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Az
n j m a g y a r  

szab ad a lo m
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

Az
u j m a g y a r  
szabadalom
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

“ D U R A B L E
gázizzó harisnyák,
melyeknek fé n y e re je  és ta r tó s sá g a  
h a s o n lí th a ta t la n u l nagyobb az eddigi 
gyártmányoknál, ig e n  o lcsón  kaphatók. 

Gyár és szétktlldési főtelep:

BUDAPEST, VII., Kazinczy-!!, 53.
=  Telefon 10-76 . =

A harisnyák fényerejéről meggyőződhetni a \  I., T eréz- 
kö i-ú t 8 1 . sz. a. „ E  I» I  S O kávéházban, mely 

ezen izzótestekkkel van világítva.

I.jttiztát* íftérnyti

legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoluiál, gyomor- •* hoiyaghu- 

rutnál.
Y '  vM attjai Henrik, Kaflsbad is Budapest

Mattoni 
Henrik

Budapest,
Teréz-körut 37.

CHAMPAGNE 
Vouvc Ciicquot „Doux“  

é d e s :
Voiivo Ciicquot England,

dem i sec, félédes ;

CHAMPAGNE:
Veuro Ciicquot „Sec<f,

száraz ;
Y puyo Ciicquot „D ry4*,

igen száraz ;

ic q u o t  P o r t s a d

Vcuie Ciicquot 
,,Hrut“ , egész 
száraz.1

Voute Ciicquot 
„B ra t“ , egész 
száraz.

Vozórkópvisolö:

K r a u s  f io t t l i e b  B é c s  I .. K a r n ü m e r s t r a s s e  21.



Minden étterem díszére válik a

„The Printing Bili of Fare“
amerikai étlapnyomóval készített ét- 
Jap, 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 szerzendő be,

„The Printing Bili of Fare“ amerikai étlapnyomó!

mert egy emberöltőig eltart!
Bővebb felvilágosítás nyerhető :

Wollák és Társa czégnél,
BUDAPEST, VI. kér., Vörösm arty-u tcza 47/b .
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HIRMANN FERENC
é r c z á r u g y á ra  BUDAPEST, VII., Csányi-u. 9.

G yárt

sörkimérö-készülekeket légnyom ással és
szabad, léghűtővel. 

Elvállal régi készülékek átalakítását.
Nagy választék bor- és sörcsap ok b an  valamint 
-------- mindennemű szivattyúkban.

A la p í t v a  1868"ban .

L a p p o r t  A n t a l
hirlapközvetitő irodája BUDAPEST,

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

f * ~ P ia t n ik  Nándor és F i a i 1  

já té k k á r ty a -g y á r
LBUDAPEST, VII. kér., Csengeri-utcza 11. sz. i

;--------------------  TELEFON No. 412. --------------------  B|

V e n d é g l ő  e l a d á s .
Egy exisztencziát biztositó szálló- 
vendéglő, vendégszobákkal, három 
étteremmel, teljes beruházással 
együtt átadó. Szives megkeresé
sekre választ ad: -------------------

M O L N Á R  P Á L
H Á T S Z E G ,  (H un yadm cgyc).
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
- - - - - -  A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP. - - - - - -
A .SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, P1NCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE. _
A .DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSÎ  SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* _ .NAGY
VÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÜK, KÁVÉSOK ES KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA. — AZ .ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK 
VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTARSULATA. — A .KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSMÁROSOK ÉS PINCZF.REK 
EGYLETE. — AZ .ARADI VENDÉGLŐSÖK F.S 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, KORCSMAROSOK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA. — A .BUDAPESTI KÁVÉS-IPARTÁRSULAT.

E LŐ F IZ E T É S I Á R A K :

H I V A T A L O S
Megjelen

L A P J  A . 6 )

N egyedévre. 
F élévra . .

3 korona 
6

E gész évre . . 12 korona 
E gyes szám  á ra  50 fillér.

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

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

Főszerkesztő :
Dr .  S O L T I  Ö D Ö N

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

H irdetések felvétele ugyanott.

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

Gilel^ásár.
A külföldi sörgyárak garázdálkodása hazánkban 

mindegyre nagyobb mérveket ölt. A pompás, zamatos 
és jóizü, tápanyagokban, tartalomban dús budapesti 
sörök elöl a külföldi értéktelen lőre mindegyre nagyobb 
tért hódit el kimondhatatlan kárára mezőgazdaságunk
nak, iparunknak és kereskedelmünknek. Az osztrák és 
cseh sörgyárak ügynökei ravasz szemérmetlenséggel 
utaznak a magyar tőkére, melyből milliók vándorolnak 
évenként külföldre és mert munkájukban erős gátra 
találnak vendéglőseink hazafias érzésében, hálójukat 
főképp a hitelre szoruló vendéglősökre vetik ki, nagy
hangú ígéreteikkel ezeket teszik a maguk szerencsétlen 
áldozataivá. A külföldi sörgyáraknak e nemzetgazdasá
gunkra súlyos anyagi károkkal járó aknamunkájára lesz 
még több alkalmunk kitérni, hogy kellőképp megvilágítsuk 
a külföldi sörök beözönlése elleni nemzeti védekezés 
szükségességét. E kérdéssel oly kiválóan fontos és 
életbevágónemzetgazdaságiérdekeinkfügnek össze,melyek 
a védekezést úgy a fogyasztóközönségnek, mint a ven
déglősöknek egyaránt elsőrangú hazafias kötelességévé 
teszik.

Ennek, valamint azon körülménynek megvilágítá
sára, hogy milyen eszközökkel dolgoznak a külföldi sör
gyárak, alább közlünk egy olyan kőtlevélmintát, mely 
kiáltó bizonyitéka annak, milyen lélckvásárt űznek ven
déglőseinkkel a külföldi sörgyárak, melyek vezetői a 
sokatmondó Ígéretekkel és aránytalanul csekély hitellel 
meghódított vendéglősnek még az örökösét is a szó leg
szorosabb értelmében örökös rabszolgáikká igyekesznek 
tenni. Az aránylag csekély kölcsön fejében, melyet e 
gyárak leginkább a szorult anyagi viszonyok közé került 
vendéglősöknek kínálnak, magukat teszik az üzlethelyi
ségek bérlőivé, úgy, hogy a vendéglős jóformán a gyár 
bérlőjévé alacsonyai, lefoglalják és tulajdonukká teszik 
a nyújtott hitelnél tizszer is értékesebb teljes vendéglői 
berendezést, miáltal a vendéglős gyakran évtizedes mun
kája hasznát és egyetlen kézzelfogható eredményét teszi 
koczkára, megvonják tőle a jogot, hogy becsülettel szer
zett vagyonárai maga rendelkezzék szabadon, viszont 
ezzel szemben a törvényes formák betartásával — 
volenti non fit injuria! — oly tág, aránytalnul nagy 
jogkört biztosítanak maguknak, melynek érvényesítésével 
bármely napon és bármely pillanatban akkor lökik ki a

vendéglőst üzletéből, amikor nekik tetszik és kezeik közt 
a kifizetettén váltókkal, még ezután is a vendéglős feje 
fölött tartják a fenyegető Damokles kardot. Valóságos 
hurok a vendéglős nyakán e kötlevél, melynek szorí
tása alól nincs menekülés, vége biztos bukás, vagy leg
jobb esetben óriási anyagi kár, mert a körlevél szövege 
alapján, mely egy meghatározott évi mennyiség eladását 
is megköveteli, a vendéglős szerződéses kötelezettségei 
alól még akkor sem szabadulhat egykönnyen, ha a kapott 
kölcsönt egyszerre fizeti vissza, amihez egyébként nincs 
is joga.

A rendszerint használatos kötlevél mintája, mely 
egyúttal a vendéglős és örökösei végrendelete, a követ
kező :

urnák
vendéglős

Budapesten.
Ön a mai napon a ____________ városban lévő_________

részv. társ. bejegyzett czég tulajdonát képező sörgyártól, egy a 
mai naptól számítva 4Va°/o-kal kamatozó és utólagos negyedévi 
részletekben törlesztendő hitel fejében 2000 azaz kétezer koronát 
a következő feltételek mellett vett át készpénzben:

I. Ön köteles és felelősséget vállal az iránt, hogy a Buda
pesten   utcz.ában levő és tulajdonában levő vendéglő
jében, valamint az esetleg jövőben megszerzendő, avagy vezetése
alatt álló vendéglőben kizárólag a _____ ___ sörgyár gyártmányait
méri és méreti ki és hogy ezen sört vagy közvetlenül a sörgyártól, 
vagy annak azidőszerinti budapesti raktárából szerzi be. E köte
lezettség a mai naptól számítva legalább öt éven át megszakítás 
nélkül áll fenn, ezentúl azonban csak úgy és annyiban mig Ön
a ____________  lévő sörgyártól összesen 2500 hl. sört vásárolt
meg és fizetett ki.

II. Azon esetre, ha Ön a fentjelzett szerződési időtartam
alatt csak egyetlenegy napon át valamely más sört mérne vagy 
méretne ki m int_________gyárét, bírói ítélet által sem leszállít
ható 2000 korona bírságot köteles Ön készpénzben lefizetni.

III. A sör ára a vasúttól, vagy a. budapesti raktártól követ
kezőképp állapi ttatik meg : a )_______38 Kor. b ................36 Kor.
c) ....... __ 50 Kor. Az üres hordókat díjtalanul köteles Ön ugyan
azon helyre visszaszállítani, ahonnan a sört kapta. Az előállítási 
költségek vagy a sör bevezetési költségei emelkedésének esetére, vala
mint azon esetre, ha a söradók Ausztriában felemeltetnének, a sör- 
árak megfelelő felemelésének jogát fentartjuk magunknak.

IV. A sör ára naponként az átvétel alkalmával fizetendő ki.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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A sörgyártól közvetlenül megrendelt sör árának egyharmada a 
rendeléssel egyidejűleg előre küldendő be, hátralevő része után
vétel utján szedetik be.

V. A bevezetésben jelzett kölcsönösszeg visszalizetése oly 
formán történik, hogy Ön minden egyes hektoliter sör átvételénél 
2 koronát fizet mindaddig, mig az egész kölcsönösszeget időközi 
kamataival együtt vissza nem téritette. Jogában fog állani termé
szetesen ezen kölcsönösszeget már korábban, illetőleg nagyobb 
részletekben itt helyben sörgyárunknál visszafizetni, mi azonban 
az I. pontban foglalt sörvételi kötelezettségnek időtartamát egyál
talán nem érinti.

VI. A fenteinlitett hitelre és annak kamataira, valamint a 
szerződéses viszonyból folyó vagy jövőben előállható kötelezett
ségeire fedezetül Ön a következő biztoi-itékokat nyújtja nekünk: 
1. Átad nekünk a mai napon egy a sörgyárnál fizetendő s a fel
vett 2000 korona kölcsönösszegről szóló váltót, melyet jogunk van 
továbbadni, azon kikötéssel, hogy a váltólejárat alsalmával köteles 
a könyveinkből kimutatandó hátraléknak megfelelő újabb váltót 
kiállítani. 2. Zálogul leköti nekünk az ezen kötlevélhez mellékelt 
leltárban részletezett üzleti berendezést, amelyet ottani képviselőnk
......... ............. .......... .. ur személyes közbejöttével a mai napon
birtokunkba vettünk, viszont önnek nem áll jogában e leltárt 
tudomásunk nélkül egészben vagy részben eladni vagy elzálogo
sítani avagy bármely más módon értékesíteni.

VII. Amennyiben Ön az ezen kötlevélböl folyó velünk szem
ben fennálló vagy a jövőben származható bármely kötelezettsé
geinek nem tenne eleget, jogunkban fog állani Önnel szemben 
tetszésünk szerint következő jogainkat úgy egyetemlegesen, mint 
külön-külön érvényesíteni. 1. A szerződés rögtöni felmondása és 
minden összeköttetés megszakítása. 2. A nyújtott kölcsönnek kama
taival együtt történendő azonnali visszatérítésének, vagy az esetleg 
még fennálló hátraléknak haladéktalan kifizetésének megkövetelési 
joga. 3. Esetleg a II. pontban kikötött birság követelhetési jogának 
érvényesithetése, végül 4. jogunkban áll összes kötelezettségeinek 
biztosítása ezéljából, tehát úgy azokra vonatkozólag, melyek a 
VI. pont 1. alpontjából a váltókötelezettségekből folynak, mint 
azokra nézve, melyek VI. 2. pontból a leltár zálogul lekötöttsé
géből származnak — mindazon intézkedéseket megtenni, melyeket 
követelésünk és egyéb jogaink biztosítása és érvényesítése czél- 
jaból szükségeseknek tartunk.

VIII. Negyedévenként^köteles Ön nekünk a házbér, állami s
egyéb stb. kiadások kifizetését igazoló nyugtáit beniutani és 
_________ ________ ur, mint háztulajdonos jelen szerződés egy
idejű aláírásával lemond azon jogáról, hogy a jelen kötlevél ért 1- 
mében zálogul átvett gyárunkkal szemben fennálló kötelezettsé
geinek biztosítékául szolgáló leltárra mindaddig, mig e szerződés 
fennáll, zálogjogát érvényesíthesse vagy azon házbér alapján bár
mely alakban igénybe vegye, mely úgy az ő házában, vagy az Ön 
által bárhol használt helyiségekre esik.

IX. Amennyiben Ön jelen szerződés tartama alatt jelenlegi 
üzlethelyiségeit, illetve vállalatát eladná vagy másnak átadná, 
köteles úrról gondoskodni, hogy ezen átvétel tudtunkkal történjék és 
hogy jogutódai közös személyi kötelezettségük egyetemleges fentaná- 
sával vegyék át és tegyenek eleget az ezen kötlevélböl folyó kötelezett
ségeknek, aminthogy összes kötelezettségei az Ön beleegyezésével örö
köseire is átszállanak.

X. Az összes, jelen kötlevél kiállításából folyó s a jövőben 
előálló kötelezettségekért Önök egyetemlegesen felelősek.

XI. Az állatunk beszerzett reklámtáblák, reklámfeliratok stb. 
a mi tulajdonunkat képezik.

XII. Peres eljárás es, téré aláveti Ön magát az itteni ille
tékes bíróságnak.

XIII. Itt felsorolt kötelezettségeinek pontos betartása esetén 
köteles vagyunk Önnek állandóan kifogástalan consumképes sört 
szállítani.

