
XVI. évfolyam 1906. m ájus 31. -5. szám

A B U D A PE ST I
SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁR SU LATÁN AK

E G Y E D Ü L I  H I V A T A L O S  S Z A K K Ö Z L Ö N Y . K I A D J A  A Z  I P A I < r A K S U I . A T .

Az „ É r t e s í t  ő “-t e tá rs u la t tag ja i e lő fize tési díj 
né lkü l k a p já k .

IK3~ Megjelenik minden hó végén. TK,

Szerkeszti: Poppel Miklós ipartársulati titkár. 
Köziratok a szerkesztőséghez küldendők.

Budapest, IV. kerület, Fercncz József-rakpart 16. szám.

Hirdetéseket csak a ánllintónak ismert czégektöl fogadunk el 
H I R D E T É S E K

a társulatnál: IV., Forencz József rakp. Ki. sz, alatt vétetnek tel 
EGYSZER. HIRDETÍíS ÁRA ;

Egész oldalra . . . .  40 korona
i/2 .. . . . .  20 ,,
n  . . . 12 „
•/s .. . . . .  7 .,

Egész éves hirdetésnél 26° „ kedvezményt adunk.
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A budapesti vendéglősök szakirányú tanonczisko-
lájában az 1905 1901 í isk. évben az évzáró vizsgálatot:

1906. junius 5-én d. ti. j/.-5— • 7 órakor tartjuk meg, 
melyre tisztelettel meghívja

Budapest, 1906. május hó 23-án.

Gliick Frigyes s. k.
a felügy. biz elnöke.

Szakiskolai ügyek,
A budapesti szállodások, vendéglősök ós korcsmárosok ipartár- 

suiata államilag segített szakirányú tanonciskolájának évi jelentése 
az 1905—1906. iskolai évről (tizenegyedik évfolyam), Kiadja az iskola 
felügyelő-bizottsága.

(Az iskola helyisége : Budapest, V I, Érsok-utca 4. sz. alatt van )

A vendéglősipari szakoktatás országos szer
vezése.

A magyar vendéglősök országos szövetségének régeb
ben Temesvárod, legutóbb pedig, 1905-ben, Győrött tartott 
közgyűlése határozatikig kimondotta, hogy a vendcglőstanon- 
cok szakoktatásának országos szervezése érdekében mozgal
mat indít.

Ez a nagyfontosságu határozat legelső sorban bizo
nyára azt jelenti, hogy a magyar vendéglősök a vendéglős 
ipari szakoktatás országos szervezését iskolai és nevelési 
szempontból kívánják, de természetes, hogy abból a határo
zatból kihangzik mint jogos követelés: a vendéglősiparnak 
fölszabadítása mai lealázó helyzetéből. így az a határozat, 
kulturális nagy jelentősége mellett, iparpolitikai vonatkozásá
ban is nagyfontosságu határozat, s kell, hogy azt kulturális 
jelentőségével együtt, mint köz- és nemzetgazdasági fontos 
érdeket, s mint iparpolitikai ügyet, az államhatalom megfe
lelő méltánylással mérlegelje.

, Azt a minden áldozatra készen álló buzgóságot, azt a 
nemes törekvést, azt a magas szempontokra emelkedett fel
fogást, amelyet a magyar vendéglősök a budapesti szakiskola 
s az ország egyes vidékein szervezett hasonló iskolák felál
lításával tanúsítottak: a mindenkori kormányoknak már csak

a helyettük való kötelességteljesités viszonzásaképpen is kel
lett volna méltányolniok. Ezek a szakiskolák a legmeggyő
zőbb argumentumok gyanánt szólallak amellett, hogy a ven
déglősiparnak mily elvitázhatatlan jogai vannak arra, hogy 
immár a képesítéshez kötött iparágak sorába emeltessék, mert 
ezek az iskolák hangosan hirdetik, hogy a vendéglősipar 
gyakorlásához különös szakképzettség, sőt speciális szakisko
lai ismeretek szükségesek.

