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Az évi jelentős, melyet a „Budapesti Mvésipar- 

társulat* választmánya 1905. évi működéséről, a f. évi 
márczius hó 13-dikán tartott 91-dik rendes évi közgyű
lés elé terjesztett és mely pontos ős pragmatikus sor
rendben számol be az elmúlt év eseményeiről, admi- 
minisztraliv munkálatairól stb. tartalma újdonsága, a 
benne megörökített tényeknek rendkívüli fontossága 
folytán az eddigi évi jelentések megszokott színvonalán 
messze felül emelkedik, sőt — ha várakozásunk nem 
csal és az események is akadálytalanul haladnak 
tovább — hosszú időre Írásos alapját fogja képezni a 
kávésipar és a „Budapesti kávésipartársuht" jövőbeli 
fejlődésének, és — mert benne már jelezve találjuk 
ama reformalkotásokat is, melyeknek megvalósítása 
immár nem várathat sokáig magára — Útmutatóul fog 
szolgálni arra is, minő egészen uj alapokra kell e 
majdnem évszázados társulatnak helyezkednie, ha 
gyökeresen megváltozott viszonyok közepette hivatását 
minden tekintetben híven és egészen beakarja tölteni.

Minket, amidőn e jelentéssel vezető helyen fog
lalkozunk a kávésipar 1905. évi helyzetének találó 
festése, mely a kávéházi üzletek aránytalan tulszapo- 
rodását, a korlát és akadálynélküli verseny illoyális 
voltát, az eladásra került üzletek vételárának mesterséges, 
természetellenes felhajtását panaszolja fel, kevésbbé 
érdekel; hidegen hagy az is, hogy — amit viszont 
az áldatlan politikai viszonyoknak köszönhetünk 
— az ipartörvény revíziójától, valamint a kávés- 
iparról szóló székesfővárosi szabályrendelet kormány
hatósági jóváhagyásától újból jó időre elüttettünk; 
ámde annál inkább érdekel és foglalkoztat ama tény, 
hogy az évi jelentésben leplezetlenül és elismerősre- 
mőltó őszinteséggel jut kifejezésre az, hogy az elmúlt 
évben, miként más iparágakban is főleg munkáskórdé- 
sek domináltak, hogy az ipartársulat — áthatva a 
modern kor szellemétől — e kérdések jogos méltányos 
és igazságos megoldása érdekében minden tőle telhe
tőt megtett, viszont azonban egy egészséges, életrevaló 
és közhasznú eszmének, melynek felvetése Egerváry 
Géza érdeme, nyakát szegte ama sajnos régi baj, hogy

nem sikerült az összes tagok egyetértő megállapodásál 
létrehozni.

Amily örvendetes az egyik, épp oly elszomorító, 
elkedvetlenítő a másik.

Örvendetes, hogy az iparfársulat, kellően meg
védelmezve tagjai érdekét — az alkalmazottak, ős pedig 
úgy a segédek, mint a kávéfőzők természetes és jogos 
követeléseivel szemben nem helyezkedett a merev negá- 
czió álláspontjára, amelyen a viszonyok kényszerítő ereje 
folytán amúgy is teljes tehetetlenségre lett volna kár
hoztatva, örvendetes, hogy megtette ezt — egyesekre 
nézve még anyagi áldozatok árán is, ámde annál 
elszomorítóbb — mert hiszen a kartársi együttérzés, 
az összetartás hiányát bizonyítja, hogy akkor, mikor az 
összeség anyagi érdekeinek biztosításáról volt szó egy 
nagyjövőjü, emellett akár a társulatnak, akár az egye
seknek szép anyagi hasznot is biztositó eszmének kellett 
megvalósulás nélkül maradni csak azért, mert nem volt 
meg a kellő összetartás.

És éppen, mert sorai közt e kőt tényt látjuk leszö
gezve, letagadhatlan, írott bizonyítékok kapcsán, mert e 
tények arra is utalnak, mit kell a jövőben az ipar
társulatnak pótolni, létrehozni ős megerősíteni, azért 
nevezzük ez évet és a róla szóló jelentést korszakos
nak. Hangosan bizonyít e jelentés amellett, hogy az 
ipartársulatnak egészen uj, eleddig töretlen utakra kell 
térnie, utakra, melyeken most már úgy a kávésok, mint 
az alkalmazottak erkölcsi és anyagi érdekei fognak 
dominálni ős amelyeket mulhatlanul meg kell valósí
tani még áldozatok árán és még akkor is, ha azokat 
egyesek a maguk, bármi okból kiváltságos helyzetük
ből folyólag nem is tartanák feltétlenül szükségeseknek.

A közti jövő be fogja bizonyítani, hogy igy van, 
hogy az ipartársulat e nehéz feladat elől el nem zár- 
kózbatik. Megnyugtat bennünket, hogy a társulat veze
tőségében megvan az ehhez kellő komoly akarat, 
szilárd elhatározás ős fáradságot nem ismerő munka
kedv és áldozatkészség.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =
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Snnen-Onnan.

(P. N.) A kabát. Nemrég vasárnap délután beült 
egy körúti kávéházba egy vidéki ur. Leült egy székre 
s a kabátját a mellette levő székre tette.

Bocsánat — szól a pinczér — tilo3 a székeket 
ruhadarabokkal elfoglalni. Tessék a kabátot a fogasra 
akasztani, vagy a ruhatárba adni.

Kínos csönd. Hosszú szünet. A vidéki ur nem is 
felel. Odamegy a kávés is.

— Kérem, ma vasárnap van, kell a hely, kell 
minden szék!

A vidéki ur nem is felel. Magához inti a pinczért 
és igy szól:

— Pinczér. Hozzon nekem egy feketekávét és — 
a kabát urnák egy üveg pezsgőt.

