza TI7.) bízatott még."

— B u c s : zásul. Az ország székesfővárosából Miskolczra 
költözésem alkalmából kedves kötelességei teljesítek, midőn kedves 
barátaimtól, sok jó és kedves ismerősömtől, nemkülönben számos 
jóindulaté pártfogómtól ehelyütt is búcsúzom, ahol oly sokszor, 
jó és balsorsban egyaránt oly gyakran találkoztunk. A bucsuzás 
pillanatában hálatelt szivem vigaszt és megnyugvást talál a baráti 
szeretet és ragaszkodás ama felemelő megnyilatkozásaiban, melyek 
nemcsak a válás fájdalmát . nyhitik, de válómat — először az 
életben — igaz büszkességgel töltik el. Ezzel az érzéssel mondva 
búcsút és elvive'magammal szeretteim emlékét, arra ké:em 
mindannyiukat: Tartsanak meg továbbra is jó emlékezetükben 
Budapest, 1003. évi április hó 27-ón. Bokros Károly.

— UJ képv ise lő . A nagy közkedveltségnek örvendő Bela- 
tiny Arthur pezsgőborgyár budapesti képviseletét a szállodások, 
vendéglősök és kávésok részére Hokesch József vette át. Az uj 
gyárképviselő hosszabb időn at Lövvenstein Horváth Nándor nagy- 
kereskedésében működött mint üzletvezető s Így személyes isme
retsége révén is bizonyára hozzá fog járulni a gyár kedvelt pro- 
duktu i ainak terjesztéséhez.

— É le lm iszer-h am is ítá s  A közigazgatási bizottság f. évi 
április hó 17-ón tartott ülésében a kővetkezőket büntette meg élel
mi szerhamisitásért, illetőleg hamisított élelmiszer árusításért: Ö/.v. 
Konta Károlynét 200 K.-ra, Heiszler Ferenczet 105 K.-ra, Heitzmann 
Feronc.zet' 100 K.-ra, Jóri Jánost 50 K.-ra, Fábián Andrásnét 
120 K.-ra, Zsila Györgynét 50 K.-ra, Hoffer Mártonnél: 50 K.-ra, 
Oravetz Jánost 10 K.-ra, özv. Misch Sebestyénnél 25 K.-ra, i'r/.v. 
Schwartz Márknét 25 K -ra, Bergstein Ödönt 35 K.-ra, Zech 
Frigyesnét 20 K.-ra, Schónfeld Károlyt 5 K.-ra.

— H alá lozás, ltéder József nagykikindai földbirtokos és 
korcsmáros neje szül. Sebőn Anna hosszas betegség után f. évi 
április hó 12-én 73 éves korában elhunyt.

— M agyaro rszág i szálló- és fü rd ő v á lla la t r-.t.
A nemzetközi vasúti hállókocsi-társaság a földmivelésügyi minisz
tériummal kötött szerződése értelmében a csorba-tói és tátra- 
lomníczi fürdő- és nyaralótelepek fejlesztése és kihasználása czól- 
jából „Magyarországi szálló- és fürdöv Halat r.-t.“ címmel rész
vénytársaságot alapított, mely működését nemsokára megkezdi.
A legutóbb tartott közgyűlésen a társulat igazgató-tanácsába bevá
lasztották gróf Csáky Zenó szepesvarmegyei főispánt, Neef Alfonzot, 
a hálókocsi-'ársaság igazgatóját, gróf Szápáry Pált, id. Szén - 
Iványi Józsefet, Radisics Jenő miniszteri tanácsost, az Iparművé
szeti Muzeum igazgatóját és rutkai Ráth Péter udvari tanácsost, 
a kassa—oderbergi vasút vezérigazgatóját. A felügyelő-bizottság 
tagjai lettek dr. Magyar László, a Magyar Lovaregylet vezértit
kárja, Reimann Gyula és Haha Ignácz, a Hálókocsitársaság fel
ügyelője.