Nos, ebből a szerződésből, ebből a tényleg minta-, 
a maga nemében is mintaszerű kötlevélböl, melylyel a 
vendéglős nemcsak vagyonát, pénzét, üzletét, üzleti be
rendezését, vagyona felett való szabad rendelkezési jo
gát, hanem még az örököseiét is leköti, úgy hiszszük, 
minden józan eszü és gondolkozást! vendéglős eleget

fog érteni. Meg fogja érteni és be fogja látni, hogyha 
ama nagy és nemes eszmék, melyek a magyar érdekek 
szempontjából, a magyar ipar termékeinek fogyasztására 
és terjesztésére késztetik nem is volnának: saját jól fel
fogott egyéni érdekei vagyoni biztossága követelik, hogy 
ne álljon kötélnek a külföldi sörgyárak ügynökeinek.

(3 külföld rólun^.
í v .

Berz Lajos düsseldorfi szállodás a következőket Írja 
Glück Frigyesnek: „Szeretetreméltó ligyelmességeért és 
a beküldött szép emlékalbumért fogadja igen tisztelt 
karlárs ur, valamint egyesületük tisztelt búd pesti 
tagjai leghálásabb köszönetemet."

Balzani Frigyes a milánói „Metropole" szálloda 
tulajdonosa: „Fogadják leghálásabb köszönetemet a 
Budapest látképeivel díszített emlékalbumért, mely szép 
emléke nemzetközi egyesületünk közgyűlésének. Végte
len sajnálom, hogy az ünnepélyen személyesen részt 
nem vehettem. Fogadják újólag stb.“

Eggers Erich gőteborgi szállodás a következő tar
talmú levelet intézte Gundel Jánoshoz *): „Nagyrabecsült 
Uram! Fogadja mindenekelőtt leghálásabb köszönetemet 
a bizonyítványért, az okozott fáradalmakért pedig kérem 
bocsásson meg. Igen nagyon örvendtem, hogy azon kis 
ajándék, melylyel csak szerény jelét óhajtottuk adni kö- 
szönetünknek és elismerésünknek a baráti szeretet ama 
nagyszerű és pompás megnyilatkozásáért, melyet a gyö
nyörű Budapesten élvezni szerencsések voltunk, amely 
engem különös örömmel töltött el, tetszésüket kivívta. Mi
vel én vagyok tulajdonkép az egész dolognak kezdeménye
zője, meg kell mondanom, bőgve formát azért választottuk, 
mert nem tudtuk, hogy mi módon fejezhetnénk ki érzésein
ket a legtalálóbban, a köszönet ama érzését, mely mind
nyájunk szivét eltöltötte ama feledhetlenül szép és kedves 
napok emlékezetére, melyeket az Önök körében töltöt
tünk és laat bot nőt least ama szívélyes előzékénységre 
visszagondolva, melylyel bennünket maguk közt fogad
tak. Mert mondjon Ön bármit is kedves Gundel bará
tom, arra amit Budapest nyújtott nekünk, egyáltalán 
nem voltunk elkészülve. Már ottlétem alatt köszönő 
nyilatkozatot szándékoztam a „Pester Lloyd“-ban közzé
tenni. De nem tehettem ezt az idő rövidsége miatt s igy 
a Budapest és Bécs közö'ti utón fogamzott meg ben
nem a gondolat, melyet amint hazaértünk, kartársaink
kal is közöltem s örömmel mondhatom, hogy mind
annyian a legnagyobb örömmel és osztatlan lelkesedéssel 
tették eszmémet a magukévá. A gondolatot gyorsan 
követte a tett s igy készült el legelső honi művészünk 
kezei alatt a svéd magyar barátságot örökké hirdető 
pajzs. Hálánk e szerény jelével úgy vélem el fogjuk érni 
czélunkal, mely nem inas. mint hogy legyen egy szerény 
jele soha el nem múló hálánk vendégszeretetük ama 
bensőséges, nagyszerű és felejl.hetlon megnyilatkozásáért, 
melylyel bennünket valósággal elhalmoztak. Isten áldása 
legyen szép hazájukon, fővárosukon s mindnyájukon. 
Fogadja tisztelt elnök ur slb.“

Riedweq Albert a luzerni „Victoria" szálloda: „Fo
gadja legőszintébb köszönetemel a Budapest legújabb 
felvételeivel diszitott emlékalbum szives beküldéséért."

Hirl-Wyss asszony a luganói „Európa" szálloda 
tulajdonosnője: „Fogadják leghálásabb köszönetemet a 
budapesti szép emlékaibum beküldéséért'“

Lüzelschwabb Kereszlély a gardonei(Riviéra) „Grand 
Hotel" tulajdonosa a következőket Írja: .Hálás köszö
nettel ismerve el megtisztelő soraik és kedves emlékük

*) E levél 1903. január utolsó napján, tehát már a svédek 
által emlékül küldött diszpajzsnak Budapestre érkezése után kelt.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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kézhezvételét, mely utóbbiban nemzetközi egyesületünk 
budapesti közgyűlésének igen nagy megtiszteltetését lá
tom, őszinte sajnálatomat kell kifejeznem, hogy az évad 
előrehaladottsága miatt nem lehettem oly szerencsés az 
urakat személyesen üdvözölhetni. A pompás albumot igaz 
örömmel fogom megőrizni és me i felelő helyen tartani, hogy 
igen tisztelt vendégeim figyelmét Budapestre, e szép vá
rosba irányíthassam. Fogadják stb.“

Béka Castagnola, a d'Ambrogió testvérek luga- 
nói „Bristol”, veronai és a londoni „Grand Hotel Boyal“ 
szállodáinak igazgatója, és Specht Ernő a reinbecki „Hotel 
Schloss Reinbeck“ tulajdonosa szintén meleghangú kö
szönőleveleket küldöttek.

Rössler Albert a baden-badeni „Holland Hotel” 
tulajdonosa a következőket írja: „Kedves kötelességet 
teljesítek, midőn a beküldött remekszép albumért hálás 
köszönetemet küldöm az igen tisztelt rendező-bizott
ságnak. Legnagyobb sajnálatomra egészségi állapotomra 
való tekintettel a közgyűlésen nem vehettem részt. 
Mindennek daczára élénken érdeklődöm iparunk fejlesz
tése és emelése iránt, a mint erről bizonyára meggyő
ződhettek a „Wochenschrift“-ban megjelenő c? jegyű 
czikkeimből. Azon tiszteletteljes stb.”

Steril Werner a rnecklenburg-schwerini „Stern“ 
szálloda tulajdonosa szivébes szavakkal köszönte meg 
az emlékalbumot. Sajnálatát fejezi ki, hogy a közgyű
lésen nem vehetett részt.

Jahn Ágoston, a wiesbadeni „Victoria” szálloda 
tulajdonosa: „Hálás köszönetemet a beküldött szép 
emlékalbumért, sajnos, üzleti elfoglaltságom miatt nem 
vehettem részt a szép városukban tartott ünnepnapo
kon, de reményiem, hogy a jövőben lesz alkalmam 
önöket ugyanott üdvözölni.”

(Folytatjuk).

R észvénytársaság

BUDAPESTEN
V. kér., Fiirdö-utcza 
és Ferencz József-tér
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Harmincz éve már annak, hogy ez az irodalmi 
asztaltársaság, vagy tán jobban mondva baráti kör fel
bomlott s még mindig emlegetik. Sőt ugylátszik érdek
lődnek is iránta, mert azt a szives felszólítást kaptam, 
hogy Írjak róla. Megteszem szívesen ; nem azért, mintha 
ez az irodalmi kör különb lett volna más köröknél, 
hanem mert olyan szellem lengedezett benne, melynek 
emlékét fentartani talán nem fölösleges.

Az a csapat fiatal ember, mely esténként abban 
a Fürdő-utczai kávéházban (ma Krámer kárpitos üzlete 
van benne) 1866—1873. közt össze szokott gyülekezni, 
az' akkori „Ifjú Magyarország" volt. Mindnyájan láttuk 
az elnyomatást, az ötvenes évek elnémetesitö, nemzet
irtó világát: a „német világot.”

Van erről a világról fogalma a mai fiatalságnak? 
A mikor még az iskolák szerény önképzőköreiben is 
árulást szimatolt a rendőrség és be-betiltotta! A mikor 
—- a tüntetések korában — ifjainkat vagy becsukták, 
vagy besorozták közkatonának, egyiket még vértanúvá 
is avatták — Forinyák Gézát; Solferino, Könnigrátz, 
aztán meghozták a „magyar világot".

Megkozonázták a királyt, visszaállították az alkot
mányt.

Meg volt, amiről álmodni se mertünk! Most már 
minden reményünk teljesülni fog. . .

Szabadságot . . . szabadságot adjatok . . .  a többit 
elvégzi a nemzet! Hiszen eddig csak azért maradt el, 
mert nem volt ura sorsának! Tegyétek szabaddá és el
foglalja egyszerre helyét az európai nemzetek sorában. 
„Meglássátok mi lesz ebből a nemzetből— 30 év múlva”, 
mondogatta Andrássy Gyula is. Megteremtjük az uj, 
modern Magyarországot, rávetjük magunkat a köztevé
kenység minden ágára. Eddig csak politizáltunk, ezentúl 
dolgozni fogunk. Modern államot csak polgári munkával, 
nemzetet csak szellemi és anyagi felsőbbséggel lehet 
fenntartani. Ez a föld a mienk •— magyaroké és nem 
siklik ki alólunk, ha mi vagyunk rajta legkülönbbek. 
A fegyvernek ellen lehet állani, a kultúrának nem. A 
nemzetiségi kérdésnek ez lesz a természetés megoldása: 
a magyarságnak szembetűnő felsősége 1 S hogy az meg
lesz . . .  igy lesz meg . . . hogy a magyar faj, miután 
szabadságát kitartásának s az európai politika szerencsés 
átalakulásának köszönhette, uralmát meg is fogja szilár
dítani, arról meg voltunk győződve I Ez volt hitvallásuk.

Az egész kávéforrásé, mely csupa szemenszedett 
Deák-pártiból állottl

Hogy verődött össze ez a társaság? Személyes 
rokonszenv, a nézetek egyformasága, a közös eszmények 
vonzalma, a közös czél iránti lelkesedés hozta össze 
lassanként.

Meg a budai Népszínház! A mai fényes Népszín
háznak szerény elődje! A Molnár György-féle. Melyet 
ez a fáradhatatlan lelkes művész megteremtett semmi
ből Budán, a lánczhidnál, a mai kereskedelmi minisz
térium helyén. „Hazafiság a nemzetiségnek” volt a 
homlokára Írva. Egy régi magtárból alakította át szín
házzá — a közönség filléreiből, melyet egy jogászokból 
álló bizottság (Fésűs György, ma pozsonyi jogakadémiai 
igazgató, Hilóczky Béla, nyugalmazott miniszteri taná
csos, néhai Urváry Lajos stb.) gyűjtöttek össze.

1861-ben nyilt meg, gróf Pálffy Móricz helytartó *)

*) A Bródy Sándor szerkesztése alatt álló „Jövendő“ 5-ik 
számából.

■ Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk. =====
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bezáratta a provizórium elején, 1867-ben Molnár György 
diadallal megnyitotta ismét.

Ez a színház góczpontul szolgált, mert a kávé- 
forrás „alapitói" drámaírók voltak: Rákosy, Dóczy, én, 
Toldy. Előadás után el-eljárogattunk vapsorálgatni hol 
ide, hol oda, leginkább a „kávéforrásba" s azután ott 
ragadtunk. Eleinte Molnár György volt a központ és 
összekötő kapocs. Maga köré gyűjtött mindenkit, akiben 
egy csöpp színházi ösztönt megsejtett és színpadján 
előadatta a nemzeti színházból kiszorult vagy oda még 
be nem jutott ifjú óriások darabjait. Dóczy Lajos nála 
látott először lámpavilágot „Az utolsó próféta" czimü 
5 felvonásos tragédiájával, mely Jeruzsálem pusztulá
sáról szólt; tőlem több darabot hozott színre, melyek 
közt a „Fertálymágnások" onnan később a nemzeti 
színpadra is átjutottak. Dolgozott neki mindenki, aki 
csak tollforgató drámairó volt, mert Molnár György sen
kinek se hagyott békét. Nem várta ő be, hogy neki a 
darabot elhozzák, érette ment, utána já r t! ügy buzdí
tani és lelkesíteni nem tudott senki mint ö. Példát ve
hetnének róla színigazgatóink, hogy kell Írókat és dara
bokat teremteni. Nem hevertette ő a kéziratokat, két- 
három nap alatt elolvasott mindent, ellátta jó tanácscsal 
az irót, nem röstelte ötször-hatszor is újra meg újra 
végigbetüzni átdolgozásait s akiben egy szikra volt, azt 
ő kicsiholta. így persze aztán még azt is elérte, hogy 
Munkácsy Mihály — persze akkor még ökölnyi művész 
— egy erdei diszletet festett neki csupa lelkesedésből 
a krisztinavárosi nyári színkörben előadott „Zrínyi a 
költő" czimü kiállitásos darabhoz, melynek szövegét 
meg Dóczyval és Rákosival én ütöttem össze.

Ezzel a kis felelevenítéssel tartoztam annak az 
embernek, ki az úttörők lelkesedését bevitte a kávéfor
rásba és fiatal tűzben velünk versenyezett.

És most tekintsünk be a kávéforrásba.
Esti nyolcz óra. Közeledik a gyülekezés ideje, mely 

eltart körülbelül 10 óráig, mert kiki végzett munkája 
után jön ide ebből vagy abból a „műhelyből". Dolog
tevő emberek vagyunk valamennyien és azok voltunk 
mindig ; nincs köztünk egy sem ingyenélő, kenyerünket 
keressük toliunkkal. Toldy Pista, a két Márkus (Pista és 
Miklós), Dóczy Lajos meg én a miniszterelnökség sajtó- 
osztályában koptatjuk toliunkat, este nem vagyunk el
foglalva, mi már 8 órakor is ott lehettünk, szintúgy 
Lőw Tóbiás, Ágai Adolf, Hevesi Lajos (aki Bécsbe sza
kadt, de szivét itthon felejtette), hanem Rákosi Jenő, 
Kaas Ivor szerkesztőségben görbédnek, azok csak később 
foglalhatják el helyüket a kávéház végében ott a jobb
oldali sarokasztalnál.