A pinczér hozza a kávét, az úriember elő teszi, 
hozza a felbontott pezsgőt és a kabát elé teszi. Az 
úriember kényelmesen megissza a kávéját, rágyújt, 
lapot olvas, aztán csönget a poháron:

— Fizetek:
Jön a főpinczér. A magyar diktál:
— Volt egy feketém, egy szivarom. És kabát ur

nák volt egy üveg pezsgője.
Kifizet mindent, aztán odatol három krajczárt:
— Ezt a borravalót én adom.
És külön odatol egy koronát:
— Ezt kabát ur adja.
Most csöndesen ül és várja a hatást. S a hatás 

nem is maradt el. A pinczér illően köszönte meg a 
borravalót, mindegyiket külön, de a szék, az mégsem 
volt hiába elfoglalva.

* **
(P. A7.) A nadrág és a sajt. Egy újságíró, aki 

szállodában, lakott és a rendnek és tisztaságnak való
ságos élő szobra volt, lelkében azzal gyanúsította meg 
a háziszolgát, hogy reggel, bár kiviszi takarítás végett a 
ruhákat, de éppen csak kiviszi, de soha nem tisztogatja.

Gyanúja egyre fokozódott s ennek többször ki
fejezést is adott. Végül zseniális terv fogamzott meg 
agyában. Minden este lefekvés előtt egy darab sajtot 
és egy kis sonkát csomagolt papirosba, s a csomagot 
betette a nadrág egyik zsebébe. Gondolta magában, ha 
a cseléd igazán megkeféli a ruhát, akkor kiveszi a 
zsebből a csomagokat.

Megtörtént ellenben, hogy reggelenként a csomag 
még mindig a zsebben volt. Egyszer aztán, amikor 
már teljesen enyészetnek indult a sajt és a sonka, 
megelégelte a dolgot. Behívta a két háziszolgát és 
magából kikelve förmedt rájuk:

— Micsoda hanyagság az, hogy már nyolcz napja 
nem tisztítják ki a ruhámat?

— Bocsánatot kérek, — szólt erre a házi
szolga — minden reggel én magam kitisztítom.

— Igen! . ■ . Ha ez igaz volna, akkor nem hagyta

volna nyolcz napon át a zsebembon ezt a megromlott 
sajtot.

A két háziszolga összenőzett egymással, egy ideig 
mindkettő hallgatott, aztán az egyik megszólalt:

— Kérem, nagyságos ur, én bizonyítom, hogy a 
kollégám minden reggel kitisztította a ruhát. A cso
magot azonban visszatettük, mert azt hittük, hogy a 
nagyságos ur egy kicsit . . . .  raplis.

* ** *
(P. N.) Az elkobzott ú jsá g . Budapesten tör

tént. Elkobozták a Pesti Naplót. Egy belvárosi kávéház- 
ban ül egy úriember és a kezében tartja a lapot. 
Belép a rendőrtisztviselő s a pinczérre ráparancsol, hogy 
adja elő az összes lappéldányokat, mert az ügyészség 
elrendelte a mai szám elkobzását.

A szegény pinczér futott, összeszedte, amit tudott 
s többek közt odament a mi emberünkhöz is.

— Tessék ideadni azt az újságot.
— Miért?
— Itt a rendőrtiszt. Elkobozza.
— Nem adom.
A pinczér rohan a rendőrtisztviselőcskéhez és 

jelenti:
— Nem adja.
A tisztviselő felfortyan:
•— Mi? Nem adja? No majd megmutatom én 

neki, hogy ideadja!
Azzal odamegy hozzá és rászól:
— A törvény nevében, adja ide azt az újságot.
— Nem ón.
Erre a hajmeresztő bátorságra elképed a tiszt

viselő. Aztán ráförmed.
— Miért nem adja ?
Az úriember az orra alá tartja a lappéldányt ős 

visszaordit:
— Mert ez a — tegnapi szám I

A „Budapesti Szállodások és Korcsmárosok 
Ipartársulata“ minden héten pénteken

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

1906. évi márczius hó 16-án: özv. Jahn Edóué 
vendéglőjében (VI., Kírály-u. és Valero u. sarok.)

1906. évi márcz. hó 23 án: Wagner Vilmos ven
déglőjében (VI., Andrássy-ut 40—42. sz.)

1906. évi márczius hó 30-án: özv. Privitzer S.-né 
vendéglőjében (IV., Korona-u. 2.)

Nyilatkozat.
Comm. Prof. Dr. Giuseppe Lapponi, X. Pius pápa Ő 

Szentségének házi orvosa a Szl.-Lukácsfürdői Kristály-forrás ásvány
vizet igen jónak ismeri el.

jg ELSŐ MAGYAR ÜVEGGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
■íd BuclaPes,fin V. kér., Gizella-tér I. (Haas palota) Budapesten

| Legfinomabb vendéglői és kávéházi 
-Hl czzd üvegnemüek nagy raktára, i---- 1
= “= Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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T Á R S U L A T O K
E G Y E S Ü L E T E K

felvett évi mérleget, mely szerint az egyesület vagyonállapota 
következő volt.

MÉRLEG-SZÁMLA.

Q „Szállodások, vendéglősök, kávésok. pinozérek és 
kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülefe" l?özleményvi.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Rudapesten, 1906 február hó 23-án a Szállodá

sok, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos 
Nyugdijegyesiilete igazgatóságának d. u. 5 órakor a központi 
irodában tartott üléséről.

Jelen voltak: Sztanoj Miklós alelnök, Petanovics József, 
Glück E. János, Ebenheő Károly, Mittrováez Adolf, Peier Ferencz 
igazgatósági, Francois Lajos, Páris Vilmos, Mayr József fel
ügyelő bizottsági tagok, Maloschik Antal ur mint vendég, dr. Solti 
Ödön ügyész; Bokros Károly, Mttller Antal, Dökker Ferencz, 
Berger Leó, Seress Márton kimentik elmaradásukat.

1622. Elnöklő alelnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja 
az ülést, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét, melyet az 
igazgatóság hitelesít.

1023. Jogtanácsos bemutatja az előző ülésen 1601. sz. 
határozattal átutalt 7900 K. elhelyezési okmányait s a februári 
bevételekből 4100 K. átutalását kéri, mit az igazgatóság tudo
másul vesz, illetve elrendel.