— E lité it borham isítók . A „Nagyváradiban olvassuk 
a következő hirt: Fülöp Izsák, aki nemrég olyan sz.omo.u hír
névre vergődött azállal, hogy az ügyészség vádat emelt ellene 
uzsorakamat szedése miatt, most újabban ragyogtatja jeles tu aj- 
donságait. A rendőrség ugyanis hamis bor forgalomba hozatala 
mialt 200 korona pénzbüntetésre Ítélte, ami ellen Fülöp a tanács 
hoz fellebbezett. A tanács azonban f. hó 14-én tartott ülésén a 
felebbezés elutasításával jóváhagyta az elsőfokú íjéletét. Ugyan
csak ezzel kapcsolatban egy másik borhamisítási ügyben is marasz
taló Ítéletet hozott a tanács, amennyiben Szikora Jenő borméröt 
is hamis bor forgalomba hozatala miatt pénzbüntetésre Ítélte.

— H ató ság i v izsgálat. A „Szállodások, vendéglősök, kávé
sok, pinczérek és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülde“ központ
igazgatóságának felkérésére a Budapest székesfővárosi V. kér. 
elöljáróság f. évi ápril. hó 27-dikén vizsgálatot tartott az egyesület 
központi irodájában, melyen az elöljáróság képviseletében 
Solír Manó h. elöljáró, Nagy Andor számtiszt, a nyugdijegye- 
sület képviseletében dr. Solti Ödön jogtanácsos, sempthei 
Maczkó Kálmán főszámtartó és F. Kiss Lajos titkár voltak 
jelen. A kiküldött hatósági képviselők a törzskönyvek, naplók, 
pénztárkönyvek gondos átvizsgálása után mindent a leg
nagyobb és kifogástalan rendben táléit és a vizsgálatot vezető 
elöljáró a tapasztalt rend felett ismételten is legnagyobb elisme
rését fejezte ki.

— Já h n  N ándor, a fenyőházai (liptóvármegyei) kincstári 
szállodák bérlője és magánszálloda-tulajdonos most adta ki a 
fenyőházai gyógyfürdő és nyaralótelepre vonatkozó, csinos ÍHusz- 
trácziókkal díszített ismertető lüzetét, melyből az ottani tartózko
dásra vonatkozó összes tudnivalókkal is megismerkedhetünk. A 
fekvés nól és éghajlati viszonyainál is kellemes tartózkodási helyül 
kínálkozó nyaralóié epet, hol a szállodákban Jáhn Nándor kiváló 
szakértelemmel és tudással gondoskodik a közönség ellátásáról, 
olvasóinknak és szaktársainknak kiváló figyelmébe ajánljuk.

— C sak m agyar sz e n e t h aszn á lju n k  ! A magyar ipar
pártolás oly gyakran hangoztatott elvének gyakorlati megvalósí
tására kitűnő alkalom kínálkozik szállodásainknak, vendéglőseinknek 
és kávésainknak a szénhasználat terén. 24 millió métermázsa kül
földi szén kerül évenként hazánkba, miáltal 11U00 magyar bánya
munkás veszti cl mindennapi kenyerét. Pedig a magyar szén ép 
oly jól hisználható, sőt sokkal gazdaságosabb mint a külföldi, 
tökéletesen és szagta anul ég el és legalább 20%-kal jobban hasz
nálható mint a külföldi. A magyar szenekkel tehát ép oly olcsón 
és jól lehet fűteni mint a külföldiekkel s Így csak rajtunk áll, hogy 
lakásainkból és üzleteinkből b-ljesen kiküszöböljük a külföldi szenet. 
Valóban itt volna az ideje, hogy ne csak szavakkal pártoljuk a 
magyar ipart!

— K irabo lt korcsm áros. Jakobovits Sándor korcs
máros valami hivatalos ügyben Temesvárra utazott, otthon 
hagyva öreg édesanyját és szolgáját. Mialatt a korcsmáros távol 
vo.t, a szolga valami módon hozzájutott a lakásban lévő szekrény 
kulcsáho,z és a szekrényt felzárva, onnan 1000 korona készpénzt 
és 420 koronát érő ékszereket ellopott. A hazaérkező Jakobovits 
azonban már nem találta otthon szolgáját, és rosszat sejtve, fel 
akarta nyitni a szekrényt, de a kulcsokat sem tudta megtalálni. 
Mikor a szekrényt folfeszitette, kétségbeesve látta, hogy összes 
vagyonát elraboltuk. A rendőrség nyomban a legmesszebbmenő 
nyomozást rendelte el, de a hűtlen szolgának eddig még nem 
tudott nyomára akadni. A gonosztevőt oi szagosán körözik.