Akkoriban a szerkesztőségi szolgálat még nem volt 
olyan gyilkos éjjeli robot, mint aminövé magát azóta 
kinőtte. Rendszerint 10 óra felé teljes volt a társaság. 
Még színház után is, hol többen mint kritikusok egy- 
szer-másszor el voltunk foglalva (boldog idő, mikor még 
én is kritikus lehettem!) legkésőbb 11-re ki lehetett 
volna a „megtelt" táblát akasztani! S megindult a teáz- 
gatás, kávézás és csibukozás! A díszlet és bútorzat, 
mely a kiállilást képezte, egyszerű volt, a rendes kávé
házi asztal, nádfonatu pamlagokkal és székekkel. De 
hiszen köztudomású dolog, hogy a megelégedés nem 
kér kínai pamlagot. S mi rettentően meg voltunk elé
gedve és csapongott a kedvünk ebben a csendes kávé
házban, melynek mi korlátlan urai voltunk. Mert amilyen 
élénk tőzsdekávéház volt ez nappal, úgy nem vetődött 
oda nagyobb közönség éjjel. Fölverhettük kedvük szerint, 
de mi tekintettel voltunk a tulajdonos, a jó, derék Kammer 
bácsira (később a „Vadászkürt" ura) és nem rugtuk ki 
palotánk oldalát. Közbe-közbe a két Pista — Toldy és 
Márkus meg megmérkőztek a billiárdon, Rákosi, Dóczy 
leültek sakkozni, én (restellem leírni) mint dominójátékos 
arattam babérokat, de ezek csak közjátékok voltak,

intermezzók. A főmulatság szellemi röppentyüzésből állott. 
Egymás csipkedése, a politika és irodalom legujab ese
ményeinek tárgyalása, itt-ott tudományos öklelések — 
ez volt a napirend.

Ami a figyelmes szemlélőnek feltűnhetett volna, 
az volt, hogy ezek a gyerekek szeretik egymást, de 
hogy az irodalmi asztaltársaságok példájára egymást 
istenesitenék vagy bámulnák, arról szó sincsen. A paj
táskodást nem hurczoltuk be soha a kávéforrásba. A szer
vezett pajtáskodásra meg tán nem is lettünk volna al
kalmas elemek. Sőt rendkívül meg-megrostáltuk egymás 
müveit kellő jóakarattal és tisztelettel Legfölebb, hogy 
amit idegennél „szamárságának minősítettünk volna, 
azt magunk gyöngéden ,,fülesség“-nek neveztünk. Egyi
künk mégis kivétel volt: Kaas Ivor! . . . ő Márkus Pistát 
valósággal dédelgette. Megsejtette benne az előkelő és 
nagy tulajdonságokat s mint később kitűnt: érzéke nem 
csalta meg!

így teltek az esték éjfélig, néha azon túl is vala
mivel, nem sokkal; legkésőbb egy óra után haza taka
rodott mindenki, hogy magát másnapra eltegye vagy 
pedig, mint Rákosi Jenő szokta volt cselekedni, hogy 
reggeli egy órakor leüljön Íróasztalához drámát Írni, 
mert hát nappal nem ért rá szerkesztőségi dolgától. 
„A szerelem iskolája11 igy született meg hajnalban, 
hajnal előtt! Ezeket a mi estéinket „vendégek11 is meg
tisztelték az „öregek" közül, mert mi nem temettük el 
őket már elevenen. Salamon Ferenc/, Kozma Sándor, 
Gyulai Pál, Tóth Kálmán több Ízben beszóltak ide s 
gyönyörködtek karakánságunkban. A fiatalok közül Láng 
Lajos, Asbóth János, Csepreghy Ferencz és mások is 
megfordultak itt — Írók, művészek politikusok.

A 70-es évek elején oszladozni, foszladozni kezdett 
a „kávéforrás". Els/.éledtünk, megházasodtunk, az éiet 
elválasztotta, szétszórta a kis társaságot. Egy darabig 
néhányan Toldy, Márkus, Rákosi, én Tóth Kálmánnal a 
„Vadászkürt" kávéházában tartogattuk fenn ebédutáni 
kávézgatással a régi összetartozás hagyományait . . . • 
azután befújta az utat a hó. . .

De Istenem! fölmelegilettem ezeket az emlékeket, 
hogy megfiatalodjam a múltban s ime olyan fecsegő 
lettem, mint egy vén ember.

Szégyellem magamat.

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

Steiner és Lőwy
Beszterczebányán,
borovicska-, szilvórium , bor- 
seprü-főzde, likőrkülönleges
ségek és rum gözgyára. ~

D |n  J A  l/Ó irÁ T ln n T  Kávéházamat, mely 22 év óta áll 
u ld iU U  Iv d V c l ld Z  ! fenn a város legforgalmasabb 

helyén, t agyobb vállalat miatt 
azonnal eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál:

SUGÁR MIKSA kávéháztulajd. Szeged, Dr. Rózsa palota.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Jegyzőkönyv.
1042. Elnök üdvözli a megjelenteket, főké]) Seress Márton 

igazgatósági tagot, a kassai választmány érdemes elnökét, meg
nyitja az ülést, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét, melyet 
az igazgatóság hitelesít.

1043. Jogtanácsos bemutatja az 1015. sz. határozattal átutalt 
2830 K. elhelyezését igazoló okmányokat és ezúttal 2400 K. áluta
lását kéri.

A okmányok betekintése után az igazgatóság az átutalást 
elrendeli.

1044. Jogtanácsos bemutatja Müller Antal lemondó levelét 
az alelnöki tisztségről; a lemondás indokolása az, hogy alelnökünk 
nagymérvű s mindenütt személyes felügyeletét megkívánó üzleti 
teendői által oly mérvben van igénybe véve, hogy az alelnöki 
tisztséggel egybefüzöttt eendőket úgymint azt óhajtaná, el nem 
láthatja. Midőn még az alolnök ur szép szavakban ad kifejezést 
a nyugdíjügy iránt érzett lelkesedésének és jövőben is mindenkor 
jóindulaté- nak, megváltozhatlannak jelenti elhatározását, s kéri 
a lemondás tudomásul vételét.

Elnök bejelenti, hogy ismételten telt kísérletet arra, hogy 
Müller urat elhatározásának megváltozlatására rcábirja, be kellolt 
azonban látnia, hogy Müller ur három nagy üzletével túlságosan

meg van terhelve, s Így nem marad más hátra, minthogy a le
mondásnak a közgyűlés által tudomásul vételét indítványozzuk.

Az igazgatóság sajnálattal nélkülözi Müller ur közvetlen rész
vételét az egyesület igazgatásában; méltányolva a lemondás indo
kait, a közgyűlésen előterjesztést tesz annak tudomásul vétele s 
az uj választás megejtése iránt.

1045. Jogtanácsos bemutatja a magyar vendéglősök orsz. 
szövetségének átiratát, melyben a szövetség képviseletében Gundel 
elnök ur közli, hogy a temesvári vendéglős- és kávós-ipartársulat 
egyetértőkig a szövetség ez évi közgyűlésének határnapját szep
tember hó 9-ére állapította meg.

Az igazgatóság ezen bejelentést tudomásul veszi s egy ré
gebbi határozata alapján elha'ározta, hogy a nyugdíj egyesület 
Vl-ik évi rendes közgyűlését 1903. évi szeptember hó 9-én Temesvárott 
a szövetség közgyűlésével egyidejűleg fogja megtartani; utasítja 
jogtanácsost, hogy a közgyűlés tárgysorozatát a jövő ülésen ter
jessze elő.

1046. Jogtanácsos bemutatja a budapesti választmány ápril 
24-iki ülése jegyzőkönyvét, jelenti, hogy e választmány ápril. hó
ban tagdijakból 084 K. 13 fdl.-t vett be, mely összeget az igazolt 
kiadások levonása után beküldötte; hogy Eszterházy István kilé
pését tudomásul vette, ezt a választmány nyilvántartásából törölte, 
hogy továbbá a titkár fizetésfelemelése iránti kérelmét a keze
lési alap állagára tekintettel nem teljesíthette és hogy e határozat 
ellen a titkár felebbezést jelentett be, hogy végit! meleg szavak
ban emlékszik meg Bokros Károly elnök vidékre költözése alkal
mából azon elévülhetetlen érdemekről, melyeket szeretett elnökünk 
magának a nyugdijegyesület felvirágoztatása körül szerzett.

A jelentést ez igazgatóság egyhangúlag tudomásul veszi, a 
titkár felebbezése folytán, beható tárgyalás után úgy határoz, hogy 
bár a kérelmet ez időszerint a választmány által felhozott indok
ból nem teljesítheti, de a titkárnak mielőbb megejtendő végleges 
szervezésnél egy nyugdijképes rendszeresített javadalmazása állást 
biztosit.

1047. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány ápril. 
hóban tagdijakból 334 K. 14 f.-t felvételi dijakból 12 K.-át vett 
be, mely összeget 24 K. okmányolt kiadás levonása után felkül
döttek, hogy a hátralékosok 1 — 1 havi halasztást kaptak, hogy 
Biicser József, Kőbán Géza, márczius 1 -töl és Kolozsv áry József 
pedig ápril 1-től kezdődő hatálvlyal uj tagokul léptek be, Büchser 
József, minthogy már volt fizető tag, azt kéri, hogy a felvételi dij 
újból fizetése alól felmentessék, hogy okmányokat sürgetnek, hogy 
Uim József Kassáról eltávozik és ellenőri tisztéi öl megválik, hogy 
uj ellenőrnek Krandy Elemér választatott meg.

Seres Márton különösen is kéri, hogy az okmányok főkép 
a tagsági igazolványok mielőbb kiállíttassanak és elküldessenek, 
mert sok tag az okmány hiányából tagadja meg a fizetést.

Jogtanácsos által arra, hogy a tagsági okmány kiállítása a 
legnagyobb gondot igényli, ily nagyfontosságu okmányt, tekintve 
hogy a választmányi jegyzőkönyvek rendszerint 1—2 nappal az 
előtt, sőt gyakran az napra érkeznek be, az ülésre előkészíteni 
nem lehet, kívánatos, sőt mellőzhetetlen, hogy ily fontos omká- 
nyok igazgatósági ülésekből állíttassanak ki. Ez okból az egyik 
hónapban bejelentett uj tagok okmányai csak a következő igaz
gatósági üléseken állíthatók ki.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, Büchser Józsefet 
a felvételi dij újból lefizetése alól felmenti, utasítja könyvelőt, 
hogy Ulm Józsefet május hó 1. napjától a fizelő, Krandy Ele
mért pedig ugyanezen időtől a tagdíjfizetés alól mentesített tagok 
sorába vegye fel, jogtanácsost pedig utasítja, hogy az okmán y- 
kiállitás tekintetében lehető sürgősen tegyen eleget a választmá
nyok megkereséseinek.

1048. Jogtanácsos bemutatja a Győri választmány jegyző
könyvét, jelenti, hogy e választmány márczius hónapra 126 K. 38 f.-t 
vett be tagdijakból, hogy okmányokat és nyilvántartási lapokat 
kémek.

A jelentést az igazgatóság tudomásul veszi.
1040. Jogtanácsos bemutatja az aradi választmány jegyző

könyvét, jelenti, hogy a választmány április havi tagdíjakból 69 K. 
44 f.-t vett be, mely összeg az okmányolt kiadás levonása után 
beküldetett, hogy továbbá Sebnek Ferencz rendes tag nyugdij-

Hírdetésí rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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igényét 600 K.-ról 4000 K.-ra óhajtja felemelni, becsatol egy tiszti 
orvosi bizonyítványt, melylyel kifogástalan egészségi állapotát iga
zolja és kéri, hogy a különbözőiét 12 egyenlő havi részletben fizet
hesse meg.

Jogtanácsos jelenti, hogy Schnek Ferencz 1900. évi április 
hó 1-től van 600 K.-ra biztosítva, azóta befizetéseit pontosan 
teljesítette. Az alapszabályok értelmében három év és egy hónap
ról tartoznék havonta a 23 K. 12 f.-t, vagyis összesen 855 K. -14. f.-t 
egy összegben valamint ennek egy évi kamatát utánfizetni és a 
havonként esedékes 27 K. 20 f. tagsági dijat is pontosan megfizetni-

Többek hozzászólása után az igazgatóság a jelentést tudo
másul veszi, Schnek Ferencz nyugdíjigényének 600 K.-ról 4000 K.-ra 
felemelését jóváhagyja, jogtanácsos előterjesztését tudomásul veszi 
ennek a taggal közlésére jogtanácsost s az előjegyzésre a köny
velőt utasítja.

1050. Jogtanácsos jelenti, hogy a szegedi választmány 
214 K. 05 f.-t küldött clearing utján, de elszámolást nem küldött, 
a szombathelyi választmány e hónapban 62 K. 70 és 83 K. 97 f.-t 
küldött be elszámolás nélkül.

Jogtanácsos az elszámolások megsürgetésére utasittatik.
1051. Jogtanácsos bemutatja a pécsi választmány jegyző

könyvét; jelenti, hogy e választmány 10 tagtól 153 K. 63 f.-t szedett 
be, mely összegből 143 K. 63 f.-t cheque utján beküldőitek, miután 
a pénzbeszedői teendőkkel is megbízott Járányi József titkár 
részére havi 10 K. tiszteletdijat állapítottak meg.

Az igazgatóság őszinte örömmel üdvözli első havi tényleges 
működése alkalmából az egyesület legújabb választmányát, a jelen
tést tudomásul veszi, Járányi Józsefnek havi 10 K. tiszteletdij 
megállapítást jóváhagyja, ez összeget a kezelési alap terhére 
utalványozza, felkéri azonban a választmányt, hogy az alap
szabályok értelmében alakuljon meg és az erről szóló jegyző
könyvet mielőbb terjeszsze fel.

1052. Jogtanácsos bemutatja a temesvári választmánynak 
márczius és április hóról együttesen beterjesztett elszámolását, 
jelenti, hogy e válásztmány 305 K. 70.-t vett be két havi tagdíj 
fejében, melyből 31 K. 05. f. kiadás levonása után 274 K. 04 f.-t 
elküldöttnek jeleznek, hogy továbbá Scheiber Lajos alelnöki tiszt
ségéről Temesvárról elköltözése folytán lemond.

Az igazgatóság a jelentést Scheiber Lajosra vonatkozó 
részében tudomásul veszi, egyebekben azonban tekintve, hogy a 
pénz ‘beérkeztéről a jelentés eleddig be nem érkezett s a 31 K. 
05 f. nem okmányoltatott, jogtanácsost ennek sürgetésére és 
ujabbi jelentés tételére utasítja.

1053. Jogtanácsos jelenti, hogy azokat, kik a könyvelő jelen
tése szerint 1902. év folyamán egyáltalán mit sem fizettek, leg
utóbb bejelentett lakósokra intézett felhivó-levélben figyelmeztette 
tagsági kötelmeiknek teljesítésére. A felhívások közül eddig 30 
érkezett vissza azon megjegyzéssel, hogy az illetők ismeretlen 
helyre költöztek vagy, hogy a czim helyén ismeretlenek. Minthogy 
igy okmányszerüleg van megállapítva az, hogy ezek alapszabály- 
szerű kötelmeiknek (17. §.) eleget nem tettek, kéri őket az egye
sület tagjai sorából kizárni.