1624. Ügyész jelenti, hogy özv. Ringhoífer Lajosnénak a 
kiutalt segély kiadható nem volt, mert a választmányi számadás 
még nincs lezárva.

Tudomásul szolgál.
1625. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 

februári bevétele 1572 K. 43 f. volt, mely összeg cheque utján 
beküldetett; hogy továbbá a választmány azt az indítványt ter
jeszti elő, hogy Delfin taggyüjtö részére juxtalapos felvételi dij- 
nyugták készíttessenek, mely mellett élénkebb ellenőrzés gya
korolható.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi s az indítványt 
elfogadja.

1626. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány jegyző
könyvét, mely szerint a havi bevétel 338 K, 45 f. tagdíj és 12 
K. felvételi dij volt, hogy Klucsina Ferencz felvétetett, Lobermayer 
pedig töröltetett, hogy Béres Béla újból belépett a fizetők közé.

Tudomásul szolgál.
1627. Jogtanácsos jelenti, hogy a miskolczi választmány 

130 K. 23 f.-t, a szombathelyi 277 K. 24 f.-t küldött be elszámolás 
mellett, a többi választmány pedig mint se küldött.

Tudomásul szolgál s a sürgetésre jogtanácsos utasittatik.
1628. Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin február hóban az 

alant megnevezetteket vette fel az egyesületbe : Krausz Samu 1000, 
Weissmann Ignácz 1600, Stöckl Kálmán 1000 Eger, Váczi Gyula 
1200, Dunszt Adorján 1200 Kecskemét, Weinberger Ignácz 600, 
Henczely János 1C0O, Vingert Ádám 600, Szabó Lajos 800 Miskolcz. 
Hein Lajos 2000 Zólyom, Feldmann József 2000, Rund Henrik 
1200 Ruttka, Pollák llermann 600, Kotrosits Lajos 1000 Losoncz, 
Janim Lajos 600, Feiner Dávid 3000, Kovács Lajos 1000 Zsolna, 
Wessely János 600 Kecskemét, Boros Gyula 2000, Fiiszár Vinczér 
800, Soronits Ferencz 3000, Földes Károly 600, Zambó János 600, 
Vezmarovich Tivadar 1000, Kaminok Rezső 600, Mészáros József 
600, Simon Tóbiás 800, Schuster Antal 1000, Frenreisz István 
felemelés Budapest, Freiberger Gyula 1000, Halabás Sándor 1000, 
Grosz Samu 1000, Otoltits Dezső 600 S.-A.-Ujhely, Leblovits 
Sándor 2400, Hőnig Sándor 600, Bunczlauer Ernő 1000. Márványi 
Samu 1000, Perl Dávid 600, Frejberger Géza 1000 Ungvár, Wein
berger Zsigmond 600 Kis-Várda, Szanathy János 2000, Bohus 
Lajos 2400, Moór Ferencz 2000, Máthé Bálint 6C0 Nyiregybáza, 
Kovács Károly 1000 korona S.-Á.-Ujhely.

Az igazgatóság most nevezetteket rendes tagokul felveszi.
1629. Jogtanácsos bemutatja az 1905. évi deczember 31-ről

Tartónk:
3. É r té k p a p íro k é r t ._ ... .... ... ... ... 143,709-67

Elhelyezett készpénzért:
34. Folyószám lán______ ... _____  ._ 130,164 12
36. M. kir. Postatakarékpénztárnál . . . _ 458'89
35. Pénztárban ... . . . . . . . . .  . ... 134 90 130,757-91
20. Hátralékos tagsági dijakért ... ... 4,322-60

278,790-18
Követel:

Alaptőkétől:
33. Tagsági dijakban ____  ____ ____ 160,675-43
41. Alapítvány és adományokban ... ... 108,905-87 269,581-30
18. Tartaléktőkétől ... ......................... ... 5,405-13
31. Kezelési alaptól...______ __ __  ... 1,360-57 6,765-70
30. Függő tételektől .......... . _ . . . . 1,116-84
5 Átmeneti tételektől ....................  — 1,326-34 2,443-18

278,790-18
Kelt Budapesten 1905 deczember hó 31,én.

Dr. Solti Ödön s. k. Nagy Sándor s. k. A főkönyvelésért 
jogtanácsos. könyvelő. Matzkó Kálmán s. k.

Az igazgatóság az évi mérleget jóváhagyólag tudomásul 
veszi és a közgyűlés elé terjesztetni rendeli.

1630. Jogtanácsos jelenti, hogy a Csőmöri-uton egy ház 
kináltatott igen előnyös jövedelmezőséggel megvételre. A házvételi 
bizottság küldöttei, kik között Maloschik Antal ur is szívességből 
közreműködött, alaposan megvizsgálták az ingatlant, de úgy találták, 
hogy nem elég szolidan van építve, miért is annak megvételét 
nem ajánlják. Ez alapon a bizottság az ajánlatot elutasította 

(Vége következik.)

Császári és királyi udvari fémárugyár

CHINAEZUST- és

ALPACCA-ÁRUK

V  BUDAPEST v  
Váezi-utcza 36.

T e le f o n  8 —00.

Mindennemű czukrászati készítmények szerezhetők , v id ék re  is 

L U K Á C S  S Á N D O R  ozukrásznál

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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társulatának közgyűlés tudvalévőén egy szikvizgyár fel
állítására, illetve előkészítésére Prantner Lipót elnöklete 
alatt egy bizottságot küldött ki, mely e napokban az alap
szabály-tervezetet beható tanácskozás után megszöve
gezte es az előleges részjegyzési ivet kibocsátotta. Az 
aláírások is megkezdődtek s máris tekintélyes számú 
részjegy íratott alá.