— A váozl lö h áz i vendég lő  ügye. Örökös baja a 
váczi löháznak, hogy nincs rendes vendéglőse. Most a lapokban 
közzétett hirdetésre számosán jelentkeztek a fővárosból és a 
vidékről s igy remélhető, hogy az idén végre méais csak kerül 
alkalmas korcsmáros a Löházba, melynek hanyatló élele ezzel tán 
uj lendületnek indul.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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— A kucséberek  ellen. Kávéházak és vendéglük láto
gatói előtt jó ismerősök az úgynevezett kucséberek, akik minden
féle jóval, czukorral, datolyával, narancsosai kinálgatják a vendé
geket, nem feledkezve meg arról sem, hogy lcisebbszerü szerencse- 
játékra is szívesen elcsábítják az embereket. A tét nem nagy; 
rendesen húsz fillért fizet a gavallér. Ezért három számot kap 
s ha az a szám a százat meg nem haladja, választhat 
magának tetszés szerint egy dobozt a kosárból, a melyen azonban 
a kucséber rendesen még mindig nyer. Zavartalanul jártak-keltek 
a derék kucséberek eddig a főváros és a vidék kávéházaiban és 
vendéglőiben. Rendesen Gottsche, krajnai faluból származtak ide ; 
még József császár adott szabadalmat a falu lakosainak, hogy 
házalhatnak tetszés szerint déligyümölcsökkel és czukorkával. 
Azonban a kucséberek ellen mostanában sok a panasz, különösen 
a vidéken, s a dolog vége alighanem az lesz, hogy megrendsza- 
bályozzák őket. Vidéki rendőrkapitányok, szolgabirák jelentik 
egymásután, hogy a kucséberek szerencsejátékra csábítják nem
csak a vendéglők látogatóit, de a gyermekeket is. Pécs városa 
még márczius havi közigazgatási bizottsági üléséből kifolyólag felirt 
a belügyminisztériumhoz s elpanaszolta a dolgot. A belügyminiszter 
a kereskedelmi minszterhez tette át a panaszt. Így hát közeledik 
az idő, a mikor a kucséberek aranyszabadsága véget ér.

♦ ÜZLETI HÍREK .
Berzay Géza főpinczér Váczott uj kávéházat nyitott. — 

Blohut Dániel Kaposvárott átvette a Fiume kávéházat, — Markovies 
Dániel, volt iglói kávés átvette a Lévay-féle „Korona" kávéházat 
S.-A.-Ujhelyen. — Schwarcz és Kümmelberg átvettek a pécsi Bedő 
kávéházat. — Bajlós Bertalan volt nagykőrösi nagyszállodás Grász 
Ödön közvetítésével megvette az „Otthon” kávéházat Pápán.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A m. kir. államvasutak buda- 
pest-jobbparti üzletvezetősége a Győi állómat pályavendéglőjém-k 
. évi október hó 1-től számítandó 5 évre való bérletére árlejtést 
hirdet. Határidő május 2. déli 12 óra. Bánatpénz 000 korona.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A magy. kir. államvasutak 
szegedi üzletvezetősége a Vinkovczi állomás pályavendéglőjének 
5 évre való bérbeadására árlejtést hirdet. Határidő május 9. déli 
12 óra. Bánatpénz 400 korona.

♦ SZERKESZTŐI ÜZENETEK ♦
Sz. J. főpinczér Zsolna. Hasonló tetmészetü. a főnökök ellen 

intézett általános jellegű támadásokkal lapunkban elvből nem 
adunk helyet. Ön helyesen tette, mikor ügyében a törvény segélyét 
vette igénybe, de higyje el, hogy az eset publikálása a felek egyiké 
nek sem válna előnyére.

....  Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.

LOHR MÁRIA ezelőtti KRONPUSZ
csipke-, vegyészeti tisztitó- és müfestö-intézete megnagyobbit- 
tatott erőmiivü szőnyeg-poroló- és szőrmeáru-megóvé intézettel. 
Megbízások átvétetnek: Vili.! Baross-u tcza 85. sz . 
főtelepen. Fiók-üzletek: IX., Kalvin-tér 9 V., Harminczad- 
utoza 3. VI., Teréz-körut 39. VI., Andrássy-ut 16. Vili., József 
körút 2, Telefon száma : 57—08.