És, hogy ebben a felfogásban a budapesti vendéglő
sökkel mily nemesen egyesülnek a vidék vendéglősei, arra 
nézve fényes bizonyíték az, hogy ma már : Szegeden, Deb
recenben, Aradon. Temesvárod, Kaposvárott és Szombathe
lyen működnek a budapestihez hasonló szervezetű szakisko
lák. Győrben pedig f. é. ápr. hó 27-én határozták el a 
szakiskola létesítését s igy ott f- évi szept. hó 1-én meg
nyitják a szakiskolát. Ezeken kívül: Pozsonyban, Kassán, 
Kolozsvárt, Komáromban, Sopronban és Miskolcon fogadták 
nagy lelkesedéssel az eszme megpenditését. Bizonyos immár, 
hogy hamarost tizenöt őrállomása lesz a haza területén a ven- 
déglősipaii szakoktatás üdvös eszméjének, és annak a buzgó 
törekvésnek, hogv mind a bel-, mind pedig a külföldi for
galom oly fontos tényezője, mint a vendéglőipar, modern, 
európai színvonalra emelkedjék az ország minden forgalmi 
fontosságú pontján

Lehetetlen, hogy a mikor a magyar vendéglősök az or
szágnak mind bel- mind külső köz- és nemzetgazdasági po
litikáját és kulturális érdekeit igy szolgálják és igy tudják 
szolgálni: — továbbra is a kétes ekzisztcnciák szabad terü
lete maradjon a vendéglősipar, ahol éppen azok a kétes 
elemek, a hivatott és szakképzett iparosok érdekeit veszélyez
tetik, annyira, hogy a magyar vendéglősipart emiatt immár a 
válság veszedelme fenyegeti.

Az az erkölcsi helyzet, amelybe a vendéglősípart ezek 
az elemek süllyesztik, vérig sérti a hivatott, a szakképzett 
vengéglősnek, mint iparüző polgárnak önérzetét.

Hogy a fennálló törvénv kényszere milyen elviselhetet
len módon alázza le a vendéglősben a szakképzett iparost 
erre nézve megdöbbentő bizonyság az a szabályzat, amelyet 
éppen most alkotott meg a székesfőváros hatósága, a közve
títő és cseléd szerző iparnak Budapest székesfőváros területén 
való gyakorlása tárgyában. Ennek a szabályzatnak 5-ik paragra
fusa — isméi élj ük : a fennálló törvények kényszere alapján 
— a vendéglősipar alkalmazottait, akik szakiskolai képzett
ségükről és szakmabéli tanulságukról 3—5 éven át tartó év
folyamokon nyert képesítő bizotványokat tudnak fölmu
tatni : a cselédekkel, a kocsisokkal és dajkákkal helyezi egy 
színvonalra.
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lyen képtelen helyzetet teremtett az a megátalkodottság, 
amely érthetetlenül és oktalanul, de következetesen folyton 
arra kárhoztatta a vendéglősipart, hogy lealázta a jogtalanság 
állapotába, és siket maradt minden argumentum és kérelem 
előtt.

Ennek az állapotnak megszüntetéséért és a vendéglős
ipar létérdekeinek, jogainak kivívásáért a vendéglősipar vezető- 
férfiai eddig is szakadatlanul küzdöttek. Küzdeni fognak ezu
tán is, a sajtóban, társadalmi téren és mindenütt, a hol erre 
nézve alkalmat találnak. Főképpen pedig az illetékes ténye
zők elé és az országgyűléshez kívánnak jogos kívánságaikkal 
árulni.

A reánk virradt uj korszakot, a melyet a nemzet igazi 
hősei küzdöttek ki számunkra, — ennek a korszaknak ne
mes szellemét és irányzatát zálogául tekintjük a mi jogos 
törekvéseink elismerésének: a vendéglősipar jogi helyzete 
biztosításának is. Az a kormány, amely a nemzet erőinek 
fölszabadításáért s a nemzeti demokrácia megteremtéséért 
vállalta magára a hatalom kezelését, a midőn feladatai között 
a magyaripar bajainak és sebeinek orvoslásába kezd : bizo
nyára meglátja azt a kegyetlen kézzel ejtett sebet is, amelyet 
a vendéglősipar létérdekein és jogain a lealázás ejtett. Ezt az 
orvoslást a helyes iparpolitika mint kormányzati kötelességet 
egyenesen kijelöli.