S zikvlzgyári közgyűlés. A „Szegedi szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok szikvizgyárszövetkezete“ f. évi 
márczius 12-én tartotta rendes évi közgyűlését Juránovits 
Ferencz elnöklete alatt. Az előterjesztett évi jelentés sze
rint a gondos ügyvezetés folytán, mi Priváry Pál ügy
vezető igazgató érdeme, a vállalat nemcsak összes adós
ságait fizette ki, de jelentékeny tartalékalapra is tett szeri, 
annak daczára, hogy 1905-ben 6000 nj üveg' szereztetett 
b e ; panaszosan említi fel a jelentés — és ez egy uj bizo
nyítéka annak az indolencziának, melylyel sajnos, más tereken 
is találkozunk kartársaink körében — hogy a szikvizgyárat 
egyes kartársak még mindig nem támogatják eléggé, 
holott világos, hogy itt jóformán saját érdekeikről van 
szó. A szikvizgyár összes bevétele 59,281 kor. 62 fill., 
kiadása 59,308 kor. 11 fill. volt, az évi felosztásra ma
radó jövedelem 70*0 kor. 76 fill. A szövetkezet 1905-ben 
906,357 üveg szikvizet és oxigénvizet gyártott. A rész
vényesek száma 76.

K Ö Z G A Z D A S Á G
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—  Budapest —
IV. kér, Mmeam-körnt 23.

Telefon 612.

Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és 
külföldi csemegék, magyar és franczia pezsgő
borok, rum, tea, likőrök, sajt, felvágottak, kas
sai és prágai sódar, gyümölcsök stb. raktára.

A győri vendéglősök  szikvlzgyára. „A győri
vendéglősök, kávésok és italmérők szikvizelőállitó szö
vetkezete" 1905. évi működéséről most megjelent évi 
jelentés szerint, e hat év óta fennálló vállalat folyton tartó 
fejlődéséről tesz tanúságot. Mig a gyár 1900-ban csak 
32,583 üveg szikvizet állított elő és 205 hl. sört adott el, 
addig 1905-ben 513,517 üveg szikviz és 1405 hl. sör 
lett gyártva és eladva. A vezetőség 1905-ben 14 ülésen 
104 ügyet intézett el. Az évi bevétel (1900-ban 29.678 K. 
07 f., 100006 K. 48 fillér, a tiszta nyereség 5788 K. 
60 fillér volt, melyből 20°/o a tartalékalapra, 30°/o-ot az 
uj beszerzési alapra, 20% igazgatósági jutalékra, 750 koro
nát pedig üzletrészenként 2 K 50 fillérrel osztalékul 
használtak fel. A közgi ülés az elért eredményért, melyet 
a magunk részéről is" követendő mintául állítunk szak
társaink elé, Wö'fel Pál elnöknek, Kuster Géza pénz
tárosnak, Polgár Pál, Kiss Károly és Németh József szám- 
vizsgálóknak jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

Szálloda részvénytársaság Nyíregyházán. Nyír
egyháza városban mozgalom indult meg, hogy részvény
társasági alapon modern szállodát építsenek. A szálloda 
kétemeletes spület lenne, melynek földszintjén kávéház, 
első emeletén kaszinó, második emeletén szálloda lenne. 
Az építésre és telekszerzésre 600.000 koronát szántak.

A komáromi vendéglősök  szlk v lzszövetk ezete . 
A komáromi vendéglősök, korcsmárosok és kávésok ipar-

= =  Legújabb amerikai rendszerű

sörhütö- és kimérö-szekrények
(bor és ásványvíz hűtésére is)

melylyel egy vagy több hordó sör 5—10 kg. jéggel az utolsó 
csöppig jéghidegen és kristálytisztán mérhető ki. 

Különleges berendezések: p llsen l és bajor sörök kimérésére.
Söröshordék a plnczében Is elhelyezhetők. 

L ev eg ő n y o m ássa l Levegöszivattyu légkazánnal és veze
tékkel, friss levegő részére levegőszürővel. 

Kívánatra „Amerikai" víz- és folyékony szénsav nyomású 
berendezéseket is szállítunk.

---------------------- Árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. ..... . - -

Hazslinszky gyógyszerész és Társai
s z é n s a v g y á r

szabadalmazott s z i f ö n  g z ik v iz g ré p , amerikai sör* és borhütő és kimérő 
készülékek gyára

BUDAPEST, VII., Bem-utcza 3. Keleti pályaudvar m elle tt

LEFKOVITSI. és TARSA, Budapest, Király-utcza 36.
08. és kir. szab. tekeasztal, dáké és elefántcsont-golyó gyárosok. — Teljes kávéházi 
berendezési vállalat. T E L EFO N  14—74.
-- Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. -
Az országos iparegyesület ezüst diszérmével kitüntetve, valamint az ezredéves országos

kiállítás nagyérmével.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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$ P ápai és N áthán i
Budapest, VI., Andrássy-út 2,

vas- és rézbutor-gyár
és saját nagy márványipar telepe.

Gyártás : szállodások, kavéházak és vendéglők felszereléséhez 
szükséges. Vas- és rézbutor, ruganyos sodronyok, kerti vas- 
butor, kertifilagoriákés terrasszok, diszesfestetternyös asztalok.

Márványipartelepünk márványokat legjutá-
nyosabban szállít.

=  Képes árjegyzékek, külön rajzok ingyen és bérmentve. =

Plnczeg azdászatl czikkck legolcsóbb bevásárlási 
forrása ós legnagyobb raktára

Watterich A- exégnéI
Budapest, Dohány-u. 5. s í .
A bor és sör kiméréséből ós palacz- 
kozásához szükséges összes czlkkok 

szaküzloto.

Borsajtók, borszivattyuk, borszürő-készü- 
lékek, bor- és sörpalaczkok, bor- és sör
csapok, dugaszológépek, sörkimérő-készü- 
lékek, továbbá az összes bőrbetegségek 

ellen szükséges szerek.
Wattorlch-főlo szab. sörklmórő ké

szülék darabja 30 korona.
Nagy raktár különféle fém- és rézcsapokban.
Árjegyzék Ingyen ós bórmontvo.