A Szinye-Lipáczi L ithion-forrás

Salvator kitűnő sikerrel használtatik

vese, húgyhólyag, húgydara  és köszvénybántalm ak 
ellen, v izelet! nehézségeknél, továbbá a légző és 

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

V asm entes ! Könnyen em észthető  ! C siram entes !
Kapható ásványvízkereskedésekben vagy a S alvato r-fo rrás  igazgatóságánál Eperjesen.

♦ BÉRLETEK. ♦

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

denvendéglősnek 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., Himző-utcza 
I. sz. a. van és a szövetség tagjainak készséggel szol
gál felvilágosítással minden ügyben. Évi tagdíj 8 K.

F ö r s t e r  K o n r á d
^  n ag y  v en d é g lő je  a* „  A lk o tm á n y h o z  “ ^
w  Budapest, V. kér., Váczi-körut 68.

M üncheni I .öw en b rau -sör fő ra k tá r a .

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 üb 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. 

------ T e le fo n  3 6 - 3 5  --------

DIADAL*
PEZSGŐBOR
EBER H A R D T  
A N T A L  o o o 
BUDAFOKo o

Reichenberger Károly
Budapest, VIII., Kender-utcza 3 4 . sz.

Telefon 55—16.

Mindennemű rézműves munkákra, éreznyomás, ércz- 
esztergálás és érczsajtolásra, motoreröre beren
dezett gyár.     1

Vörösrézfözöedények szállodák, kávéházak és ven
déglők részére. — .■ =

Vörösrézfürdökályhák, a hengeren ellátott telepek
kel, fürdőkádak, vörösréz, horgony és vas
lemezből. ■ ................... ------...-- ;■■■"----- '

Vörösrézniosóüstök, vörösréz takarék- és aszlal- 
tüzhelyüstök minden nagyságban és alakban. 

Vörösrézedény és vaslemezedények ónozása tiszta 
angol ón teli fürdőben. =

Továbbá mindennemű gyár-berendezések vegyé
szeti-, ezukor- s szeszgyárak, serfözödék, 
gyógyszerészek és vegyészek részére. 
Költségvetések és árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Vendéglő-eladás.
v  w 
\l 
\t 
\>
«

G yőrö tt egy jóforgalmu beszá lló  vendég lő , m észár- 
\\l szék  és h en te sü z le t, mely 1 nagy ebédlőteremböl, 1 

vendégszobából söntóssel, 6 utazó szobából; a vendéglős 
részére: két szobából, 1 nagy konyhából, 1 nagy bor- 
pinczéből, 1 éléskamrából, 1 fáskamrából, egy födött teke
pályából álló szép kerthelyiségből, 1 jéggel megtöltött jég
veremből, 80 lóra berendezett 7 istállóval, disznószállással,

\l
«V 
\f u
V 
\t
^  alkalmas nagy udvarral azonnal eladó, esetleg: három
\( hónap m úlva is  á tv eh e tő . Bővebb felvilágosítás nyer
ít nyerhető á tulajdonosnál, H o r v á t h  J á n o s  vendéglős 

és mészárosnál, Győr, Hosszu-utcza 7. sz.
V
v

(födött helyiséggel), továbbá különösen lókereskedöknek M

F e l h í v á s .
Reichardt József a békéscsabai Nádor 
szálloda tulajdonosa ez utón is felkéri 
Kováltsik Sándor pinezért és Himmel- 
stein Mária szobaasszonyt, hogy jelen
legi tartózkodási helyüket vele haladék

talanul közöljék.
/̂uinupiupnmiuibuibuijuiiniünijinuiinqiiujiurtiiuiiuiiiuttiiiiiiiuiinipiujjiuiiiuiiutiiiiüiniiiiitiiiuitiuiiniiiiuiiuiiuuiuuiiiuiiiuiiixkí
T W f f tW f W W W f W fW W W W f f W f f W W f