Az igazgatóság a jogtanácsos által kifejtettek alapján : 
Mogyarosy Ignácz, Rostásy Szabó István, Bolgár Mihály, Spitzer 
Mihály, Blau Izidor, Dukesz Vilmos, Pavetics Ferencz, Berényj 
József, Dax Pál, Riesz Henrik, Schubert Imre, Bratka István 
Kabina Ede, Saláta Gyula, Fontaine Edwin, Richárd György, 
Szinnyei Sándor, Haukus Imre, Orlovits József, Baldauf Ferencz, 
Bock Ferencz, Bruckner Károly, Memlauer György, Osváth István, 
Weckermann Mátyás, Trombitás Gábor, Run Gusztáv, Weiszlaupt 
Ferencz, Móricz Andor, Kun János a rendes tagok sorából, az 
alapszabályok 17. és 31. §§-ai alapján kizárja, utasítja könyvelőt, 
hogy ezek által befizetett tagsági dijakat felerészben a kezelési, 
felében pedig a tartalékalap javára átkönyvelve, joglanácsost 
pedig, hogy a tagsági viszony megszűnését a megfelelő törzs
lapokban feljegyezze.

1054. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti pinczér-cgylet 
az idei báli jövedelemből 379 K. 16 fillért küldött be közvetlen 
az Orsz. Központi Takarékpénztárba.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul a jelentést; uta
sítja könyvelőt, hogy az adományt felében a kezelési alap, fele

részben a tartalék javára könyvelje el, jogtanácsost pedig, hogy az 
adakozó egyesületnek mondjon az igazgatóság nevében köszönetét.

1055. Jogianácsos jelenti, hogy alkalmas lakást eleddig 
nem talált, kilátása van, jhogy aug. 1-re az Erzsébet-körutboz 
közel, a Wosselényi-utczában fog egy alkalmas I cm. lakást kaphatni. 
Egyben kéri, hogy a május 1-üi lakbér és egyéb folyó kiadások 
fedezésére 710 K. kiutaltassák.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, hozzájárul 
ahhoz, hogy az egyesületi iroda aug. 1-éig a jelen helyiségben 
fentartassék, a kért kiutalásra a kezelési alap terhére az elnök
séget felhatalmazza, jogtanácsost elszámolásra kötelezi.

1055. A tárgysorozat kimerittetvén, elnök bejelenti, hogy 
Miskolczon egy üzletet vett át, mely körülmény folytán oda kell 
költöznie s igy elnöki tisztétől, melyben évek óta egész leikével, 
ambizicziójával munkálta az egyesület javát és felvirágoztatását, 
legbeusőbb fájdalmára az alapszabályok értelmében meg kell válnia.

Ez ünnepélyes órában hálás szívvel emlékezik meg azokról, 
kik önzetlen törekvésében őt évek hosszú sora óta lelkesedéssel, 
önfeláldozóig támogatták, igazgatósági felügyelő-bizottsági tagokról 
helyi és vidéki választmányok elnökei s tagjairól, jogtanácsosról, 
a szaksajtóról, mindezekre és az egyesületre s tagjaira, szivében 
meghatva kéri az Isten áldását; Ígéri, hogy bár távolról, de folyton 
éber figyelemmel kiséri az egyesület működését s hőn kívánja, 
hogy továbbra is erosbödjék, fejlődjön s virágozzék.

Francois Lajos nem tud megbarátkozni a gondolattal, hogy 
Bokros ICárolynak, kinek nevével egybeforrott az egyesület léte 
és emelkedése, vidékre távozása folytán oda kelljen hagyni az 
elnöki tisztet; oly kényszert az alapszabályokból nem állapíthat 
meg; de ha benne volna, kéri az igazgatóságot, hogy a legköze
lebbi közgyűlésen tegyen javaslatot az alapszabályok olyértelmü 
módosítása iránt, hogy szeretett elnökünk ezen állást az egyesület 
érdekében továbbra is megtarthassa.

Gundel János hasonló értelemben nyilatkozik s főkép arra 
kéri az elnököt, hogy a közgyűlésig a lehetőség szerint lássa el 
az elnöki teendőket s vezesse a havi igazgatósági üléseket. Sztanoj 
Miklós alelnököt és joglanácsost pedig különösen felkéri, hogy ez idő 
alatt az eddigi buzgósággal működve, pótolják az elnök működését.

Mittrovácz Adolf lelkes és szépen átgondolt szavakban emlék
szik meg Bokros Károly érdemeiről s főkep az alkalmazottak 
nevében mond hálás köszönetét azokért a nem múló érdemekért, 
melyeket ő és szaktársai mindenha hálával fognak megőrizni és 
hagyománykép átörökíteni, egyben kéri, hogy a távolból is őrizze 
meg az egyesület iránt azt a szeretetet, miben azt eleddig részesitette.

Sercss Márton a vidéki választmányok nevében mond köszö
netét a távozó elnöknek azon reményben, hogy a távolság daczára 
is mindig közel lesz az elnök szivéhez az egyesület java ós érdeke. 
Isten áldását kívánja az e nőkre, családjára és vállalatára.

Jogtanácsos mint „szárnysegéd" szólal fel, ki benső fájda
lommal látja távozni a „generálist". Pótolhatlannak tartja a veszte
séget, mi az egyesületet elnöke távozása folytán é ri; hivatkozik 
azon körülményre, hogy 1897. julius 7-e óta havonként 1—2-szor 
fentartó bizottsági, majd igazgatósági üléseken mindenha a jelen- 
voltak között látjuk a szeretett elnök nevét kinek bölcsesége és 
meleg érdeklődése irányította, áthalotta az egyesület minden intéz
kedését. Valóban méltó, hogy mig egyrészt benső hálánkat tolmá
csoljuk ily buzgalomért, másrészt igaz baráti érzéssel kívánjuk 
Isten áldását elnökünkre s vállalatára.

Miután még elnök köszönetét mond az elhangzott szeretet
teljes nyilatkozatokért és megígéri, hogy az igazgatósági üléséken, 
amint ezt üzleti elfoglaltsága megengedi, meg fog jelenni. A z igaz
gatóság egyhangú lelkesedéssel teszi magáévá a felszólalók által 
tolmácsolt érzelmeket, az elnöknek buzgó önzetlen műkö
déséért hálás köszönetét mond, elévülhetlen érdemeit jegyző
könyvben megörökíti, Francois Lajos indítványát egyhangúlag elfo
gadja, az indítvány s megfelelő alapszabálymódositás^szövegezé- 
sére jogtanácsost felkéri s ennek tárgyalását a szeptemberi köz
gyűlés napirendjére kitűzi.

Több tárgy nem lóvén, elnök az ülést berekeszti.
Kmft,

A jegyzőkönyv hiteléül 
Dr. Solti Ödön.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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♦ T Ö R V É N Y E K  *
♦ R END ELETEK  ♦

A bodega-üzlettulajdonosok iparuk gyakorlásához ipar- 
engedélyt, esetleg iparigazolványt kötelesek váltani.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1902. évi 48.529. sz. 
határozata A m. kir. pénzügyminiszter ur közölte velem a Szö
vetségnek felterjesztését, melyben panaszt emel az úgynevezett 
„Bodegák" versenye miatt. Az idézett folterjesztésben felhozottakkal 
szemben meg kívánom jegyezni, hogy abból a körülményből, 
hofy a törvényhatósági szabályrendeletek a „Bodegákat" illetőleg 
külön rendelkezéseket nem tartalmaznak és hogy az 5 884. évi 
XVII. t.-cz. üzletekről emlitést nem tesz, még nem következik 
az, hogy azokra az ipartörvény határozmányai egyáltalán nem 
vonatkoznak, vagy — mint a Szövetség fejezi ki magát — hogy 
a hasonló iparágak rovására mindenféle előnyökben rószesitendők 
volnának. Hogy az 1884 évi XVII. t.-cz. a „Bodegákról" külön 
nem intézkedik, annak oka —• eltekintve, kogy ezen intézmények 
a törvény alkotása idején hazánkban ismeretesek nem igen voltak 
— az, hogy a bodegások üzlete külön iparágat nem is képez, 
hanem a szerint, a mint a „Bodega“ helyiségeiben kávéházi, kávé- 
mérési, esetleg vendéglői ipar fogalma alá tartozik. Következik 
ebből, hogy a „Bodoga" nyitásához az abban gyakorlandó ipar 
természete szerint megfelelő iparengedély, illetve, ha az üzleti 
helyiségekben élelmiczikkek keresetszerüleg, de nem vendéglő- 
szerüleg adatnak el — iparigazolvány váltandó s hogy egyáltalában 
az ipartörvény és a törvényhatósági szabályrendeletek határoz
mányai a „Bodega“-tulajdonosokra ép úgy érvényesek, mint akár
milyen más iparosra.

^1  J  r Eladó 160 hektoliter
OiGlaUaS. vörös- és 100 h--|iterfehér bor. Klosterneu- 

' burgi mérő szerint a 
must czukortartalma átlag 19 fok. 1902-ik 
évi termés.   =
M a g - y u r b ó l i  P i n c z é H z e t  (P o z s o n y in .) .

/ rRnmlnH hnrnlsai doh°St penész vagy hordó -izüe e t és sza-nUllllULl UUI UlVaL g u ak at azonnal ós felté tlenü l meg-javita

B O N O R A L ,
mely te ljesen  iz ós szag-nélküli folyadék s a b o rnak  idegen izt nem 
ad. A B 0N 0R A L ú g y  h a t, m in t valam i derítő  sze r: a  kellem etlen  dohos 
izt tartalm azó a lk a trészek e t (ós csupán  ezeket) a  b c rb í l  k iválasztja ós 
m agában ta r tja , úgy , hogy egyszerű  le fejtéssel a tisz ta  bortó l elvá
lasztható H atás a b iz to s ! Á ra egy hek tó ra 3  ko ro n a , 5  h ek tó ra  14 korona  

használa ti u tasítással. K ap h a tó :

E R D Ő S  J E N Ő  gyógyszerésznél

\ .
l i t e r b e n  (llcvesmegyc). /

A la p i t ta to l t  1834 -ben .

Andrényi Kálmán utódai
= Aradon —=

ajánlják nagyobbrészt saját termésű, nagygonddal ápolt boraikat.
A vámospércsi, vadkerti és gyoroki családi törzsszőlők össz

termése évente 4200—5000 h ktolitort tesz ki, melynek tekin
télyes része nagyban mint szőlő, avagy must és mint ujbor 
a termelés helyén napi árban órlékcsittetik.

Aradi pinezénk bőségesen el van lá'va a legolcsóbb borok
tól kezdve a legritkább, legnemesebb borfajokkal is.

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

|  Megvételre kerestetik egy nagy |  
|  és jó karban levő takaréktüzhely. |
o Czim a kiadóhivatalban megtudható „ M . «  g 
o jelige alatt. S
o o o o o o o o a o o o o o o o o o c o o c o o o o o e o o o o o o o o c o o S

J j karban levő
I i i i l í o s - f ' ó h t  t a k a r é k t ü z l i e l y
(kisebb vendéglőbe) igen olcsó árban eladó. Bővebbet

W e i n w i i r m  J á n o s
I t i i d a p e s t ,  I V .,  K á n o l y . u t e * a  3 . s z á m .

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

&  I C r i e t á ,
Árjegyzék kívánatra mindenhová díjmentesen küldetik, 

íj Vidékre 25 vagy 50 üveges ládák; a fuvardíjat oda és az 
üres üvegekért vissza fizeti a Szt.-Lukácsfürdő Kutvállalat 

Budán.

B o rp in c ze  k iad ó
Budafokon,Péter Pál-utcában több száz hektoliterre.Bővebbet

W e in w u r m  Ján os
Budapest, IV . kér., K á ro ly -u tcza  3. szám .

♦ IPARI KÖZIGAZGATÁS •

A vendéglői és korcsmái iparengedélyek átruházása 
Ausztriában.

Az osztrák ipartörvény értelmében az iparüzlet alapítójának, 
valamint annak, aki valamely már létező üzletet megszerez, iparjogo- 
sitványra van szüksége, mely az illető személyére szól. Azipartörvény 
megengedi az üzletek átruházását, az iparjogositvány (iparengedély) 
azonban, személyhez kötött jog lévén, át nem ruházható. Tehát 
egy már létező vendéglő eladható, de a vendéglő folytatásához 
szükséges jogosítvány nem. Világos azonban, hogy csak az fog 
valamely már létező üzletet megvásárolni, akinek reménye van 
az ahhoz szükséges iparjogositvány megszerzésére is. Az üzlet el
adója eziránt semmi biztosítékot nem nyújthat a vevőnek, mert 
a törvény értelmében az iparengedély megadása vagy megtaga
dása az iparhatóságok szabad mérlegelésére van bizva. Hogy ezen 
kétes helyzeten segítsenek, az eddigi gyakorlat szerint az üzlet 
tulajdonosa és annak vevője szándékukat az iparhatóságnak be
jelentették, az eladó iparengedélyét visszaszolgáltatta és lehetőleg 
egyidejűleg a vevőnek megadatott az uj iparengedély. Ez az eljá
rás (az iparengedélyek átirása) azonban sok visszásságra vezetett. 
Az iparhatóságra ugyanis nyomás gyakoroltatott, hogy az üzlet 
megvásárlójának az iparengedélyt kiszolgáltassa. A vevő arra utalt, 
hogy a vétel következtében kényszerhelyzetben van és arra, hogy 
az engedély megtagadása esetén anyagi kárt szenved. Ily körül
mények között az iparhatóságok az engedélyt többször megadták 
és ily módon a személyi ós tárgyi körülmények szabad mérlege
lésének jogáról lemondtak. A mennyiben pedig az iparhatóság a 
vevőnek egyáltalán nem, vagy későn szolgáltatta ki az iparenge
délyt, az iparüzletet vagy az eladó, aki iparengedélyét már vissza
szolgáltatta, iparengedély nélkül tovább folytatta, vagy a vevő az 
iparüzletet engedély nélkül megkezdte. Mindkét esetben az ipar