PÁLYÁZAT
a kecskeméti „IPAROS OTTHON" 
v e n d é g lő jé n e k  b é rle té re .

TZ ecskemét th. (60,000 lakosú) városban a gyü- 
^  mölcspiaczul szolgáló egyik főtéren, a f. 1906. 
év folyamán körülbelől 200,000 korona költséggel 
„lparos-0tthon“ épül, melyben az Iparegyesület 
(Iparos-Casino) és az általános Ipartestület (össze
sen 1500 taggal) foglalnak majd helyet. Ezen épü
letben terveztetik még egy nyilvános kávéházzal, 
sörcsarnokkal és szállodával kapcsolatos vendéglői 
helyiség nyári kerttel és ezeken kivül egy a város
ban eddig nélkülözött igazi nagy terem, amely tehát 
a különböző mulatságok és összejövetelek czéljára 
bizonyosan keresett lesz. (JUP** Az építést vezető 
bizottság — hogy a tervezeten netalán kívánt vál
tozások eszközölhetők legyenek — már most pályá
zatot hirdet ezen igen nagy forgalmúnak Ígérkező 
üzlethelyiségek együttes, 6 évre szóló bérletére és 
ezzennel felhívja az erre vállalkozni akaró t. ven
déglősöket, hogy ajánlataikat a f. 1906. évi márcz. 
hó 25-dik napjáig alulírottnál nyújtsák be, ahol a 
tervek megtekinthetők és a bővebb részletek is 
megtudhatók.

KECSKEMÉT, 1906 február 24.

PATAKY IMRE
ip a risk o la i igazgató , m in t az 

Ip*. egy esü le t e lnöke.
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Glück Márton-nai ►
► 
► 
►

A t. ez. szálloda-, vendéglő- és kávéház
tulajdonos urak figyelmébe.

K ávéh ázi, vendéglői berendezések, karambol és fordító 
billiárdasztalok, alpacea és chinai ezüstáruk, márvány- 
asztalok, székek tömören hajlított fából, tükrök és kávé
házi kasszák, jégszekrények, borkimérő asztalok és 
sörkimérő készülékek uj é s  h a szn á lt á llap otban  

a le g o lc só b b  ára lton

B ud ap est ,  Hajós-utcza 17. szám.
Telefon 80—61.

. IRODALOM . •

Ipartörténeti vázlatok. (Téglák és kavicsok.) Irta
Gelléri Mór. (Singer és Wolfner kiadása. Ára 12 korona.) 
Ilyen ozim alatt Gelléri Mór kir. tanácsos, az „Országos 
iparegyesület' elnöke, összegyűjtötte és vaskos, majd 
nyolezszáz oldalra terjedő kötetbeu kiadta kisebb dolgo
zatait, amelyek — bár azokat aktualitások nyomán 
irta — mégis maradandó becsüek, mert nagyértékü 
kulturliistőriai ós ipartörténeti adalékot, sőt a messze 
jövendőre való útmutatást is tartalmaznak. Ettől eltekintve, 
Gelléri Mór egyrészt állandóan gazdasági életünk 
középpontjában áll s nagy, országos érdekű ügyekben 
nemcsak közremunkál, hauem kezdeményez és irányit is ; 
másrészt pedig közgazdasági irodalmunknak egyik leg
előkelőbb művelője, akinek dolgozatai kétségkívül igen 
széles körök állandó és fokozott érdeklődésére tarthatnak 
számot. Könyve két részre van osztva. Az első részben 
a közelmúlt napi kérdéseiből merített anyag van csopor
tosítva. Rsndkivül becsesek itt az elmúlt aktualitások 
kapósán irt dolgozatok, nemkülönben azok, amelyek a 
amelyok a liáziipar, kisipar, nagyipar, mezőgazdaság, 
szocziális kérdések,iparpártolás és kiállítási ügyek gyüjtő- 
czimeibe vannak foglalva. Kiegészítik ezt a részt 
Gelléri amerikai jegyzetei, amelyek méltóan sorakoznak 
azon anyaghoz, melyet szerző Amerikáról szóló önálló 
művében feldolgozott. A második részben gazdasági éle
tünk újabb korszakának úttörőit, szereplőit és tényezőit 
közöttük Glück Frigyes ipari és társadalmi szereplését 
méltatja Gelléri. Élet- és jellemrajzokat talál itt az olvasó. 
Úgyszólván mindegyik magas színvonalon álló essay. 
A köznapiságnak sehol sincs nyoma És emellett a 
közölt rajzok színesek, elevenek. Ami természetes is, 
hiszen szerző leginkább azok működését vette tollára, 
akikkel két évtizeden át együtt dolgozott a közéletben. 
Ebből magyarázható az is, hogy egyes úttörő férfiak 
tevékenységének tüzetes ismertetése sok olyan ipartör
téneti adatot vet felszínre, amelyeket sehol másutt nem 
lehet megtalálni. Szerző Vörös László kereskedelmi 
miniszternek ajánlotta művét. (P. H.)

Plnczérszaklapok. Egy idő óla sajátságos tünemé
nyeknek vagyunk szemtanúi. Egymás után teremnek és 
szüuuek meg a pinczérszaklapok. A tulprodukeziónak 
nem tudjuk-e orüljünk-e vagy sem, mert noha jó szem
mel nézzük, hogy a pinezérság a maga közérdekeit 
szellemi fegyverek igénybevételével is igyekszik meg
valósítani, félő, hogy a jóból is megárt a sok. Az eleven, 
erősen szocziálistnzü ,,Pinczér Munkás“ úgy látszik már 
csak esetről-esetre jelenik meg, a „Magyar Pinczérek 
Lapja1 pedig, mely mint a „Magyar Orsz. Pinczér- 
Egylet'* hivatalos lapja indult meg, nehány hónappal 
ezelőtt nevet és szerkesztőt cserélve, ma már ,,Kávéssegédek 
Szaklapja“ czimen jelenik meg és egy uj kávéssegódek 
egyesületének egyengeti a talajt. Lapot ad ki Varga 
István szerkesztésében a „Budapesti PinczéregyleT1 is 
,,Szállodai és vendéglői segédek szakközlönye“ czimen, mely 
mint az előttünk feávő eddigi példányok mutatják fíleg