J| A j á n lk o z á s .  jj
ii 32 éves, erőteljes, világlátott ember, ki magyarul, németül, >* 

tótul, csehül, horvátul, románul, francziául, angolul és olaszul lí 
^  beszél, hosszú ideig önálló vendéglős volt, íanult szakács 
K b árm ily en  á l lá s t szállodában, vendéglőben vagy kávé- 

házban elfogad. Szives ajánlatokat kérek Szilágyi Islván, 5} 
Nefelejts-utcza 21. II. eml. 2G. ez ., ezimre. 51,

ií,44444444444444444444444444444444444444'm

V 
M 
\>
V 
\l 
\l 
\l \f 
\ l
V w 
\t \t 
\t 
\t 
\> 
\ l  
w 
w
\i
\f
\i
«\t
w*3

Szálloda eladás.
Jó menetelü szálloda, nagyobb vidéki városban családi 
körülmények miatt örökáron eladó. Ajánlatokat kérünk 
„P. S. L.‘ jelige alatl lapunk kiadóhivatalához küldeni.

Szálloda.
Nagyobb vidéki városban, megye székhelyén, 
sürgősen eladó vagy bérbe adandó egy jó for
galmú szálloda teljes berendezéssel és felsze
reléssel, 1600 □-öles kerttel együtt. Eladási 
ár 86.000 korona, ebből bankteher előnyös tör
lesztés mellett 50.000 korona. Az átvételhez 
szükséges 26—30.000 korona, évi bérlet 3600 K. 
Bővebbet a »Magyar Pinczér« kiadóhivatalá

ban, Andrássy-ut 25. I. cinciéi.

Szegzárdi borvidék.
Szegzárd község elöljárósága közhírré teszi,

hogy Szegzárd bortermelői között mintegy

1 6 ,5 0 0  hl. tiszta, jó m in ő -  
ségü  b o r  v a n  e ladó

és pedig:
1901 .évitermésű fehérbor lOOOhl. 18—20frt 
1901.,, „ s ille r,, 1500 „ 17—24 „
1901. ,, „ vörös,, 2000 ,, 18—28 ,,
1902. „ „ fehér „ 4000 „ 12—20 „
1902. „ „ siller „ 6000 „ 10— 18 „
1902. „ ,, vörös,, 2000 „ 12— 18 „

A borvásárlók forduljanak az elöljáróság
hoz és az elöljáróság egy tagja fogja díj
mentesen a vevőt a termelőkhöz vezetni 
s igy a boralkuszok nyerészkedő üzérke
désének nem lesznek kiszolgálva.

Levélbeli megkeresésekre Öllé Mihály 
nyilvántartó ad választ.

Az elöljáróság.

Ó'Becse nagyközség elöljáróságától.

Nagyvendéglő és kávéház bérbe
adására hirdetmény.

Ó-Becse község alulírott elöljárósága ezennel 
közhírré teszi, hogy ezen a 19000 lakosú, község 
mint erkölcsi testület tulajdonát képező Ó-Becsén 
a Szent-István téren fekvő emeletes és átrenovált

kávéimat és m
az ott levő úgynevezett depohelyiséggel együtt 

1S03. évi május hó l-től számítandó 5 egymásután 
következő évre

folyó 11)03, évi április lió 26-án délelőtt 10 órakor
a városház dísztermében nyilvános szóbeli árveré
sen bérbe fogja adni. A részletes árverési feltételek 
a községi közigazgatási jegyzői irodában a hivatalos 
órák alatt bármikor megtekinthetők,

Az árverelni szándékozók az árverésre azzal 
hivatnak meg, hogy 2000 korona biztosítékkal ellá
tott zárt ajánlataik még az árverés napján is elfo
gadtatnak.

Az árverés eredménye a vállalkozóra azonnal, 
a községre pedig csakis a képviselőtestület jóváha
gyása után kötelező, amiből de magából a hirdet
mény kibocsájtásából folyólag a jelenlegi nagyven
déglő bérlő a bérlet otthagyására nézve magának 
mi előnyt vagy hátrányt sem vindikálhat.

Ó-Becsén, 1903. évi április hó 10-én.
M ihály S ánd or s., k.,

jegyző.
K e is li S ándor s., k.,

biró.
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Q E N T R Y - 
= PEZSGŐ
a Budapesti Országos Kaszinó
p e z s g ő j e  1

HUBERT J. E.
p ezsg ő b o r  p i ne z é ib ő l .