De az orvoslást maga az a társadalmi osztály mint 
érdemet is várhatja, amely hazafias kötelességének teljesíté
sében, miként mindenkor, a most lefolyt nemzeti küzdelem
ben is kivette a maga részét és tántorithatatlanul helyt állott.

A budapesti vendéglősök szakirányú tanonciskolája 
felügyelőbizottsága nevében

Száva János s. k. Glück Frigyes s. k.
jegyző. elnök.

Az iskola működése.
A beiratkozás szept. hó 6-án vette kezdetét s szept. hó 

15-én ért végett. A felügyelő-bizottság határozata alapján azno- 
ban »z évközben jelentkezett tanulók is fölvétettek.

Beiratkozott összesen 291 tanuló.
Ez a létszám osztályok szerint igy oszlott meg:

A. csoport I. 97 II. 38 III. 29
B. „ I. 74 II. 30 III. 23

Összesen: 171 4- 68 J-1 52 = 291
Nemzetiség szerint:

magy. néni. e, ö. magy. néni. e. ö. magy. néni. e. ö

A. csop. I. 94 2 1 9711. 37 — 1 38 III. 27 1 1 29
B. „ I. 73 1 -  74II. 3 0 ------ 30 III. 22 1 — 23

Vallás szerint:
rk. rof. á. gkel. iz. ö. rk, rof. á. iz. ö. rk. rof. á iz. ö.

A.csop. 1.81 6 6 — 4 97 11 32 4 — 2 38 111. 23 4 — 229
B. „ 1.52 4

Kimaradt
5 5 8 7411.25 1 4 -  30 III. 20 1 2 — 23

A. csoport 1. 18 11, 17 hl. 9
B. „ 1. 27 11. 7 111. 1

Összesen: 45 +  24 10 =  79
Felszabadult:

A. csoport 1. — 11. — 111. 4
B. 99 1. — 11. — 111. 4

Összesen •• — 4* — + 8 =  8
Létszám ,az év végén •

A. csoport 1. 79 11. 21 111. 16
B. 99 1. 47 11. 23 111. 18

Összesen •• 126 4- 44 -p 34 =  204

Felsöbbb osztályba léphet: Képesítőt nyert:
A. csoport I. 62 H. 21 111. 10
B. „ 1 34 II. 18 111. 10

Összesen : 96 39 20 =  155
Ismétlésre ulasittatott é

A. csoport 1. 17 II. — 111. 6
B. , 1. 13 II. 5 111. 8

Összesen : 30 + 5 + 14 =  49
Igazolt mulasztások:

A csoport 1. 1171 11. 142 111. 156
B. ,. 1, 650 11 369 111. 247

Összesen : 1821 4- 511 4- 403 =  2735
Igazolatlan mulasztások:

A. csoport 1. --  11. — 111. —
B. „ 1. — 11 -  Hl —

Összesen: — — 4----- 0
A mulasztások összege : 2735
Mulasztott összesen: 187 tanuló.
Semmit sem mulasztott 17 tanuló
8 hónapnál kevesebb ideig járt iskolába 54 tanuló. 