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =
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a helyközvetités, a szabadnap stb. közérdekű kérdések 
napirenden tartását tűzte ki programrajára és ugyanily 
czélok felé gravitál a ,,Nagyváradi Pinezér-Egylet'1 
Pásztor Ede szerkesztésében megjelenő hivatalos lapja 
„A Pinczér'1 is. melynek e hó 1-én jelent meg első 
száma. Ha már most ehhez azt is hozzávesszük, hogy 
a „Vendéglősök Lapja11 egyúttal a „Pinezérek Lapja“ al- 
czimet viseli megalapítása óta, hogy továbbá egy másik, 
elnevezését folyton változtató pinozérujság ma „Fogadó“ 
czimen jelenik meg. láthatjuk, hogy elég pinozérszak- 
lapunk van. A pinczérség jogos közérdekei érdekében 
óhajtjuk, hogy azok a törekvések, melyeket e lapok 
maguk elé tűztek, minél előbb megvalósuljanak.

: : : : : :  h a s z n o s  t u d n i v a l ó k  : : : : : :

A pínczepenész és gombák eltávolítása a bor- 
pínczékből.

(B. L.) Hogy egy borpinczét a penésztől és gom
báktól megtisztítsunk, mindenekelőtt a falak, a hordó
talpak és a padozat lesöprése és a hordók letörlése által 
az odatapadt penészt el kell távolítani és a pinczét jól 
ki kell szellőztetni. Azután elzárják az összes nyílásokat 
és a pincze nagyságával arányos mennyiségű ként cserép
tartókban elosztanak, a ként meggyujtják és a pinczét 
elzárják.

A kén elégésénél képződő gázalaku kénsav megöli 
a levegőben úszó és a pinczében egyébként jelenlevő 
penészcsirákat és eloszlatja a dohos, rothadt szagot. A 
kén lehet a kereskedésben előforduló, közönséges, darabos 
kén, vagy lehet rudalaku, vagy kisebb pinczékben hasz 
nálhatók a közönséges kénszeletek is. Ebből az utóbbi
ból körülbelül kettő kell minden ötven köbméter tér
fogatra, vagy megfelelő mennyiségű darabos kén. A kéne- 
zést este kell végezni, ha a pinczében minden munkát 
befejeztek, hogy legalább egész éjjel átjárja a bezárt 
pinczét a kéngőz és megtegye hatását a benne levő 
penész- és gombacsirákra. A kénezést annyiszor kell 
ismételni, ahányszor a penész jelenléte még észrevehető.

Az olyan pinczéket, amelyekben a penész könnyen 
lép fel, valahányszor bármely borkezelő munkát, mint 
lefejtést, derítést, palaczkokba töltést akarnak végezni, 
egy nappal előbb jól kénezni kell, hogy a bor csak tiszta 
dezinficzált levegővel kerüljön érintkezésbe. A fából való 
hordótalpakat, a hordókat, valamint a pincze falait is 
langyos vízben készült konczentrált boraxoldattal való 
bevonás utján lehet a penész- és gombaképződéstől és a 
rothadástól megvédni, minthogy a borax elpusztítja a 
penész- és gombacsirákat, amelyek a fa korhadását 
okozzák.

? Szállodás, vendéglős és kávés urak szivesfigyelm ék
TELE FO N  10—71. TELE FO N  10- 71.

E L F E R  D E Z S Ő
Budapest, VII., D ohá ny-utcza  39.
Hatóságilag engedélyezett elektrotechnikai, villany- 

világítási vállalat és mechanikai műintézet.
A K onradty-féle „Korona“ Jegyű ivlám pa- 
szenek, Körtlng- & M athiesen r.-t. Ívlám 
páinak k ép v iselete  és gyári raktára. Ivlám - 
pák, villam os dynamók és m otorok kölosönzö- 
in tézete . Készit villamos világítási és erőátviteli 
berendezéseket, telefon, villámhárító és villamos csen- 
getyük bevezetését. Ivíám pák és házak karban
tartása. Jav ítások  pontosan  eszk özöltetn ek .

tí9
*9
Nk*©i
9*

iHIRMANN F E R E N C Z
RÉZ ÁRU GYÁR A

B U D A PES T, VII., CSÁNYI-UTCZA 7— 9.

Készít sörkimérő készülékeket, 
bor- és sör-szivattyukat, bor- 

és sör-csapokat és mindennemű 
pinczegazdasági czikkeket.
Elvállal régi szénsavas készülékek 
légnyomásra való átalakítását.^

: : : : : : : : : :  v e g y e s  h í r e k  : : : : : : : : : :

Olvasóinkhoz. A „Magyar Vendéglős és Kávés- 
Ipar“ e száma elkésve jelenik meg. A figyelmes olvasó 
— mielőtt még e nálunk szokatlan körülmény igazo
lásához fognánk — magától is lel fogja fedezni, hogy 
ennek nem más az oka, mint az, hogy a hét legfon
tosabb eseményei: Olück Frigyes felolvasása, a buda
pesti kávésipartársulat közgyűlése, a budapesti vendéglő
sök szakirányú tanoncziskolájának márczius 15-iki ünne
pélye a hét utolsó napjaira estek. Hiányzik rendes mel-

H o n u n k ban  és Budapesten  a  tek. Vendég lős és K ávéliA ztn la jdonosok  
csakis nálam  ta lá lh atn ak  h an gszerü k et vásá ro ln i.