$

e s s

$ $
s

B u d a p e s t i  f ő r a k tá r :

SZ IM O N m: 
=  ISTVÁN
BUDAPEST,
- - - - - -  V á c z i - k ö r u t .  z —

Boreladás.
Tarczalhegyaljai, gönczi SOO hordó 

bor eladó. És pedig 1900., 1901. s 1902. 
asztali, szomorodni és aszú borok. Venni 
szándékozók bizalommal forduljanak alul
írott termelőhöz,

Andrássy Dániel úrhoz, Tarczal.
■’i r r ’is
4
%
%

iJ\C?.-.vr
%.-Xr’

.-X'Ju
w
w

A
A

■.-X'Ju.Xdu.-X Ju.-Xdu.-X Ju.-/Uu.-rUu ~>üu -í&u -4’

MIKLÓS MÁRTON
czipész és orthopád-czipők készítője 

BU D APEST , VI., í)essewll‘y-u. 3T.
Elvállal igen jutányos árban bármely o szakmába 

vágó munkát. Az orvos urak rendeletére

fájós lábakra
a legpontosabb kivitelben és igen olcsón kószitem az 
orthopád-czipöket. PINCZÉREK ós a sok járással fog
lalkozó munkásoknak speczialistája vagyok.

,r '.r <;r~ ér" ér éí'- -;1 é ér ér ér 'ér Jéi''"'V'r

Dl..-*
'‘é-'éj

_r,r

A

%
‘A

%
%
.-Xr"
■’fálu

Alapittatott 1729-ben. Alapiitatott 1729-ben,

A BAJOR KIRÁLY A BELGA KIRÁLY
udvari szállítói. — — udvari szállítói.

V E Z É R  K É P V I S E L Ő  Ausztria - Magyarország és 
Románia részére :

MAX K IÍEÜTN EII, W IEN , II, Praterstrasse Nr. 70,
F Ő R A K T Á R  :

JDNG PÉTER urnái  Budapesten,
------- VÁMHÁZ-KÖRÚT 12. SZÁM. -------

Bucher András teke-asztal behúzó.
V/ \|f (n i l Iu i- r iO b e r z ie h e r )  \J \J

H asz n á lt tek e-asz ta lo k  ju tá -  
— nyos árban  kaphatók . —

BUDAPEST,
VII., Dob-utcza 33. sz.

L e g ú j a b b  t a l á l m á n y

szabadak jégszekrény és pineze.
A jégszekrények csupán fából, csak a viz fölfogására van 
egy bádogtáleza alkalmazva, nem izzad, 70% jégmegtakaritás 
érhető el, mészárosok, hentesek, vendéglősök, tejesarnokok, 
úgyszintén házi használatnál is nélkülözhetlenek. A jég- 
pinezék sokkal jobbak és olcsóbbak, mint az előbbiek, 
előnyük: a jég úgy tartja magát, hogy egész idényben 
legföljebb 25% apadás állhat be. — líivánatra nagyobb 

hús- és sörbü ö-kamrákat megrendelés után készítek.
Árjegyzékkel és költségvetéssel szolgál a föltaláló. TW

Bucsanyecz József ViUlulltO/ó 'wmaLm
Budapest, X , K őb án ya iu t 4 4  46 . sz.

s z í n n e k  J ó z s e f
GŐZMOSODAJA BUDAPEST 
Vili. KÉR., PRÁTER-UTCZA 44-

Mindennemű szállodai, vendéglői 
a és kávéházi fehérnemű, valamint 
l kelengyék, piperék, házi fehér- 
íj neműek készen vasalva vagy csak 
g mosva, mángorolva kilónként is 

elfogadtatnak. .
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I a legj ob b mi n őségü s ajtó kát, túrót, ■  
vajat, szalámit, úgymint minden- |S  
nemű conserveket és csemegéket g
a legjutányosabban beszerezhetik fg|Kirsch l Ó n A G  sajt*, vaj- és szalám i 

n ag y k e resk e d ésé b en

BUDAPEST, Király-utcza 53. sz.
o Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, o

zZ7* Ẑ7* zZ7* ZZ7* Ẑ7* zZ7* ẑ 7' zZ7* zZ7* SÍ7* ZÍ7*SÍP> ^  <tz> <Ev>

W

^ z ^ ^ z ^ z ^ z .