Jutalmazások.
Jutalmazásokra a következő jutalmak állottak rendelke

zésünkre ;
1. Glück Frigyes 10,000 koronás „lstván-alapitványa," 

melynek évi 400 kor. kamata utazási ösztöndíjul adatik ki.
2. A Gundel-féle alapítvány kamata: 80 kor.
3. A Rajág- és Franki-féle alapítvány kamata: 8—8 

kor., összesen 16 kor.
4. Francois Lajos cs. és kir. udvari szállító pezsgőgyá- 

gyáros 100 kor. adománya.
5. Gelléri Mór adományából 1 drb 10 kor.- arany.
6. Giick Frigyes adományából az „lnyes mesterség" c. 

szakmunka több példánya.
A felügyelő-bizottság határozata értelmében a jutalmak 

közül a 2. es a 3. számuak mind könyvekben osztatnak ki.
És pedig: Iparosok Olvasótára, több példányban ; Rot- 

tenhöfer. Szakácskönyv, több példányban ; Petőfi: Összes 
költeményei (mill. kiadás), több példányban ; Arany János: 
Kisebb költemények, több példányban.

Jutalmazottak.
A Glück-féle 400 koronás utazási ösztöndíjat — a szol- 

kásos kijelölés és az ipartársulat hozzájárulása mellett Stóhr 
Viktor 111. a) oszt. tanuló, szakácsfiu Palkovics Ede urnái 
nyerte el. A kitüntetett tanuló jövő évi március tizenötödike 
után, a mely napon a szokásos ünnep keretében kapja meg 
az összeget, külföldi tanulmányútra köteles menni s utazása 
eredményéről beszámoló jelentést tartozik Írni.

Francois Lajos 100 koronás adományát Csikváry Antal 
111. a) oszn tanuló nyerte.

Gelléri Mór 10 kor. arany adományát Széchényi István
II. b) oszt tanuló kapta.

A többi jutalomban, melyeket könyvekben osztottunk 
ki, a következő tanulók részesültek, ki előmenetelért, ki meg 
szorgalmáért:

I. a) osztályból: Borhy József, Fürst Ferenc, Greizinger 
Ferenc, Hej hal József, Patát József, Szényi Ágoston, Tóth 
Sándor.

I. b) osztályból: Herrnfeld Tivadar, Kreisz János, Nits 
Ferenc, Noszál Emil, Veress Imre.

II. a) osztályból : Albert Kálmán, Fillinger Ferenc, 
Franzel Károly, Házas Lajos, Rábel Antal, Schubert József, 
Sziráky Mátyás.

II. b) osztályból: Alberti József, Ditmeyer András, 
Futász Béla, Kónyi Béla, Steingaszner Ede.

III. a) osztályból: Kerecsényi Károly, Szabó Dániel.
111. b) osztályból: Hangi János.
A jutalmakért a nemesszivti adakozóknak ezúttal is há

lás köszönetét mond a bizottság.
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FELSZABADULTAK.
Zlatoszlavek Ferenc, Zsilinszky István, Topita János, 

Dosztál Alajos, Szalay Kálmán, Gernitz Emil, Seper Imre, 
Biczó Béla, Bállá István, Fodor Imre, Rückl Ferenc, Daubek 
Henrik, Pék József, Feik Ferencz, Grtinanger Alajos, Keiser 
Alfréd, Holczer József, Seper Béla, Elbert Ferenc, Barabás 
József, Braunstadter Henrik.

Nevezetesebb események.
A beírás. A szept. hó 15-én befejezett beírás eredmé

nyét a statisztikai adatok felsorolásánál már jeleztük.
A tanítás. A rendes előadások szeptember 15-én kez

dődtek s minden akadály nélkül folytak tovább a tanév be
zárásáig. Junius hó 5-én volt az évzáró vizsgálat.

Fegyelem. A tanoncok általában pontosan jártak iskolába, 
magaviseletük ellen semmi komolyabb kifogás nem merült fel, 
a tanulásban elért eredmény is általában kielégítő, a mint 
ezt a statisztikai adatok is igazolják.

A felügyelet. A felügyelő-bizottság a tanév folyamán 4 
ízben tartott ü.ést s minden alkalommal behatóan tárgyalta 
a tett látogatások alapján előterjesztett tapasztalatokat, a me
lyek mindig az általános haladást konstatálták.