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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jogosulatlan, vagyis engedólynélküli gyakorlásáról van szó. Az 
nlsóauszti'iai helytartóság 1876. október 14-én kelt rendeletében 
utasította az elsőfokú iparhatóságokat, hogy ilyen esetekben is épp 
olv szigorúan mérlegeljék az engedély megadásának körülményeit, 
mintha üzletátruhazásról nem volna szó. Egyszersmind utasítva 
lettek az iparhatóságok, hogy azon vevők ellen, akik az engedély 
elnyerése előtt az iparüzlet gyakorlását megkezdik, továbbá az 
üzlet eladói ellen, akik az engedély visszaszolgáltatása után is foly
tatják iparukat, kihágási eljárást tegyenek folyamatba. Minthogy 
ez a szabályozás nem volt megfelelő, 1886-ban a helytartóság 
újból elrendelte, hogy az iparengedély iránt folyamodónak azon a 
ezimen, hogy közte és az üzlet eladója között megegyezés jött 
léire, más hasonló engedé yért folyamodókkal szemben semmi 
előjoga sincs. Mindkét rendelet hangsúlyozza, hogy az üzlet eladó
jának azon eljárás, hogy iparengedélyét azon feltétel alatt szol
gálta tj i vissza, hogy a vevő ily iparengedélyt nyer, nem enged
hető meg, vagyis az iparengedély ezen feltételes visszaszolgál tatása 
is a törvény értelmében tilos engedélyátruházásnak tekintetett.
A helytartóság legújabb rendeletében azonban szakított eddig köve
tett gyakorlatával. Nemcsak az van kimondva'ebben a rendelet
ben, hogy az iparengedélyről való feltételes lemondás megengedett, 
hanem-az is, hogy a vendég ői és korcsmái üzletek átruházása 
legczélszerübben a feltételes lemondás által történik. Az iparenge
dély tulajdonosának ugyanis semmiféle tői vény sem tiltja meg, 
hogy iparüzletének engedélyéről részben vagy egószten, feltétele
sen vagy feltétlenül lemondjon. Ezen lemondáshoz a törvény ér
ielmében az iparhatóságnak sem hozzájárulása, sem engedélye, 
vagy részérői annak tudomásulvétele nem szükséges. Az iparen
gedélyről való feltétlen lemondás jogi hatálya az arra illetékes 
hatóságnál való bejelentés alkalmával azonnal megkezdődik, inig 
a feltételes lemondás csak akkor lép hatályba, ha a feltételek tel
jesülnek. Ha toltál az iparengedély tulajdonosa iparengedélyét az 
alatt a feliétől alatt s/.o gáltatja vissza, hogy ogy másik megjelölt 
személy hasonló engedélyt nyer, az iparengedély mindaddig ér
vényben marad, mig a megjelölt személynek az engedély meg nem 
adatik; ebben a pillana'ban azonban a visszaszolgáltatott ipar- 
engedély érvénye magától megszűnik. Az iparengedély harmadik 
személy javára való lemondás tehát ezentúl sincs megengedve, 
mert az iparengedély tulajdonosának semmiféle befolyása sincs 
arra, hogy a másik személy a iparén edéiyt megnyeri-e; megen
gedő tt azonban az, hogy az iparengedély tulajdonosa az engedély 
visszaszolgáltatását az igazgatóság szabad mérlegelése alá tartozó 
körülményektől és attól teszi függővé, hogy egy megjelölt harma
dik személy hasonló engedélyt nyer. A helytartóság által kiadóit 
rendelet értelmében az érdekellek nem .jutnak abba a kényszer
helyzetbe, hogy vagy a törvényt meg nem tartva, a jelenlegi tulaj
donos a már lemondott üzletet folytassa, illetve a vevő idő 
előtt megkezdje az üzlet gyakorlását, vagy podig az üzletet 
egyideig megszüntessék, ami különösen a vendéglőknél érez
hető hátrányokkal járna. Az uj rendelet szerint tehát a 
vendéglők átruházása következőképp történik: Az üzlet meg
vétele azon feltétel alatt történik, hogy a vevő az iparenge
délyt elnyeri, egyidejűleg az eladó az iparhatóságnak bejelenti, 
hogy hasonló feltétel alatt iparengedélyéről lemond. Ezen feltétel 
beálltáig az eladó üzletét ezen .döpontig érvényes iparengedélye 
alapján folytatja. Amely pillanatban a vevő az engedélyt meg
kapja, a feltételes vétel következtében tulajdonosa lesz az üzlet
nek és az eladó a feltételes lemondás következtében megszűnik 
az iparengedély birtokosa lenni. Ha a vevő nem kapja meg az 
iparengedélyt, a vétel és az iparengedélyről való lemondás s fel
tétel tejesülése hiányában tárgytalanná válik. A helytartóság ezen 
rendelkezései a törvénynyel teljes összhangban vannak és a for
galom követelményeinek is elég van léve, amennyiben azok az 
akadályok el vannak hárítva, melyek az előbbi gyakorlat mellett 
fennállónak. Az uj rendelet szerint valamely vendéglő eladása igen 
egyszerűen és az előbbi nehézségek nélkül fog megtörténni. A köz
ig zgatási bíróság eddig in r többször foglalkozott a vendéglői 
iparüzletek átruházásának kérdésével. 1880. április 20-án hozott 
határozatában kifejezetten elismerte a vendéglői engedélyről való 
lemondását még abban az esetben is, ha az azalatt u feltétel 
alatt történt, hogy az üzlet vevője hasonló engedélyt fog nyerni

1900. április 3-án hozott határozatában ezzel szemben kimondta, 
h gy az iparengedélyről való feltételes lemondás, különösen 
podig olyan feltételes lemondás, hogy érvénye akkor szűnik 
meg az eng dólynek, ha hasonló engedély egy harmadiknak 
megadatik, nem foglalhat helyet, a közigazgazi atás bíróság 
ezen nézetét az iparengedélyek tisztán személyhez kötött ter
mészetével indokolta, Ez a nézet azonban tévesnek tartandó, mert az 
nem ellenkezik a tisztán személyhez kötött jogok természetével, hogy 
azokról feltételesen lemondjunk. Jóllehet a helytartóság rondeleto 
csupán csak a vendéglői és korcsmái iparengedélyek átruházásá
ról szól, az itt felállított elvek a törvény értelmében egyéb ipar
üzletek átruházásánál is alkalmazást nyerhetnek.

BOMONTOB HATÁRÁBAN KIS-TÉTÉNYEN
igen közel a villamoshoz, egy ház (4 lakrészes, gyü
mölcsössel) 86 méter hossiu, 6 méter széles pinczével,
különösen borkereskedőnek vagy vendéglősnek alkalmas, 

. j u t ó n y o s  á r o n  o ls ic ló , esetleg aborpincze bérbeadandó. 
Czim: N o v ú l í  K á r o l y ,  müesztergályos, Budapesten, 

IV. kér., Egyetem-utcza 11. szám.

2) é v á n  a  ^ c / ic r -^ e -
r e ^ t  S z á l l o d a  a tulajdo
nos betegsége miatt sürgősen 
eladó.

Englisch Béla szállodás, Déván.

A Szinye-Lipóczi L ith ion-forrás

kitűnő sikerrel használtatik

vese, húgyhólyag, liúgydara  és köszvénybáiita lm ak  
ellen, v izele ti nehézségeknél, továbbá a légző és 

em észtési szervek liu ru tos bánialmainál
H ú t » y h a j t ó  h a t á s ú  !

V a s m e n t e s !  K ö n n y e n  e m é s z t h e t ő !  C s i r a m e n te s !
Kapható ásványvizkereskedésekben \a g y  a S alv a to r-fo rrá s  igazgatóságánál Eperjes -n.

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

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

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
29. számú kérdés : Vörösbor szinót hogyan lehet megjavítani ?
30. számú kérdés : Az italmérési megbizolt bejelentéséhez 

milyen okmányokat kell mellékelni?
31. sz. kérdés: A bor törkölyizének mi lehet az oka ?
32. sz. kérdés : Kell-e a már egyszer megadúzott bor után 

újból italadót fizetni?

Feleletek:
Felelet a 29. sz. kérdésre : A mesterséges borok készítésé

nek és forgalombahozatalának tilalmazásáról szóló 1893: XXIII, 
t.-cz. értelmében vörösborok színezésére még ártalmatlan festősze
reket sem szabad használni s igy a szinvesztett vörösboron csak 
friss törkölylyeli álerjos/.tós vagy szindus borrali házasitás utján 
lehet segíteni. Utóbbi esetben tessék az Alicantc Bouchet boron 
felül még finom szeszt is hozzákeverni, hogy a minőség so szen
vedjen.

Felelet a 30. kérdésre: Az italmórési megbízott bejelentésé
hez nem szükséges egyéb, mint egyszerű bcjentósc annak, hogy 
valakit az italméréshez fogadott föl. Tehát még erkölcsi bizonyít
ványt sem szükséges mellékelni. Ha aztán a pénzügyigazgatóság-

Megren deléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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nak vagy a járás szolgabirájának esetleg kifogása lenne a meg
bízott ellen, úgy akkor a pénzügyigazgatóság önt utasíthatja arra, 
hogy záros határidőn belül egy másik megbízottat állítson. A jelen 
esetben azonban nem kell attól tartania, mert az, hogy valaki nem 
tudta a hitelezőit kifizetni és nagyon sok adóssága van, nem ok 
arra, hogy italmérési megbízott no lehessen.

Felelet 31. 8z. kérdésre : A törkölyviz hanyag és túl lassú szii- 
retelés eredménye szokott lenni, mikor is vagy a csutkák fanyar 
Izét veszi fel a bor, vagy a levegőn álló törkölyrészek avasodnak 
meg s okozzák a kellemetlen izt. Tessék a hibás bort jóizti, 
egészséges friss borseprövel akár 50°/o-ig jól összekeverni és le
tisztulás után gyengén kénezett hordóba fejteni, ezután esetleg 
faszénen megszűrni s ha igy sem javulna, cognacfőzésre használni.

Felelet a 32. sz. kérdésre : Évek óta vita tárgyát képozete, 
hogy abban az esetben, ha a kimérő vagy borkereskedő az általa 
már megadózott borból elad egy helybeli viszontelárusitónak vagy 
magánosnak, köteles-e a vevő ezen egyszer már megadózott bor 
után az italadót újból befizetni ? Ezt a kérdést épp most döntötte el' 
a pénzügyminiszter 30,574. 1902. sz. elvi jelentőségű, a kolozsvár 
pénzügyigazgatósághoz intézett határozatával, mely kimondja, hogy 
ez esetben a bor-italadót nem kell újra megfizetni, mert egy és 
ugyanazon áru után fogyasztási adó kétszer nem követelhető.

egy vidéki szálloda, a mely 
áll tiz szobából, az üzlethez szük
sége-: mellékhelyiségekből, to
vábbá kávéházból és étteremből. 
Czim a kiadóhivatalban fP . S . L .‘

~ jelige alatt. .......... —
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>  Egy igen jól működő ---------------------------------  >

|  hydrür  világfi tó-gép I
<  30—30 AUER-lángra berendezve, teljes felszereléssel <
^  ju tá n y o sá n  eladó. Részletes felvilágosítást nyújt: >

| K L E I 1 V  J . kávés, Veszprém . |
lw A ¥A V A V A W A V fA V A \/A V fA W A V A V A V /A ¥A W A V fA V A V A V A l

LOHR MÁRIA ezelőtti KRONFUSZI
csipke-, vegyészeti tisztitó- és müfestő-intézele megnagyobbit- 
tatott erőmüvii szőnyeg-poroló- és szormeáru-megóvó intézettel. 
Megbízások átvétetnek: Vili., B aross-u tcza  85. sz. 
főtelepen. Fiók-üzletek: IX., Kalvin-tér 9 V., Harminczad- 
utcza 3. VI., Teréz-körut 39. VI., Andrássy-ut 16. Vili., József 
körút 2. Telefon száma : 57—08.

♦ VEGYES H ÍR EK  ♦
— A „B u d ap esti szállodások , vendé g lősök  és 

ko rcsm áro so k  Ip a r tá r s u la ta '1 és ezzel egyidejűleg a buda
pesti vendéglősök temetkezési egyesülete f. évi május hó 2-án az 
ipartársulat hivatalos helyiségében Gundel János elnöklete alatt 
választmányi ülést tartott, melyen a következő vál. tagok vettek 
részt: Ébner Ferencz, Förster Konrád, Oliick Erős, Kamarás 
Mihály, id. Kammer Ernő tiszt, elnök, Kommer Ferencz, Kramer 
Miksa, Mdday Lajos, Maloschik Antal, Nősek Ignácz, Schivetz Mátyás, 
Spalt Mátyás, Polzmann Mátyás, Prindl Nándor, Willburg<r Károly, 
Solti Ödön ügyész, Poppel Miklós titkár, F. Kiss Lajos szerkesztő- 
Elnök megnyitván az ülést, örömmel üdvözli a megjelenteket, külö" 
nősen a választmány uj tagjait s felkéri őket, hogy az egyesület 
ügyeinek intézésében ernyedetlen buzgalommal vegyenek részt- 
Ezután bejelenti, hogy mindenekelőtt a temetkezési egyesület 
választmánya fog ülést tartani, majd elrendeli az 1903. februári, 
márcziusi és áprilisi választmányi ülések és a márcziusi közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasását. A választmány a jegyzőkönyveket 
felolvasás után megjegyzés nélkül hitelesíti, úgyszintén tudomásul 
veszi a*: egyesületbe újonnan belépett tagoknak a titkár által elő

terjesztett névsorát. Elnök bejelenti, hogy az utóbbi hónap folyamán 
5 tag elhalálozván, az egyesületre nézve egy 1000 frtos záloglevél 
beváltása vált szükségessé. Tudomásul vétetett. Több tárgy nem 
lévén, elnök a temetkezési egyesület választmányi ülését bezárta 
és az ipartársulat ülését megnyitottalak jelenti ki és elrendeli a 
márczius hó l“-dikón és folytatólag lj-dikán, továbbá a márczius 
hó 28-dikán tartott választmányi ülések jegyzőkönyveinek leiol
vasását, melyeket a választmány felolvasás után megjegyzés nélkül 
hitelesített, valamint hitelesítette a márcziusi rendes évi közgyű
lésről felvett jegyzőkönyvet is, melynek megszerkesztéséért a 
a választmány Dr. Solti Ödön jogtanácsosnak az elnök indítvá
nyára jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. A zugszállodák ügyében 
a kereskedelemügyi miniszterhez intézett beadvány felolvastatván, 
annak mielőbbi átnyujtása elhatároztatott. Felolvastatott a Dréher- 
alap 860 koronát kitevő kamatainak kiosztásáról szóló jelentés. 
A jelentést a választmány tudomásul vette, a jegyzéket a meg
felelő köszönőlevél kíséretében az alapitó jogutódának, Dréher 
Antalnak is meg fogják küldeni. Az V. kér. elülj áróságnak Kiss 
Mátyásné szül. Sehvvarcz Helénának szállodai iparengedély iránt 
beadott kérelmére hozott elutasító határozatát, — a IV. kér. e'ül- 
járóságnak az iparostanonezok ujrabeoltására vonatkozó végzését,— 
a marosvásárhelyi s/.ékelytársaság átiratát a magyar ásványvizek 
tárgyában a választmány tudomásul vette. A szikvizgyárosok egye
sületének a palaczkok ellopása tárgyában a választmány szintén 
tudomásul vette és elhatározta, hogy készséggel csatlakozik a 
nevezett ipartársulat által indítandó azon mozgalomhoz, mely
nek czélja, hogy e visszaélések mielőbb megszüntettessenek. 
Nyusnyák Károly levele tudomásul vétetett. A „Mészárosok és 
Hentesek Lapja" levele a Horváth-ügyben, úgyszintén a hentes- 
ipartestiilet meghívója a május 2-diki értekezletre tudomásul vétettek. 
A munkaközvetítő intézet, az orsz. iparpártoló szövetség átiratai 
tudomásul vétettek, úgyszintén az orsz. nemzeti szövetség köz
gyűlési meghívója is. Döltl Józsefnek kérelme az alapszabályokra 
való tekintettel nem volt teljesíthető. A nemzetközi szállodások 
közgyűlésének végelszámolása terjesztetvén elő a választmány az 
előterjesztést egyhangú helyesléssel tudomásul vette és Glück E. 
János pénztárosnak teljesített ügybuzgó munkálataiért jegyzőkönyvi 
köszönetét fejezte ki. Ezzel az ülés véget ért.