Szép világos bolthelyiség
r ' V »  t  T  T  V  T  T 'V T  T  T  T  1

a C s ö m ö r i - u t  e l e j é n  villamos vas
úti megálló mellett, tágas raktárhelyi
séggel és nagy pinczóvel 1200 koronáért 
m á j u s  1 -é re  kiadó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt a házfelügyelő Csömöri ut 11.
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Tisztelettel hozom a n é. közönség becses 
tudomására, ho:y a g y ő r i „IVá«lor“- 
szá llod á t, lljv á ro s , K ossu th -u tcza , 
átvettem  s azt a mai kor igényeinek 
megfelelőleg berendezve, f. év i j iin iu s hé  
3 9 -én ü n n ep é ly esen  m egn yitottam .

Fögondomat fogja képezni mindenütt a 
tisztaság, az élőzékeny, gyors é* pontos 
kiszolgálás. — Igyekezni fogok tisztán kezelt, 
jó italok kimérésével a n. é. közönség párt
fogását kiérdemelni. — Szives pártfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel « « « •  9

S KERSTINGER FRIGYES, szállodatulajdonos, g
O o
ooooooocieiooaoaoaoroáoaooooooooooooooocioo

B o rs ia d á s .
Kiváló minőségű, tisztán 
— ■ kezelt borok : -

1880-iki fehér 700 liter ára per hl. . . .
1898- iki fehér 000 liter. . . ára K.
1899- iki „ 1200 „ ....... .....
1900- iki „ 1200 „ . . .  „ „
1901- iki „ 4300 „ . . . „ „
1901- iki fehér Rizling OOOlitcr „ „
1902- iki fehér 3500 liter . . „ „

Kapható és megizlelhető a termelőnél:

Guttmann József urnái,
Nagyváradon, Korona-utcza.

Mindennemű ezélokra szolgáló

JÉGSZEKRÉNYEKET
SÖR- ÉS BORKIMÉRŐ-KÉSZÜLÉKEKET

p i n . c z e v e z e - b á l r k i e l  v a g y  a. n é l k ü l .

HŰTŐTELEPEKET ÉS JÉG
GYÁRTÓ BERENDEZÉSEKET
(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőig 

csekély, ha a hajtóerő már meg van) szállítanak:

DR' WAGNER ÉS TÁRSAI
egyesült gyárak, mint betéti társaság.
Budapest, D(., TinódiJ-utcza 31b. sz

i

Bécg, XVUL, Schoppenljauersti1. 45.

S T A N I O L K U  P A K - G  Y Á R .
S z ik v iz -g y á r  berendezések.
P r o s p e k t u s  ingyen és bérmentve.

F i g y e l m e z t e t é s .
Tudom ásunkra ju to tt, hogy ú jabban  „A rtézi savanyuviz*' ezim en bűnös 

visszaélést követnek  el, m inthogy pontosan  a  m ieink re  ut&nzott palacz- 
kokbau közönséges szénsavval te líte tt v ízvezetéki v izet á rn s itanak .

A hatóság  ezt tudva, a  visszaélés m egszün tetése é rdekében  v izsgá
la to t ind íto tt m eg, m ely m ost folyam atban van.

K ötelességünknek ta r tju k  a fogyasztó közönséget figyelm eztetn i, 
hogy a városligeti a rtéz i ku tbó l előállíto tt kénm entes artézi savanyú- 
vizet, (4037. szab.) csak

[ „ I l o n a * * A r t é z i  s a v a n y u v i z
elnevezés a la tt vódőjogylinkkel és ezégünkkel ellá to tt üvegekben  
hozunk forgalom ba és e lá ru s itá s ra  k íná lt oly savanyuv iz, m elyen 
n incs ra jta  az „ I L O N A 41 név és a m i ezégünk , nem  tő lünk  való.

E gyben tu d a tju k , hogy  „ILONA** artéz i savanyuv izünk  a  leg több 
vendéglőben, fiiszorkeroskodésben és a központi te jcsa rn o k  összes 
budapesti fiókjaiban kapható.