Hivatalos látogatás. Budapest székesfőváros kr. tanfe
lügyelősége részéről 1906. évi május hó 23. napján dr. Stark 
Andor a tanfelügyelőséghez beosztott tanár látogatta meg 
iskolánkat, a ki teljes megelégedését nyilvánította mind a 
tanításban elért eredmény, mind a rendes iskolázás, mind a 
fegyelmezés tekintetében.

Március tizenötöd iké t ez évben is a szokásos kegye
lettel ünnepeltük meg. Ugyanekkor adta át a felügyelő-bizotság 
a múlt tanév végén az lstván-dijat nyert tanulónak : Fodor 
Imrének 400 korona utazási ösztöndijat.

Az ifjúság  hálá ja. Szakiskolánk ez évi tanítványai a 
szakiskola 10 éves fenállása alkalmából őszinte tiszteletük és 
igaz hálájuk jeléül saját költségükön lefestették az iskola meg
teremtőjének Glück Frigyes felügy. biz. elnöknek élet nagy
ságú arcképét. A pompásan sikerült képet az évzáró vizsgá
laton Fodor Imre 111. a) oszt. tanuló megható beszéde közben 
leplezték le, mely után az igazgató irodájában helyezték el.

Általános ügyek.
A szakiskola ügyeinek gondozója a felügyelő-bizottság, 

mlynek tagjai :
1. Glück Frigyes, a Ferencz József-rend lovagja, szé

kesfővárosi bizottsági tag, elnök.
2. Gandel János, a Ferenc József-rend lovagja, székes- 

fővárosi bizottsági tag, a szakiskolát fentartó ipartársulat 
elnöke.

3. Wal\er Károly, a szakiskola igazgatója, a bizottság 
előadja.

4. Száva János, a tanári testület képviselője, a bizottság 
jegyző.

5. Förster Konrád.
6. Müller Antal.
7 Kornmer Ferenc.
8. Pelzmann Ferenc.
9. Mehringer Pezső.
10. Prindl Nándor.
11. Pétánovds József.
12. Stádler Károly, székesfővárosi bizottsági tag.
13. Palkovics Ede,
A bizottság az elmúlt tanévben 4 Ízben tartott ülést, 

mely üléseken mindannyiszor behatóan tárgyalta az iskola 
egész ügykörét, az igazgató, a tanári testület képviselőjének 
jelentése s a tanári testület tanácskozmányi jegyzőkönyveiben 
foglalt előterjesztések, valamint az -iskolát látogató egyes bi
zottsági tagok referálása alapján.

A szakiskola a lefolyt évben a következő segélyekben 
részf sült :

1. A magas kormány évi segélye 1000 kor.
2. A székesfőváros évi segélye 1000 kor.; úgy ezt, va

lamint a szükséges helyiségeket, fűtést, világítást a nagyér
demű tanács ez évben is kegyesen megszavazta.

Fogadják az ügy és a bizottság nevében hálás köszö- 
netiinket.

Ide jegyezzük még a lefolyt tanévben tett kiadások vég
összegét; mely szintén fontos adat arra nézve, hogy a kon
statált eredményeket mily anyagi kiadások árán értük el. A. 
kiadások végösszege: 5159 K. 60 fillér volt,

Budapesten, 1906 junius 5.
Száva János s. k. Glück Frigyes s. k.

jegyző a szakisk. felügyelő-bizottságának elnöke.
Waltcr Károly s. k. 

a szakiskola igazgatója.
TUDNIVALÓK A JÖVÖ TANÉVRE.

A jövő 1906—1907. iskolai évre a beiratás szept. 10-én 
kezdődik és tart 16 ig, mindenkor d. u. 4*^—6G-ig.

Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanonc {bor
in, szakácsfiu, portás és szállodás),

A szept. 16-ig be nem iratkozott tanoncokat a tanköte
les tanoncok nyilvántartási lajstroma alapján, mint iskolake
rülőket az illetékes kerületi eliiljáróságokhoz — mint elsőfokú 
iparhatóságokhoz — a szakiskola igazgatósága haladéktalanul 
feljelenti.