Van szerencsém ezennel tek. Czimet felkérni, szíveskedjék az én állandó 
haiigszer-mintaraktáramat, mely önjátszó:
„ Z O l i  G O R A -  O R C H E S T R I O N -  C O N T I N E N T A L “

továbbá aw  legújabb újdonságot -wa 
önjátszó: „Mandolin-Zongora-Zcnekairmű Continental** 

végre a jelenkor legnagyobbszcrü müve:
Önjátszó : ,, Vonós-Hangverseny-Zongora - Orchestrion** 
(a* összes hangszerek sulyfellmzással és pénzbedobással) tartalmaz, megtekinteni.

A hangszerek egész zenekart képeznek és különféle nagyságban, szer
kezetben és árban és pedig: B r  k o r o n a  IS O -tó l e g é sz  k o ro n a  
3 0 0 0 - ig  "Ofli léteznek. Hangszereim 1, egész 1 5  tagú zenészeket pótolnak.

E hangszerek Európának legrégibb, legnagyobb és leghíresebb gyárából 
„IIIIPFEEiD“-töl származnak és csakis nálam és általam 1 6 , egész 

havi búmat nélküli havlrészletekben, gyári áron és jót
állás mellett lesznek árusítva és kaphatók.

A vásárlásra nincs senki kötelezve, szívesen minden hangszert 
ingyen játszatom.

Becses látogatásáért esedezve kiváló tisztelettel 
lA irTCpm  OVI 11 A magyarországi képviselőség és mlntaraktár 

w  I U L M  Budapest, Vili., Baross-utcza 129.
Óvakodjunk siliny utánzásoktól. Eddig Budapestre 58, vidékre 286 zenemüvet szállítottam.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk. = =
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lékletunk a „A Konyha“ is, amit viszont az tesz ért
hetővé, hogy márczius első felében itt a fővárosban 
de meg a vidéken is a közérdekű események annyira 
felszaporodtak, hogy a kínálkozó anyaghalmazzal való
sággal megbirkóznunk kellett.

Épp ezért olvasóink jóindulatába bízva, biztosra 
vesszük elnézésüket, annyival is inkább, mert hiszen 
sem a megszabott tér korlátain túl magunkat nem te
hetjük, sem az eseményeket meg nem előzhetjük.

Budapest, 1906 márczius 15-én
a Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar 

szerkesztői.
M eghívó. A budapesti szállodások, vendéglősök 

és korcsmárosok ipartársulata 1906. évi márczius hó 
29-én (csütörtökön) délután 3 órakor tartja XXXII. évi 
rendes közgyűlését, melyre az ipartársulat t. tagjait az 
alapszabályok 8. §-a értelmében ezennel meghívjuk. 
A közgyűlés a „Hungária" szálloda földszinti nagy
termében fog megtartatni, melyhez a Mária Valériá- 
utczai 6 sz. alatt levő Il-ik számú kapu vezet. A köz
gyűlés napirendje : 1. Az évi jelentés. 2. A számvizs
gáló-bizottság jelentése. 3. Az 1905. évi zárószámadás.
4. Az 1906. évi köitségvetés. 5. A felmentésre vonat
kozó határozat. 6 Indítványok. A napirendre fel nem 
vett indítványok az alapszabály 8. §-ának 4 ik pontja 
értelmében csak azon esstben tárgyalhatók a közgyű
lésen, ha azok legalább öt nappal a közgyűlés előtt 
a választmánynak írásban bejelentettek. Azípariársulat 
közgyűlésével kapcsolatban, az alapszabályok 12. §-a 
értelmében a temetkezési egyesület X X X III. évi rendes 
közgyűlése is meg fog tartatni, melyre az egyesület t. 
tagjait tisztelettel meghívjuk. A temetkezési egyesület 
közgyűlésének napirendje: 1. Az évi jelentés. 2. A 
számvizsgáló-bizottság jelentése. 3. Az 1905. évi záró
számadás. 4, A felmentésre vonatkozó határozat. 5. 
Indítványok. Budapesten, 1906. évi márczius hó 10-én 
tartott ipartársulati és temetkezési egyesületi ülésből.

A választmány.
A mi bálunk. A „Budapesti szállodások, vendéglősök 

és korcsmárosok ipartársulata'‘ és a Budapesti pinczérvgylet' 
bálja f. évi márczius hó 7-ikén zajlott le a Royal-szálloda 
összes termeiben oly fénynyel, sikerrel, mely — ha ez 
egyátalán lehetséges, még a megelőző, szépemlékü bálok 
sikerét is messze felülmúlta. Hogy „a mi bálunk11, melyre 
hónapok óta lázas izgalommal készültünk, ily fényesen 
sikerült, egész természetes, hisz sikere érdekében hetek 
óta nemcsak iparunk legelőkelőbbjei, a Petánovits József 
elnöklete alatt álló nagy rendező-bizottság mindenegyes 
tagja és a ,,Budapesti pinczéregylet' derék elnöksége buz- 
gólkodtak, hanem mert ezenkívül e bál évek óta a leg
első elitemulatságok sorában áll, melyet a társadalom 
legelőkelőbb kivalóságai is saivcs-örömest látogatnak. 
Á teljes fényárban úszó, pazar virágdiszszel pompázó 
Royal már 10 óra előtt megtelt vendégekkel, kik a tágas 
termekben valósággal szorongtak abban a felejthetlenül 
szép és elbájoló keretben, melyben szebbnél-szebb asz- 
szonyok és leányok váltakoztak. Pont 10 órakor érkezett 
meg a jóságos kedves arczu bálanya Milller Antalné, 
Müller Antalnak az Orsz. Casino és Park-Club vendég
lősének neje, akit tizenkét koszoruleány, valóságos fakadó 
rózsabimbók : John Irmuska, Bronner Giziké, Stróbl Giziké 
és Irénke, Breitner Rózáoska, Andráska Margitka, lírait■ 
sovits Ilonka, Kiss Ilerminke, Rechtorisz Aranka, Spalt 
Aranka, Badegruber Annuska, Breitner Katicza kisért a