Ibulnpost, 1902. évi ju liu s  hó 1-én.
„ARTÉZIA"

Budapesti vendéglősök szikv iz  és pezsgöitalok  
gyár részv é n y tá rs a s á g a  

B udapest, V II. k e rü le t, E g ie s s y -u t 2 0 /c  szám .

Házeladás Szepes-lglón.
Iglóri, a Kossuth Lajos-sor 34. szám alatt fekvő, 

az iglói sörfőző-társulat tulajdonát képező emeletes 
nagy ház, kávéház, vendéglő, kaszinó, lakhelyisé
gekkel, melléképületekkel, terjedelmes pinczékkel, 
tágas udvarral és kerttel, sörfőző gyár berendezé
sére kiválóan alkalmas, szabad kézből eladó.

Venni szándékozók felkéretnek, hogy 3000 ko
rona bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlataikat folyó 
évi május hó 1-éig ü j l í i k i  « J e n ő  t á r s u 
l a t i  e ln ö k :  urnái beadják, vagy ennek czimére 
beküldjék.
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Telefon 20—54. Telefon 20 — 54.

E c k m a y e r  I s t v á n
Gyárt: csász. és kir. szab. zajtalan aczéllemez-görredönyöket, príma 
bőrrel börözve, valódi Wertheim-zárral, alul vagy felül zárhalók. 
Esslingeni ablakfaredönyöket, kitámasztó vasszerkezettel, önmű
ködő hevedergördülővel. Továbbá napellenzöket, épület- és 

mülakatos-munkákat, stb.
Napellenzők ! Kávéház, vendéglő, üzlethelyiség, nyaralók stb.

számára.

Budapest, Y . ,  Tisza-utcza 8 k  sz.
Á rjeg y zék k el és á ra já n la tta l bárm ikor szolgálok.

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

ajánlja a legjobb j
franczia és magyar pezsgőket, 

cognacot és likőröket gyári árakon.
Belföldi borait az első hirneves bortermelőktől a lég-

jutányosabb áron szolgáltatja. Jj
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. jj

S s i n e l l  J á n o s  u tó d a  
EHRHARDT JÁNOS

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

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

kalmas 60 kr.

Alaplttatott 1819,
J ó tá llA k  m e l le t t  le g jo b b  m in ő s é g ű

^  China-ezüst- Alpacca-ezüst áruk

Herrmann J. L.
cs. és k ir . udvari 

fém áru gyárának  főraktárában

Budapest, IV. kér., Eskii-ut Clotild-palota,
I-ső rendű  A lp a c c u  e z ü s t :

. K. 30 .-12 leves kanál
12 v i l l a ............. „  30.—
12 k é s ............. „  30.—
12 csem ege kanál ,, 25.—
12 csem ege kés ,, 24.— t ____  n ___ ( _ ..... ........................?? u#uv

Egész berendezések, szállodák, vendéglők és kávéházak részére
_______________ A r j e n f j ü í k  i n g y e n  én  l> « r m e n tv e .

12 csem ege villa K. 24.
12 kávés kanál „ IP.— 
1 tejm erő . . .  „ 5.20 
1 levesm erő . „ 8.40 
1 m ártásm erő _ 6.00

1 husv illa  . . . . K. 0.— 
1 czukorporkanál ,, 5.— 
1 főzelék kanál . ,, 7.— 
1 m ustá rtartó  . . ,, 6.80 
1 s ó ta r tó .................   3.00

Az egészség fenntartására nélkülözhetetlen a

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

háztartásokban palaczkformában.
Szállodák, vendéglők és kávéházakban nélkülözhetetlen,
Készítünk minden ipar- és gazdasági ezé- 
lokra bármily terjedelmű sziirőtelepeket.

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

Prospectus ingyen és bérmentve.

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

= = = = = = =  fordulhatnak.

■■Tóth Zsigmond, főid birtokos. B
■ ■ ■  ■ ■  
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt SCHREIBER J. és UNOKAÖCSCSEI

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

— NAGY RAKTÁR —

ÜVEGÁRUKBAN
vendéglőit és kávéházak részére.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.


	09
	1903_bor09.pdf
	bor09