A rendes előadásokat szeptember 17-én d. u. 4 és fél 
órakor kezdjük meg.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 1884 
VII. t.-c. (ípartörvény) rendelkezéseit a tanoncok iskoláztatá
sára vonatkozólag, úgyszintén az 1893. évi 33574. sz. min. 
rendeletet is.

A jelzett törvény és min. rendelet értelmében a szakirá
nyú iskolába, mely a kötelezett inasiskola gyanánt áll fenn, 
minden vendéglőstanoncnak, járnia kell.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk továbbá 
azt is, hogy a székesfőváros tanácsának rendelete értelmében 
a kerületi elöljáróságok olyan vendéglőstanoncnak aki szakis
kolai bizonyítványt felmutatni nem tud, nem adnak munka
könyvét.

A saját jól felfogott érdekükben óvakodjanak tehát a t 
főnök urak olyan tanoncokat alkalmazni, akik nem tudják 
igazolni, hogy szakiskolába jártak, vagy járnak, mivel — is
mételjük — az ilyen fiuk munkakönyvét nem kapnak.

Budapest, 1906. junius 5-én.
A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanonciskolájá

nak Igazgatósága:
Walter Károly s. k. 

igazgató.

Ipartársulati ügyek.
Az ipartársulat a pénzügyigazgatóság legújabb intézke

dése miatt a következő felterjesztést intézte a kormányhoz:
Nagyméltóságu Pénzügyminiszter U r! Kegyelmes Urunk !
Az állami italmérési jövedékről szóló 1899. évi XXV. 

t. ez. életbeléptetése óta mostanig soha sem követelte a pénz
ügy igazgatóság azt, hogy a vendéglősök a vámvonalon kívül 
lévő boros pincéiket neki bejelentsék /

Most azonban egyszerre — minden előzetes figyelmez
tetés mellőzésével — pénzügyőrök járják be a vendéglőket, 
s feljelentésük alapján mindazok a vendéglősök, akiknek a 
vámvonalon kiviil boros pincéjük van, de e körülmény ital
mérési engedélyükben feltüntetve nincsen, az idézett törvény 
végrehajtására vonatkozó utasítás 6. §-ának c) pontjába üt
köző szabálytalanság miatt sorra birságoltatnak!

Szerény véleményünk szerint ez igazságtalan eljárás, 
mert egyrészt nem is tudjuk: mire való a bejelentés ? Hiszen
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abban a községben, ahol a pince fekszik, fogyasztási adót 
fizet a a vendéglős, ha ott bort fogyaszt! De másrészt meg 
kit terhel a hiba az eddigi mulasztásért ? Úgy tudjuk: a 
végrehajtási utasítás a pénztigyigazgátóságnak és közegeinek 
szól, s ha annak 1899 év óta nem felelt meg, akkor most 
nem jár el igazságosan midőn ezért a vendéglősöket bírsá
golja,

Minthogy a pénziigyigazgatóságnál ezen ügyben emelt 
szóbeli észrevételünknek nem volt semmi foganatja, kényte
lenek vagyunk Nagyméltóságodhoz fordulni panaszunkkal, 
mély tisztelettel kérvén Nagyméltóságodat: kegyeskedjék a 
pénzügyigazgatóságot utasítani, hogy az igazságtalan bírsá
golást szüntesse be, s a helyett hívja fel a vendéglősöket a 
boros pinczék utólagos bejelentésére, azonkívül a most be
szedett bírságot térítse vissza az érdekelteknek.

Budapest 1906. május havában.
A budapesti szállodások, vendéglősök <?'s 

korcsmárosok ipartársulata.