— Ip a ro s  tan o n ezo k  u jrao ltása . Budapest székesfő
város IV. kér. elöljárósága mint elsőfokú iparhatóság f. évi ápri 
hó 1-én és 6921/903. sz. alatt az iparos lanonezok ujraoltása tár 
gyában a következő és érdemében a vendéglőstanonezokra is ki
terjedő határozatot hozta : „Minthogy az 1887. évi XXII. t.-cz. 4. §. 
értelmében az iparos tanonezok felvételük alkalmával, ha még ujra- 
oltva nincsenek, vagy nem igazolják, hogy az ujraojtásra köte- 
ezettség ideje előtt 5 éven belül valóságos himlőt állottak ki — 
eltótlenül ujraoltandók; felhivatnak az összes ipartesiiletek t. elöl

járói, mindazon iparostanonezokat, kik életük 12 évéig ujraoltá- 
sukat, vagy azt, hogy 5 éven belül valóságos himlőt kiállottak, — 
nem igazolják, az üzlethelyek, ipartelepek után illetékes kér. elöl
járóságnál, mint e. f. iparhatóságnál jelentsék be, — s mindaddig 
mig az ujraoltás, vagy az 1887. évi XXII. t. ez. 8. §-a értelmében 
felmentésüket nem igazolják, ezek szegődtetési szerződéseit — 
ipartestületileg meg ne erősítsék, a megérősitési záradékban pedig 
mindenkor kitüntessék, hogy az ujraoltás, vagy felmentés igazol" 
tatott. Ezen körülményt egyidejűleg a tanonczlajstromba is beje
gyezzék és végül az oltási törvény 4., 5. és 22. §§-ainak szövegét 
a tanszerződés végén kinyomassák. Ezen végzés az összes ipar 
testületekkel alkalmazkodás végett s azjiparhatósági biztos urakka 
ellenőrzés végett küzöltetik.

— A B u d ap esti k á v é s ip a rtá rsu la t tá rsa sv a eso rá ja -
A budapesti kávésipartársulat f. évi május hó 4-dikén este tar
totta az évad utolsó társasvacsoráját Drechsler Bélé Andrássy- 
uti vendéglőjének első emeleti éttermében, mely vacsora úgy 
látogatottság, mint az emelkedett jókedv és hangulat tekintetében 
méltó befejezése volt a saison folyamán megelőzőleg tartott vacso
ráknak. Tartalmas felszólalásoknak sem volt híján a vacsora s 
úgy ezek, mint a kolegális együttlét iránt megnyilatkozott jókedv 
minden érvnél fényesebben szólották a társas össszejövetek fenn
tartásának szükségessége mellett. A kiválóan sikerült vacsorán az 
ipartársulati tagok sorából a következők vettek részt: Árvay Ottó

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Ede, Berger Leó ellenőr, Bronner Miksa, Diechsler Béla, Erdős 
Ignácz, Fantó Henrik, Gebautr József, Glaser Fiilöp, Goldberger 
Salamon, Grósz Samu, Grüneck Gusztáv, Harkai Mór alelnük, 
Harsányt Ferenez Hevesi Adolf, Hoffmann Sándor, Holstein Ármin- 
Holstein Zsigmond pénztáros, Kaiser Ignácz Márkus, Keiner Márkus, 
Némái Antal elnök, Pollik Sándor, Iicich Frigyes, Rcisner Gyula, 
Seeman Károly, Wagner József, Weingrubcr Ignácz, Wertheimcr 
Lajos, Kemény Géza ipartársulatí titkár, továbbá a társasvacso
rák rendes vendégeinek sorából Barta Bé'a és F. Kiss Lajos 
szerkesztők, Lappért Antal, Lappert Rezső, Glasner Arnold, Glasncr 
Ede, Poór Antal hírlapíró, Dr. Solti Ödön nyugdijegyesületi jog
tanácsos stb., stb. A vacsora derekán Némái Antal elnök a követ
kező beszédet mondotta: Tisztelt uraim! Yint a mai társ is össze
jövetelünkre szóló meghívóból látni méltóztattak, a mai estélyen 
egymástól, babár rövid időre is, búcsúzni készülünk. Ismét 
eltelt egy évad és ezalatt földünk legalább kétszázszor for
dult meg] saját tengelye körül, anélkül, hogy akár benne, akár 
tengelye erejében változás állott volna be, a mi nemcsak annak 
a bizonyítéka, hogy kitűnő anyagból való, hanem hogy a kenő
olaja sem utolsó Mi is a mai összejövetellel iparunk terén kifej
tett munkásságunk egy ilyen időszaki fordulópontjához érünk el, 
melyen túl a nyári pihenő ideje következik, de a melyről a közel
múltba visszatekintve, sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy üzleti 
viszonyainkban még mindig nem következtek be ama régen óhaj
tott változások, melyeknek legutóbbi bucsuzásunkkor oly szép 
reménységgel adtunk kifejezést. Mert szép reményeink voltak 
tavaly őszszel. Jó termésünk volt és a szomszédos Ausztriában 
is akként alakultak a politikai viszonyok, hogy méltán bizalommal 
és reménynyel tekinthettünk közgazdasági viszonyaink alakulása 
elé, mitől ipari viszonyaink jobbrafordulását is joggal várhattuk. 
Most megint csak ugyanily helyzetben vagyunk s miként a gondos 
gazda, látva a dús vetést, csak egy kis jótékony esőt vár a gond
viseléstől, mi is újabb reménységgel eltelve várjuk a szél jobbra
fordulását. Akkor talán a mi sorsunk is jobbrafordul. Most azon
ban bunsuzzunk el a téli évadtól, melyben akár nagy az üzleti 
forgalmunk, akár kicsiny, fáradalmaink mindig nagyok s a mely
ben kora reggeltől, késő estig elfoglalva lévén, a pihenésre és 
szórakozásra alig nyílik alkalmunk. Épp ezért e pillanatban, midőn 
egymástól elválunk, azzal az őszinte jókívánsággal búcsúzom el 
önöktől, hogy töltsék el a nyarat a lehető legjobban, leg
szebben és legkellemesebben, hogy a nyáron át uj erőket gyűjtve, 
az őszszel uj erővel és egészséggel foghassanak mindennapi 
munkálkodásuk minél sikerdusabb folytatásához." Az elnök nagy 
tetszéssel fogadott és mindvégig élénk figyelemmel kisért szives- 
hangu búcsúztatója után Harkai Mór alelnök oszmegazdag és 
költői szépségű hasonlatokban bő beszéddel a kartársi együttérzés 
és szere tétről beszélt, melyet elvonuló felhők meg nem zavarhat
nak. Utánna még többen, köztük Wertheimer Lajos, Berger Leó, 
Harsányt Ferenez, Pollik Sándor, és Weingruber Ignácz szólaltak, 
mire aztán a sikerült eslély a késő éjjeli órákban az elnök élte
tésével véget ért.

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

— A nagyváradi pinczér-szakiskola A ven
déglősök, kávésok és pinezérek nagyváradi kongresz- 
szusán Glück Frigyes, a nemes emberbarát, tudvalevőleg 
1000 koronát adományozott egy Nagyváradon felállítandó 
pinczér-szakiskola alapja javára. Pár év telt el azóta 
az iskola létesítésén vállvetve buzgólkodtak a hatóságok 
és a nagyváradi szakegyesületek, a nagyváradi szállo- 
dások, vendéglősök, korcsmárosok és kávésok ipartár

sulata, valamint a nagyváradi pinczéregylet. E szakegy
letek közösen Stern Hermannt kérték föl, vigye előbbre a 
megalapítás munkáját. Az iparoktatási bizottság meg
kezdette a 15 éven alóli pinezér tanulók, borfiuk össze
írását. Igen ám, de a nagyváradi üzlettulajdonosok 
közül sokan nem jelentették be a náluk alkalmazott 
fiukat. Ragány János főszámvevő, mint az iparoktatási 
bizottság elnöke a napokban részletes előterjesztéssel 
élt a polgármesterhez. Javasolja, hogy az iskolát ez év 
november hó 1-én nyissák meg, az 1000 koronát ala
pítványként kezeljék továbbra is, a fentartáshoz a tan
dijakon kívül a két nagyváradi szakegylet fog hozzá
járulni. Eddig mindössze két borfiut Írtak össze Nagy
váradon, de a rendőrség erélyesen puhatolja ki az ösz- 
szes tanításra kötelezett fiukat, kiket a szakiskola meg
nyitásáig ipariskolába kötelesek főnökeik járatni.

F ig y e lm ezte tés . Figyelmeztetjük a „Szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek 
orsz. nyugdijegyesülete“ bud apesti v á la sztm á
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.

— E lu ta s ítá s . Budapest székesfőváros V. kor. elöl
járósága mint elsőfokú iparhatóság özv. Kiss Mátydsné szül. 
Schwartz Helénát az V. kér., Hajnal-utcza 6. sz. házban folytatandó 
szállodai iparra, iparengedély kiadása iránti kérelmével elutasí
totta illetőleg nevezett részére a szállodai iparengedély kiadását 
megtagadta, mivel nem tartotta nevezett ezen ipar gyakorlására 
megbízhatónak, mert azon szálloda, melyben folyamodó iparát 
gyakorolni óhajtja, a rendőrség előtt már régen mint olyan 
ismeretes, mely erkölcsrendi szempontból kifogás alá esik, a 
mennyiben tulajdonképpen a prostituczió czéljaira szolgál ős mert 
ezen szálloda is benfoglaltatik avon jegyzékben, melyek tulajdo
nosai ellen a székesfőváros tanácsa a főkapitányság értesítése 
folytán az ipartörvény 155. §.a alapján leendő eljárásra utasította 
a kerületi elöljáróságokat. Nem lartotta megbízhatónak a kerületi 
elöljáróság nevrzettet az ipartársulat véleménye alapján sem, 
mert eszerint folyamodó nem rendelkezik a szükséges tőkével s 
mert a folyamodó is a szálloda előző tulajdonosai által kővetett 
irányban szándékozik iparat gyakorolni, mit az ipartársulat által 
becsatolt s folyamodó által kibocsátott hirdetési lapocska eléggé 
bizonyít. — Ugyanitt jegyezzük meg, hogy az ipartársulat Gundel 
János elnöklete alatt f. évi május hó 8-dikán egy Koch József 
alelnökből, Stádler Károly, Glück Fr gyes, Burgcr Károly, Kommcr 
Ferenez és Willburger Károly vál. tagokból álló küldöttséggel tisz
telgett a kereskedelemügyi minisztériumban. A küldöttség egy a 
zugszállodák elszaporodása ellen intézett beadványt nyújtott át a 
miniszternek, ki a küldöttséget szívélyesen. fogadta s a legerólye- 
sebb eljárást helyezte lólátásba.

— A főkapitány üdvözlése. Eudnay Béla
m. kir. államrendőrségi főkapitányt a budapesti kávés- 
ipartársulat 25 éves szolgálati jubileuma alkalmából a 
következő átirattal üdvözölte: „Méltóságos Ur! Huszonöt- 
éves szolgálati jubileuma alkalmából ipartársulatunk is 
kifejezést óhajt adni annak az őszinte tiszteletnek és 
ragaszkodásnak, a melylyel Méltóságod iránt az ipar
társulat és annak minden egyes tagja viseltetik. Legfőbb 
óhajtásunk, hogy Méltóságod a közpályán eltöltött negyed
század sikerére visszatekintve, még hosszú éveken át 
folytathassa nemes munkálkodását, élén a székesfővá
ros egyik legfontosabb intézményeinek, a melynek 
európai értelemben vett fejlődése Méltóságod nevével

egybeforrott. Fogadja Méltóságoselválaszthatatlanul
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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urunk kiváló tiszteletünk és nagyrabecsülésünk őszinte 
nyilvánitását, melylyel vagyunk, Budapesten 1903. május
7-én, készséges szolgái, a budapesti kávésipartársulat 
Némái Antal s. k. elnök.“ — A főkapitány sziveshangu 
levélben köszönte meg az ipartársulat üdvözlését.

— A szék esfő v áro s korcsm ái. Hiába, csak nincs sze
rencséje a székesfővárosnak a maga korcsmáival. Bérlői egymás 
után mennek tünkre „Vigadói" pontossággal. Ezt a vignevü, de 
tényleg nagyon szomorú helyiséget most akarják újjáalakítani 
tengerpénzen, megtehetnek mindjárt a sertéskőzvágóhidi vendég
lővel is, melynek bérlője Horváth József most folyamodott bér
leengedésért. A törvényhatósági bizottság f. évi ápril hó 30-dikán 
tartott ülésén tárgyalta e kérelmet és Mmácly Géza tanácsnok 
előterjesztése alapján, tekintettel arra, hogy az egész uj bérlemény 
volt és ott nem született meg a szabadvásár, a mely terveztetett, 
nem nyittatott meg a sertés-börze, egyáltalában nem volt isme
retes a bérletnek haszonthajthatósága és hogy a bérlő kimutatta- 
hogy az első nyolez hónap alatt 8000 néhány száz koronát fize
tett rá s ez alapon maga az adókivető bizottság is 50%,-kal leszá- 
litotta az adóját: a bérösszeg leszállításához 1902. május 1-től 
kezdődő joghatállyal hozzájárult.

Sörkisérleti állomás. Az 0. M. G. E. ipari 
szakosztálya azon kérelemmel fordult a földmivelésügyi 
miniszterhoz, hogy létesítsen egy sörfőző-iskolával kap
csolatos sörkisérleti állomást, amelynek czélja volna a 
séripar fejlesztése és a magyar sör és komló megvé- 
döse. Szép, szép, de azt hiszszük, hogy egy ingyenes 
vegykisérleti állomásra mégis jóval nagyobb szükség van.

— Elitéit borhamisító. Barna Imre nagylétai 
lakost a másodfokú hatóság mesterséges bor forgalomba 
hozatala által elkövetett kihágás miatt 200 korona pénz- 
büntetés megfizetésére, behajthatatlanság esetén 10 napi 
elzárásra és a felmerülő tartási költségek viselésére 
ítélte. A tőle lefoglalt 753 liter bor elkoboztatott és de- 
naturáltalott. Azonkívül köteleztetett 30 korona ve- 
gyészi, 33 kor. 20 fillér szállítási költség, 18 kor. 78 fillér 
elöljárói és fuvardíj, 79 kor. 20 fillér tárgyalási költség 
megtérítésére és végül három károsult részére 76, 76 
és 60 korona 15 nap alatti különbeni végrehajtás terhe 
melletti megfizetésre.

— Hymenhirek. Szuly Aladár dr. május 11-én 
tartotta esküvőjét Pelzmann Margit kisasszonynyal, Pelz
mann Ferenc z és neje szül. Singhvfer Vilma leányával. 
Ez alkalommal a budapesti kávésipartársulat meleghangú 
üdvözlő levelet intézett Pelzmann Ferenczhez. A bel
városi plébániatemplomban tartatott esküvőn nagyszámú 
előkelő közönség jelent meg. Ott voltak Márkus János 
főpolgármester, Halmos János polgármester, Oundel 
János, Stádler Károly, Giiick Frigyes, több fővárosi tör
vényhatósági bizottsági tag, stb. — Braun Náthánnak, 
a nagykikindai Bohn szálloda vendéglősének leányát 
Arankát május hó 17-én vette nőül Fischer Jenő, a sze
gedi Zsigmond Testvérek és Utóda c/.ég üzletvezetője.— 
A szegedi László és Juránovics családoknak öröm
teljes ünnepe volt f. évi ápril hó 28-án délután az 
alsótanyán. Ifj. Juránovics Feroncz esküdött örök hűsé
get László Ilonkának, László Lajos tekintélyes birtokos 
leányának. Az ifjú pár polgári frigyét László Kálmán 
anyakönyvvezetö kötötte meg, az egyházi osketést pedig 
Nagy Pál Kiüt, alsótanyai plébános végezte. Az eskü
vőn sokan voltak jelen a városból is.

— Uj szálloda Nagyváradon. A közel jövő
ben megint egy uj díszes és impozáns középülettel gyarap
szik Nagyvárad. A Bémer-téren levő földszintes Knapp
ház nagy telkén uj elegáns szálloda épül, mely a vidék 
egyik leggyönyörűbb s legpazarabbul berendezett hotelje 
lesz. A szálloda földszintjén régi hiányt pótló nagysza
bású étterem épül téli kerttel s ezen kívül egy pazarul 
berendezett ezukrázda is a földszinten nyer elhelyezést.

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

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

— Olasz borkivitel. A firenzei konzulátusi ke
rület borkivitele Ausztria-Magyarországba a konzulátus 
által láttamozott származási bizonylatok szerint af. év 
I. negyedében 32,517 kgr. volt (az előző év 1. negyedé
ben 14,390 kgr.), de megjegyzendő, hogy a múlt évben 
a borkivitel ott nagyon csekély volt, 48,000 kgr.-mal tét 
kevesebbet, mint 1901-ben.

— B u d a p es t közegészsége. A székesfőváros tiszti fő
orvosának Budapest községi állapotáról szóló márczius havi jelen
tése szerint e hónapban 21 kávéházat és tejcsarnokot, 20 ven
déglőt, 36 korcsmát vizsgált meg s úgy magát az üzleti rendet 
és tisztaságot, mint a főzésre és italnemüekhez használt edénye" 
két kifogástalan és tisztáknak, a közegészségügyi követelményeknek 
megfelelőnek találták. Ily irányú vizsgálatot vendéglőben és korcs
mában G0-, kávéházban 9 esetben tartottak és a köztisztasági álla
potot minden egyes esetben teljesen kielégítőnek találták.

— Az Em ke já rd á ja . A VII. kér. elöljáróság Was 
sermann Mórnak az Emke kávéház tulajdonosának megengedte 
hogy üzlete előtt a járdát úgy a Kerepesi utón, mint a körúton elfog 
lalhassa. jEzen engedély ellen felebbezés adatván be, a tanács oly 
értelmű javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, melyet ez el is fo
gadott, hogy Wassermann Mórnak csakis az Erzsébet-körutra 
adassák meg a járdafoglalási engedély, a Kerpesi-utra azonban 
ne, mivel a járdafogalási szabályrendelet 4. §- a, melynek értel
mében a sarokházakban levő üzletek előtt a járdafoglalás rend
szerint csak az egyik oldalon engedhető meg, a jelen esetben 
egyrészt a gyalogközlekedés akadályozásának elkerülése, másrészt 
a legsűrűbb forgalom közepette a testi épség és vagyonbiztonság 
megörizhetése végett feltétlenül alkalmazandó, továbbá, mert a 
Kerepesi-ulnak a kérdéses helyen villamos vasúti megállóhely 
által is elfoglalt amúgy is keskeny járdája, egy részének a ká
véházi üzlet czéljaira való elfoglalás mellett az Erzsébet-körutnak 
a Kerepesi-utba való torkolatánál tapasztalható különösen élénk 
gyalogküzlekedés akadálytalan lebonyolítására elégséges nem volna.

— B orügynök  stlk li. Csak nemrég adtunk hirt róla, 
hogy a m. kir. földmivelésügyi minisztériumban a legnagyobb 
komolysággal hozzáfogtak oly rendszabályok alakításához, melyek
nek végczélja a borügynököknek a termetűkkel szemben gyakorolt 
visszaéléseinek megakadályozása. E derék férfiak azonban, úgy lát
szik, nem elégszenek meg a termelők kiszipolyozásával, ha azok 
szornlt helyzetükben kénytelen hozzájuk fordulnak, hanem tovább 
menve vakmerőségükben, most már vendéglőseinkkel szemben is 
erőszakoskodó eszközökhöz merészkednek nyúlni. Egy kitűnő konyhája 
és válogatott borairól híres budapesti vendéglős üzletében rakon- 
czátlankodott egy ilyen jóra való (?) atyafi, hangosan szidván a 
vele együtt ülő napidij mellett felfogadott barátjának a bort, mely 
„neki sehogy sem Ízlik." De nem sokáig folytatta e nemesczélu 
megjegyzéseit, mert barátjával együtt a vendéglős jóvoltából csak
hamar az ajtó elő t termeti. Ott aztán konstatálhatta, hogy ilyen 
„termés“-b 1 még i cm igen volt része. Vendéglőseinket pedtg 
óva intjük, hogy ne üljenek fel az ilyeu tisztességtelen fegyve
rekkel dolgozó ügynököknek.

— Halálozások. Karikás Lajos budapesti ven
déglős ötvenegy éves korában május 5-én meghalt. — 
Willreich János vendéglős május 2-án negyvenhét eszten
dős korában meghalt.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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— K éregető osztrák pinozér József föherczeg v il
lájában. Penker József harmineznégy éves reichenburgi pinezér- 
legény Zágrábból Fiumébe ment szerencsét próbálni. Itten három 
napig kóborolt s miután alkalmazást sehol sem kapott, beállított 
József föherczeg villájába kéregetni, a hol tiz korona segélyt 
kapott. A pinczérnek most már egyéb gondja se volt, mint hogy 
a kapott pénznek gyorsan a nyakára hágjon. Sorra járta a kávé
házakat és egy pár osteriát, s mire beesteledett, egy fillér sem 
maradt a zsebében. Ekkor felbátorodva az első kéregetés sikerén, 
újra beállított a Villa Giuseppe-ba, ezúttal már boros fővel. De 
vállalkozása nem járt sikerrel, mert átadták a rendőrségnek, mely 
Penkert öt napi elzárásra Ítélte.

— A szalám i drágulása. Az idén, a szalámiárak ugyan
csak emelkednek. Az emelkedés még nem érte el tetőpontját, úgy, 
hogy az év végén 420—440 K. is lesz egy mm. szalámi, mert a 
havi átlagos áremelkedés 10 korona. A gyárak csak annyi szalámit 
tudnak készíteni, amennyivel rendes vevőiket kiszolgálhatják. Külön 
eladásra vagy kötésre áru nem kapható. Egyik budapesti szalámi
gyárban sem képes a szükségletet fedezni, mert felesleggel nem 
rendelkeznek. A magas árak a gyárakra sem előnyösek, mert nem 
csak kevesebbet adhatnak el, mivel kevesebb árut keresnek, de 
ha keresnek is, vevőiket nem képesek kielégíteni.

— E gy arabus bankét. Algériában utazván Loubet 
elnök, meg kellett ismerkedni az arab konyha örömeivel is. Le 
Kreider-ben nagy lakoma volt az elnök tiszteletére. A Temps 
most közli ennek az afrikai banketnek az étlapját, á mely a 
ime a következő: 23 Moharrem 1321 (1903 ápril 21.) Cheurba. 
(Leves.) — Kefta (vagdalt marhahus-gombócz.) — Tadjim bel babata 
(öszvérhus-vagdalék) — Tadjim bel bergoug (aszaltszilva-vagdalék.)
— Tadjim bel guernia (árticsóka-vagdalék.) — Tadjim késtél 
(gesztenye-pép.) — Tadjim bel beidh (rántotta.) — Mechui (pe
csenye.) — Haduar mesouer (teveborju sült.) — Aroui messouer 
(vadjuh-hus.) — Bhezal messour (kecske-sült.) — Allouch mes
souer —• (sós bárányhus.) — Haloulat mokhtalifa (sütemény.)
— Temer mokhtalifa (datolya.) — Halib en niag (tevetej.)
— Halib el beguer (tehéntej.) — Halib en naadj (juhtej.) — 
Halib el maaz (kecsketej.) — A franczia uraknak nem Ízlett va
lami kiválóan az arabus koszt és az segítette az étvágyukat, 
hogy a benszülött urak az ő házi szokásuk szerint az ujjaikat 
használták villának. A Loubet arcza keservesen rángatodzott, a 
kiséret urai mind gyomorbajosnak jelentették magokat, csak 
egy volt, a ki nem is próbálkozott kifogásokkal, a ki végigevett 
minden vagdalékot és lenyelt mindenféle tejet. Ez az ur Etienne 
képviselő volt, a ki — Algériából kapott mandátumot. Már pedig 
a választói főztjét megdicséri a képviselő még Algériában is.

— Kérelem. Kováltsik Sándor pinczért és Himmelstein 
Mária szobaasszonyt ez utón is felkérem, tudassák velem hala
déktalanul jelenlegi tartózkodási helyüket. Reicltardt József, a 
„Nádor szálloda tulajdonosa," Békés-Csaba.

— Az ujságlopó vendég. Azok az emberek, akik a kávé
házakból minden nagyobb lelkiismeretfurdalás nélkül elviszik az 
újságokat, nálunk se ismeretlenek. Az ujságlopást épp oly kevéssé 
tekintik bűnnek, mint azt, hogy valaki a kölcsönzött könyvet nem 
adja vissza a' tulajdonosának. Nem érdektelen hát az az Ítélet, 
a mit a minap a szász törvényszék hozott egy olyan vendéggel 
szemben, akit a kávés ujságlopásért följelentett. A szigorú bírák 
ötheti fogházbüntetéssel s háromévi hivatalvesztétel sújtották a 
szerencsétlen embert, a ki bizonyára nem gondolta, hogy tettének 
ilyen súlyos következései lesznek.

M U N K Á S  v e n d é g l ő .
Budapesten, a h gnagyobb gabonaraktár terü
letén, ahol naponként több száz munkás 
van foglalkoztatva, más vállalkozás miatt sür
gősen eladó. Bővebb felvilágositás kapható 
lapunk kiadóhivatalában. —

♦ BÉRLETEK. *
Bérbeadó fürdövendéglö. A daruvári ásvány- és iszap-für

dővel összefüggésben álló uradalmi vendéglő részére megfelelő 
vendéglős kerestetik. A vendéglő újonnan lesz átalakítva és be
rendezve és utóbbival vagy anélkül lesz átadandó. Állandó üzlet 
egész éven át. Bővebb felvilágositást ad a daruvári ásvány- és 
iszap-fürdő bérleti igazgatósága, (Szlavónia).

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

♦ ÜZLETI HÍREK *
Tóth István aradi kávés f. évi május hó 1-én nyitotta meg 

újjáalakított «JIazám» kávéházát. — László M. átvette Csíksze
redán a „Központi kávéházat". — Goldstein Jakab fürdőbérlő 
és vendéglős átvette Gyöngyösön a Csathó kert-vendéglőt. — 
Amigó és Salomon társtulajdonosok f. évi ápril 30-ikán nyitották 
meg újjáalakított kávéházukat. — Bruckner Ödön Gyöngyösön át
vette a Hanák kerti nyári mulatót. — Briick Hugó kávés Újpesten 
„Körkávéház" néven nyitotta meg az ottani közművelődési kör 
kávéházát. — Jakobovics Ferencz Szegeden megvette a Baveschitz 
kávéházat. — Komzsik Alajos nagybányai vendéglős Nagyváradon 
átvette a Felix-fiirdő vendéglőjét. — Reich Miklós kávés Szegeden 
megvette a Stróbl kávéházat. — A brassói Kertsch-villa vendég
lőjét Özv. Gábelné vette bérbe. — Sebök Gyula f. évi május 2 án 
nyitotta meg a „Két Koroná" hoz czimzett pécsi vendéglőjét 
— Galamb Sándor Debreczenben uj vendéglőt nyitott. — Az ung
vári Széchenyi-kert vendéglőjét Wágner Emanuel bérelte ki.

Vendéglősök és szállodások
a legjobb minőségű valódi magyar gyárt
mányú vásznakat asztalnemüeket beszerezhetik

Epstein-féle vászongyári raktárából, Sümegh.
ingyen és bé. mentve.