Temetkezési egyesületi ügyek.
Jegyzőkönyv

felvétetett a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá
rosok ipartársulata temetkezési egyesületének 1906. évi április 
hó 10-én délután, Gundel János elnöklésével, 10 tag jelenlé

tében tartott választmányi üléséről.
I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesíté

sére Spalt Mátyás és Macskásy Sándor urakat kéri fel.
II. Felolvastatott az 1906. évi március hó 27-én tartott 

ülésről felvett jegyzőkönyv.
A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hitelesít

tetett.
III. Felolvastatott az 1906. évi március hó 29-én tartott 

XXIII. évi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv.
A jegyzőköny tudomásul vétetvén, hitelesíttetett.
IV. Elnök jelenti, hogy az egyesület vagyonához tartozó 

hazai takarékpénztári kötvényekből lOüO korona névértékű 
kötvényt a múlt évi hiány fedezése céljára értékesített.

A választmány elnök ur intézkedését jóváhagyólag tu
domásul veszi.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejeztetett.

K ölönfé lék .
Az Ipartársulat az alábbi levelet kapta Bukarestből:
Ecner & Verner Bírou de Comission Str. lmprimárie 

47 Bucuresti. A* Budapesti vendéglősök ipartestiilete Buda
pest.

Mint a román nemzeti kiállítás vállalkozója, intézzük 
önökhöz e sorokat. Mint jó magyar emberek fájó szívvel lát
juk, hogy a bukaresti román nemzeti kiállításon magyar 
vendéglő egy méregdrága pezsgő pavillon kivételével nem 
lesz s igy úgy a Bukarestben lakó 10,000 magyar, valamint 
a tömegesen ide sereglő hazánkfiainak pénze majd idegen 
zsebekbe vándorol. A vendéglő, vagy csárda (talán egy tuli
pános csárda) megépítésére még elég idő volna, s ha arra 
magyar vendéglős vállalkozna, nemcsak a Bukaresti magyar
ság rokonszenvét nyerné meg, de a hazánkból ide sereglő 
rengeteg magyar vendég, sőt a többi európai látogató is, 
akinek gyomra a román kosztot ki nem bírja, mind a ma
gyar vendéglőt látogatná.

E vállalkozás belejönne pár ezer forintba, de busás 
kamatját hozná meg, s a befektetett tőke 3 hónap alatt ha* 
talmasan visszafizetné a vele való fáradság diját, s ősszel a 
vendéglős magát alaposan megszedve távozhatna.

Jó és olcsó borokat itt is lehet kapni s ha a vendéglős 
egy pár üveggel hazulról is hozat, nem bánja meg, mert ezt 
is könnyen teheti, miután a kiállításba érkező áruk után 
vámot nem fizet.

Ha lehoznánk Bpest vagy Erdélyből egy magyar cigány
bandát, vagyont szerezhet az a vendéglős a ki itt egy kis 
korcsmát építtet s egy pár ezrest koczkára tesz.

Sok gondolkodásra természetesen nincs idő, a kiállítás 
megnyitásáig 19 nap van, 12-14 nap alatt fel építtethetünk 
egy kis vendéglőt, igy tehát, annak a ki erre vállalkozik elég 
legyen egy félórai gondolkodás, azután üljön vonatra, s ami
ket itt én leírtam, itt egypár száz ember szájából is meghall
hatja.

Nagyon kérem, e sorokat a legrövidebb utón olyan 
ember kezébe juttatni, a ki megtudja érteni e sorokban fel
buzduló nemzeti önérzetet, s a biztos, hideg számítást.

Remélem, hogy a miket itt leírtam, nem maradnak 
kiálltó szó a pusztában, s rövid időn belül várhatom távirati 
értesítését annak, a ki ez eszmének barátja s a ki e sorok 
vétele után azonnal ide siet, hogy ha személyesen is meg
győződött állításom valódiságáról, s azután a csárda nagy 
vendéglő építtetését haladéktalauul megkezdeti.

Maradtam hazafias üdvözlettel
Biroii de Comission Exner & Verner Bucuresti

Str. Imprimariei 47.

Ne hagyja m agát reklám vizzel félrevezetni, 
hanem  tartson  az üzletében valódi „llona“ 
artézi savanyuvizet. Egy fél liter ara  4 fill.

R endelési cim : „A R T É Z IA “  budapesti v en d ég 
lősök szikviz és  pezsgőitalok gyár részv,-társ., 
a városligeti artézi kút bérlői. Vll. kér. Egressy- 
ut 20  c.
TELEFON 50 -72 . TELEFON 5 0 -7 2 .
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TÖRLEY JÓZS. É S  T5A

(Budapest.)
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Első Magyar Részvény serföződe
B u d a p e s t— K ő b á iiy á u ,

------ " ‘ ' -------  Fennáll 1854. óta. '"

Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) kitüntetést nyert.
D18ZO KM ÁNY 1885. JU R Y -TA G  1896.

Városi iro d a : V ili. kerület, E s t e r h á z i - u t c z a  6. sz^m.

A ján lja  : ászok, k irá ly , m árcziusi v ilá g o s , m árcziusi sö té t, „b a jo r m ód“ , udvari 
„pilseni m ód“, kétszeres márcziusi v ilá g o s  és sö té t, v a la m in t  bak-söreit, to v á b b á  
saját töltésű palaczksöreit g ő z p a s te u r iz á ló  [k é s z ü lé k k é  s a le g ú ja b b  te c h n ik a i b e re n 

d e zé se kke l fe ls z e re lt kőbányai palaczksör osztályából.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőződénknek évi gyártási képessége 400 000 liektl. 
Az. ország m inden  részében sö rrak táro so k  á lta l  vagyunk k é p v is e lv e ; nagyobb r a k 
tá r a in k  A ra d -, Szeged,- M is k o lc i,-  K o lozsvár-, N agyvárad-, N y íreg yh áza-. T em esvár  

és D ebreczenben  va n n a k .
Hordósör-megrendelés : B udapestre , telefon-szám  52—59.

Hordósör-megrendelés: Vidékre, te lefon-szám  52 — 60 . 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám  5 6 —58.
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5  LOWENSTEIN «. (MIHfit?) t

czégtulajdonos: =̂_
HORVÁTH F- NÁNDOR

.-^2 cs- és kir. udvari szállító, József lhg. Ő cs. és 
__2 kir. fensége és Fiilöp Szász Coburg Gotliai lier- ^=-

cegek kir. fensége udvari szállítója.
. 2Z Főüzlet: Fióküzlet: ^=-
-^2 IV ’ Vámház-körut 4. IV., Kishid-utcza 7.

5  ajánlja nagy rahíárát
' ■-== mindennemű fűszer-árukban a legjobb minőség- 
-^=  ben ; bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék 
-== és gyümölcs-conservekben, csokoládé, francia és ==. 
-^2  magyar c°gnacban és pezsgőben, angol és fran- =̂_ 
_2Z c*a különlegességeket finom konyhák részére, főző _

- bort: Madeira, Marsalla, Sherryt. ~—

K iz á ró la g o s  fő r a k tá r  az

„flnglo Coníinentiial The flsiociaíion"- 
=3 nak legjoöh fekete teákban, vsíótfi

Jamaiha rum. £ :

SMMTOJ-W
legjobb asztali- és üdítő ital, 

Idtflnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és belyagta*- 

rutnál.

iattoui Ueurik, i»

K ívánatra árjegyzék bérm entve.
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tót

T R A N S Y L V A N IA  S E C
LOUIS FRANCOIS & CO.

császári és k irá ly i udvari szállítók  
fiilöp Szász Coburg Góthai herczeg Ö fensége szállítói

B U D A F O K .

15 elsőrendű kitüntetés

Főraktár 1
BORHEGYI FERENCZ. 

Budapest, V. Gizella-tér 1.

Sürgönyczim: FBANKOIS BUDAFOK

VÉDJEGY

Hors Co:icours

Vezérképviselőség :
RUDA és BLOCHMANN 

Budapest, V. Akadémia-utcza 16. 

Telefon: BUDAFOL 15. sz.

g)
i
1  
I)
i

6  
i  
I  
1  
1  
i  
I

Bárd J. kő- és könyvnyomdája Budapest. VI!., Miksa-utcza 17.
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