F ö r s t e r  K o n t r á d
A  n agyven d ég lö je  az „ A lk o tm á n y h o z“ A

Budapest, V. kér., Váczi-körut 68.
á í  M üncheni L öw en b rü u -sör fő r a k tá r a .

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

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

— Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Vendéglő-eladás.
G yőrö tt egy jóforgalmu beszá lló  vendéglő , m észár
szék  és h en te sü z le t, mely 1 nagy ebédlöleremből, 1 
vendégszobából söntéssel, 6 utazó szobából; a vendéglős 
részére: két szobából, 1 nagy konyhából, 1 nagy bor- 
pinezéből, 1 éléskamrából, 1 fáskamrából, egy födött teke
pályából álló szép kerthelyiségből, 1 jéggel megtöllött jég
veremből, 80 lóra berendezett 7 istállóval, dis;nószállással, 
(födött helyiséggel), továbbá különösen lókereskedőknek 
alkalmas nagy udvarral azonnal eladó, e se tle g  három  
hónap  m úlva is  á tv eh e tő . Bővebb felvilágosítás nyer- 
nyerhető a tulajdonosnál, H o r v á t h  J á n o s  vendéglős 

és mészárosnál, Győr, Hosszu-ntcza 7. sz
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S z á llo d a ’
bérbe
a d á s .

O T ö r ö k - B e c s é n

Ropi-pzálloda
teljesen modernül beren
dezve junius 1-étől hosz- 
szabb időre bérboadandó. 
Kizárólag csupán szak
emberek pályázhatnak. 

Bővebb értesítés nyerhető

Zwipp Behüonnál,
T örök -B ecsén.
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32 éves, erőteljes, világlátott ember, ki magyarul, németül, 
tótul, csehül, horvátul, románul, francziául, angolul és olaszul 

^  beszél, hosszú ideig önálló vendéglős volt, tanult szakács 
«  b á rm ily en  á l lá s t  szállndáb n, vendéglőben vagy kávé
ja házban elfogad. Szives ajánlatokat kérek Szilágyi István, 
K Nefelejts-utcza 21. 11. eml. 26. sz., czimre.

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

Szálloda.
Nagyobb vidéki városban, megye székhelyén, 
sürgősen eladó vngy bérbe adandó egy jó for
galmú szálloda teljes berendezéssel és felsze
reléssel, 1600 □-öles kerttel együtt. Eladási 
ár 86.000 korona, ebből bankleher 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. 1. emelet.

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 .évi termésű fehérbor 1000 hl. 18—20frt
1901. > > >> siller ,, 1500 „ 1 7 --24
1901. y> >> vörös,, 2000 „ 18—-28
1902. > > fehér ,, 4000 „ 12—-20
1902. >> >> siller ,, 6000 „ 1 0 --18
1902. >> 9 i vörös,, 2000 „ 1 2 - -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.

1061. sz. 1903. 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

cs m
az ott levő úgynevezett depohelyiséggel együtt 

1903. évi május hó 1-től számítandó 5 egymásután 
következő évre

folyó 1003. évi április lió 20-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 eredményo a vállalkozóra azonnal, 
a községre pedig csakis a képviselőtestület jóváha
gyása után kötelező, amiből de magából a hirdet
mény kibocsájtásából folyólag a jelenlegi nagyven- 
déglö bérlő a bérlet otthagyására nézve magának 
mi előnyt vagy hátrányt sem vindikálhat.

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

jegyző.
l t e i s l i  S ánd or s., k.,

biró.
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=  PEZSGŐ
a Budapesti Országos Kaszinó
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HUBERT J. E
pezsgőbor pi ne zéiből.
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Budapesti főraktár:

gZIM ON i« 
=  ISTVÁN
BUDAPEST,
=  Váczi-körut. = =

Boreladás
Tarczalhegyaljai, gönczi 800 hordó 

bor eladó. És pedig 19U0., 1901. s lv<02. 
asztali, s/.omorodni é-í aszú borok. Venni 
szándékozók bizalommal forduljanak alul
írott termelőhöz,

Ándrássy Dániel úrhoz, Tarczal.

MIKLÓS MÁRTON
czipész és orthopád-czipök készítője 

BUDAPEST, VI., DessewITy-u. 3T.
Elvállal igen jutányos árban bármely o szakmába 

vágó munkái. Az orvos urak r ndelctére

fájós lábakra
a legpontosabb kivitelben és igen olcsón készítem az 
orthopád-czipőket. PINCZÉREK és a sok járással fog
lalkozó munkásoknak specialistája vagyok.
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Legrégibb pezsgőbor-gyári ezég:
Alapittatott 1729-ben, -*& ■ -  Alapittatott 1729-ben.

RUÍNART PERE f i  FILS. R H E 1M S.
A BAJOR KIRÁLY 
udvari szállítói. —

J )

A BELGA KIRÁLY 
— udvari szállítói.

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

M A X K RE ÜTNE R, W IEN , II., Praterstrasse Nr. 70.
F Ő R A K T Á R :  ‘öDD-3-í)DD'í)DD7)D7)D7)7)'S-öD-t)D-í)

JUNG PÉTER urnái Budapesten,
------- VÁMIIÁZ-KÖRÚT 12. SZÁM. -------

Rlieher András teke-asztal behúzó.UUvilUl XliJUl Ulö (B i l ln r d ü b e r z i e l i e r )  \y \\f

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

BUDAPEST,
ATI., l)ob-utcza 33. sz.

L e g ú j a b b  t a lá lm á n y

szabadak jégszekrény és pincze.
A jégszekrények csupán fából, csak a viz fölfogására van 
egy bádogtáleza alkalmazva, nem izzad. 70ü/o jégmejtakaritás 
érhető el, mészárosok, hentesek, vendéglősük, tejcsarnokok, 
ugyszint n hozi használatnál is nélktilözhetlenek, A jrg- 
pinezék sokkal jobbak és olcsóbbak, mint az előbbiek, 
előnyük : a jég úgy lartja magát, hogy egész i lényben 
legföljebb 25% apadás állhat be. — Kívánatra nagyobb 

hús- ós sórhü ö-kamrákat megrendelés után készítek.
t®" Árjegyzékkel és költségvetéssel szolgál a föltaláló. "■*

Bucsanyecz József vaYii.iUoA'J-—
Budapest, X , Kőbányai-ut 44/46. sz.

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

Mindennemű szállodai, vendéglői 
f és kávéházi fehérnemű, valamint 
l kelengyék, piperék, házi fehér
ül neműek készen vasalva vagy csak 
iü mosva, mángorolva kilónként is 

elfogadtatnak. —
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Vendéglősök és szállodások
I a legjobb minőségű sajtokat,túrót, ■  

vajat, szalámit, úgymint minden- H  
nemű conserveket és csemegéket S

alegjutányosabban beszerezhetik
I T i r c r h  T ó n n e  s a j t - ,  v a j -  é s  s z a l á m i  
m i  b v l l  J  C i l i  U S  n a g y k e r e s k e d é s é b e n

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

• ^

Szép világos boithelgiség
"'T V T T ▼ 1 r~T ▼ V T ▼ i

aC sÖ m Ö ri-ut e le j é n  villamos vas
úti megálló mellett, tágas raktárhelyi 
séggel és nagy pinczével 1200 koronáért 
m á ju s  1 -ére  kiadó. Bővebb felvilágo
sítást nyújt a házfelügyelő Csömöri ut 11.
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Tiszln’ettcl hozom a n é közönség becses 
tudomásara, ho y ■■ g.vori „ l \ ; íd o r“ - 
s /,á lló d a t, I l jv á ro s , K o ss iith -iitc z a , 
á tv e tte m  s azt a mai kor i<ié'‘yeinek 
megfelelőleg berendezve, f. év i jn n i i is  hó 
S S íén  ü n n e p é ly e se n  m e g n y ito tta m .

Főgondomat fogja képezni mindenütt a 
tisztaság, az előzékeny, gyors é pontos 
kiszolgálás. — Igyekezni logok tisztán kezelt, 
.jó italok kimérésével a n. e közönség párt. 
fogását kiérdemelni. — Szives párlfogását 
kérve, vagyok kiváló tiszte etlel

e  •

•  •
FRIGYES, szállodatulajdonos.
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'%£ S ö re la d á s .
Kiváló m inőségű, tisztán
=  kezelt bo rok  : --------

1880-iki fehér 700 liter ára per hl. 100.—
1898-iki fehér 000 liter. . . ára K. 80.— per hl.
1809-iki „ 1200 ...................... . „ 44.—
1900- iki „ 1200 ............  70.—
1901- iki „ 4300 ..... . „ 52.—
1901- iki fehér Rizling OOOliter „ ,, 80.—
1902- iki fehér 3500 liter . . „ „ 38.—

Kapható és megizlelhetö a termelőnél:

Guttmann József urnái,
Nagyváradon, Korona-utcza.
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A Nagy-K anizsai O 
Polgári Egylet bér
beadja 1903-ik évi 
olítóber hó 1. nap
jától kezdve az egy
leti helyiségekkel és 
a bálokra alkalmas 
nagyteremmel kap

csolatos épületek 
földszintjét korcsma
üzletül a hozzá tar
tozó mulató kerttel 
együtt.
Bó'vebb felvilágosí
tást Dr. Rosenberg 
Mór titkár ad. « «
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F i g y e l m e z t e t é s .
Tudom ásunkra ju to tt, hogy  ú jabban  „At tézi savanyuviz* c/.imen bűnös 

v isszaélést követnek  el, m inthogy pontoson a m ieinkre  u iánzo tt palacz- 
kokban közönséges szénsavval te lite tt vizvezot ki vizet á ru s ítanak .

A h ató -ág  ez t tudva, a  v isszaélés m egszüntetése é rd  kében  v izsgá
la to t ind íto tt m eg, mely m ost folyam atban van.

K ötelességünknek ta r tju k  a fogyasztó közönséget figyelm eztetn i, 
hogy a v á ro s lig e t a rtéz i ku tbó l előállító it kénm entes artézi savanyu- 
v lzet (4037. szab.) csak

„ I l o n a 7*] A r t é z i  s a v a n y u v i z
elnevezés a la tt védő jegyünkkel és czég ü n k k tl e llá to tt üvegekben 
hozunk forgalom ba és e lá ru s itá s ra  k íná lt oly savanyuviz, m elyen 
n incs raj a az „ I L O N A 11 név és a  mi ezé ünk , nem  tő lünk  való.

E gyben  tu d a tju k , hogy „ IL O N A * 1 artéz i savanyuv izünk  a  leg több 
vendéglőben, fliszorkereskedésben (s  a  központi to jesarnok  összes 
budapesti fiókjaiban kapható.

B udapest, 1V102 évi ju liu s  lió l én.
„ARTÉZIA“

Budapesti vendéglősök szikviz és pezsgöitalok  
gyár részvén ytárs aság a  

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

Házeladás Szepes-lglón.
Iglón, a Kossuth Lnjos-sor 34. szám alatt fekvő, 

az iglói sörfőző-társulat tulajdonát képező emeletes 
nagy ház, kávéház. vendéglő, kaszinó, lakhelyisé
gekkel, melléképületekkel, terjedelmes pinczékkel, 
tágas udvarrá es kelttel, 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 U j l a l t i  J e n ő  t á r s n -  
l a t i  e l n ö k  urnái beadják, vagy ennek czimére 
beküldjék.
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m m m rn
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 aczóllemez-görredönyöket, prima 
bőrrel börözve, valódi Wertheim-zárral, alul vagy felül zárhatók. 
Esslingeni ablakfaredönyöket, kitámasztó vasszerkezettel, önmű
ködő hevedergördülövel. Továbbá napellenzöket, épület- és 

mülakatos munkákat, stb.
Napellenzök ! Kávéház, vendéglő, üzlethelyiség, nyaralók stb.

számára.

Budapest, Y., Tisza-utcza 8 c sz.
Á rjegyzékkel és árajánlattal bármikor szolgálok.

!
I  B O R H E G Y I  F .  1 
i  
í 
i 
I

palaczkozott bor, pezsgő", likőr, cognac, rum és tea főraktára 
BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palola)

ajánlja a legjobb

franczia és magyar pezsgőket, 
cognacot és likőröket gyári árakon.
Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a leg- 

jutányosabb áron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. I

1

S s i n e l l  J á n o s  -u tó d a  

EHRHARDT JÁNOS
üveggyári raktár

Budapest, Mária Valéria-u, Bristol szállodának átellenében.
Szállodai, vendéglői, kávéházi iivegnemiiekben dús választék

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

kalmas 60 kr.

AlapiltafOtt 1819, Legnagyobb érmekkel 
— -----------------------  —  kitüntetve.-----

Jótállás mellett leg jobb  minőség-ii

Ghina-ezüst- Alpacca-ezüst áruk

Herrmann J. L.
cs. és k ir . udvari 

fém áru g y árának  főraktárában

Budapest, IV, kér., E skü -ut Clotild-palota.
I-ső rendű  Alpacca e z ü s t :

1 hu8villa . . . . K. 612 leves kanál . K. 30.—
12 v i l l a .............  30.-—
12 k é s ............. „  30.—
12 csem ege kanál „  25.—
12 csem ege kés ,,2 4 .— ___________  n ( x aKJUai LU 0 0(

Eyész berendezések, szállodák, vendéglők és kávéházak részére
á r jegyzék  ingyen «s  bérmentve.

12 csomege villa K. 24.
12 kávés kanál „ 1 H.— 
1 tejm erő . . .  „ 5.20 
1 levesm erő . „ 8.40 
1 m ártásm erő „ 6.60

1 czukorporkanál ,, 5.—
1 főzelék kanál . ,, 7.—
1 m ustá rtartó  . . ,, 6.80
1 s ó ta r tó ............„  3.60

Az egészség fenntartására nélkülözhetetlen a

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

háztartásokban palaczkformában.
Szállodák, vendéglők és kávéházakban nélkülözhetetlen,
Készítünk minden ipar- és gazdasági ezé" 
lókra bármily terjedelmű szürőtelepeket- í r - « n J \

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

Prospectus irigyen és bérmentve.

■ ■  ■ ■ ■

=  Boreladás. =  "■
KUN-SZENT-MIKLÓSON alólirott termelőnek 
250 H ektoliter fajtiszta, elsőrendű, ^  
saját termésű RIZLING-bora van eladó, g  
Venni szándékozók egyenesen alólirotthoz g |  

fordulhatnak. .̂....... .....

■ T óth Zsigmond, földbirtokos. H !  
■■ ■■■

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt SCHREIBER J. és UNOKAÖCSCSEI

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

— NAGY RAKTÁR —

ÜVEGÁRUKBAN
vendéglők és kávéházak részére,
Árjegyzék ingyen és bérmentve. j
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