tánczterembe, hol a bálanyát a Rákóczy-indulóval fogad
ták. Nyomban kezdetét vette a „Jaj de magas ez a ven
dégfogadó11 csárdással a táncz, melyet Petánovits József, 
a fáradhatlan ügybuzgalmu rendező-bizottsági elnök nyi
tott meg Müiler Miczikével, a bálanya Müller Antalné 
ragyogó szépségű leányával. Ettől fogva kivilágos-kivir- 
radtig szünet nélkül folyt a táncz, Berkes Béla kitűnő 
czigányzenekara és a harminozkettősök zenéje mellett, 
kiknek karmestere Pribik Ottó egy remek „Róza-tipegőt“ 
is szerzett a bálanya tiszteletére, és kinek ez alkalommal 
Reinprecht Alajos szállodás, a kitűnő zeneszerző „Bor- 
gyöngyök" czimü szerzeményét ajánlotta fel. Részt vett 
a bálon gróf Szapáry Pál, Márkus József volt főpolgár
mester nővérével, Márkus Emíliával, a Nemzeti színház 
kitűnő művésznőjével, a fővárosi törvényhatóság igen 
sok előkelő tagja, kiknek fogadásában Petánovits oldalán 
főleg Varga István, Pauly Antal, Németh Károly, a genfi 
egylet elnöke, Almássy Károly, Ebenlieö stb. buzgólkodtak. 
A négyest több mint 150 pár tánczolta. Éjfél utáni szün- 
órakor az elnökségi asztalnál, hol a bálanya Márkus 
József főrendiházi tag és Gundel János ipartársulati elnök 
közt foglalt helyet, Gundel János nagy tetszéssel fogadott 
beszéd kíséretében, amelyben az előző évi bálanyákról 
is megemlékezett, a bálanyára ürítette poharát, mig Hauer 
Antal debreczeni ipartársulati elnök Gundel Jánost éltette 
lelkes beszéddel.

A jelenvoltak névsora a következő:
Asszonyok: Müller Antalné, Gundel Jánosné, Pelz- 

manu Ferenczné, Petánovits Józsefné, Burger Károlyné, 
Kovács E. M.-né, Simon Imréné, dr. Szüli Aladárné, 
Kraicsovics Rezsőné, Francois Lajosné, dr. Reichfeld 
Izomé, Szél Lajosné, Barabás Zénóné, Sárpataky Alfonzné, 
dr. Saár/ Lajosné, dr. Radó Lipótné, Cserey Kálmánná, 
Krausz Lajosné, Polóuyi Ervinné, S z í v ó s  Zsigmondné, 
Schoppel Bódogné, Hubai Andorné, dr. Zsigmond Gyuláné, 
Barnai Gerzsonné, Hudáki Sándorné, Kövér Gáborné, 
Németh Károlyné, Bakos Gyuláné, Horáky Istvánné, 
Demény Andorné, Wiesner Jánosáé, Kubát Károlyné, 
özv. Kurcz Mihályné, Petrákovics Józsefné, Cservény 
Yinczéné, Taby Gézáné, Hoer Rezsőné, Schwarz Józsefné, 
Hebelt Rezsőné, Heidl Károlyné, Kovács Andorné, Krecs- 
raann Károlyné, Schück Frigyesnő, Mészáros Hugóné, 
Burger Károlyné, Dolinay Gyuláné, Stikker Jánosné, 
Sumrák Józsefné, Márkus Emília, Dreisok Sándorné, 
Fried Jeremiásné, Küvesi Istvánné, Andráska Józsefné, 
Jalrn Edéné, Ko!b Gusztávné, Grossmann Gyuláné, Pettau 
Gyuláné, Fries Jeremiásné, Fortelka Józsefné, Stróbl 
Jánosné, Goldfinger Róza, Weidinger Sándorné, Bonner 
Mihályné, Rachtorisz Samuué, ilj. Mocznik Lajosné, 
Kavargna Eugénia, Breitner Józsefné, Ruzicska Ferenczné, 
Erhard Sándorné, Magyarics Ágostonná, Magyarics Ilona, 
Mitterniajer Jáuosné, Jungmann Árminná, Klein Árminná, 
Macsek Ferenczné, Rück Ferenczné, Steiner Antalné, 
Grumpa Mártonná, S mon Imréné, Wehrmann Béláné, 
Prückner Lörinczné, Knapp Míksáné, Prohászka Károlyné, 
Csórics Ernőné, Kiss Henrikné, Fekete Andorné, Bereozky 
Bálintné, Yárady Józsefné, Kováosevics Károlyné, Balázs 
Istváuné, Frühling Anna, Reichner Ilona, Maloschik 
Antalné, Tóth Istvánné, Csala Gáborné, Watterich Ar- 
noldné, Mihola Istvánná, Spalt Mátyásné, Wittreich 
Istvánné, Horn Lajosné, Brück Andorné, Friesz Mihályné, 
Weisel Vilmosné, Mükner Jáuosné, Varga Istvánné, Keleti 
Henrikné, Schosberger Miksáné, Szabó Tivadarné, Tarant 
Prokopné, Őrlik J.-né, Hautzmann Jakabné, Mihálkovics 
Ferenczné, Kátó Józsefné, Tömön Károlyné, ifj. Meyer 
Józsefné, Fi-cher Ödönné, Waltz Rezsőné, özv. Fried 
Jeromosné, Sínnel Józsefné, Krarier Miksáné, Ridel 
Mártonná, Wílburger Antalné, Lipták Jánosné, Pékár 
Jánosné, Kautzmann Jánosné, Breitner Pálné, Kolozsvári

Hézagmentes 
Lábmeleg 
Ruganyos 
Könnyen tisztítható ^ M órit" asbest svéd padló
Fónagy és
Budapesten, I., Retek-utcza 46.

asbestcom positió , hézagm entes bu rk o ló an y ag , v iz -ó s  tűzálló , a je len 
k o r  le g jo b b  és legszebb pad ló ja . K ettős ré teg b en  k észítjük  
boton  v agy  fa-alpadlóra . H ygienikus szem pontból, m ag án lak áso k , hiva
ta lok , g y á ri he ly iségok , isko lák , sz Altod Ak, vendéglők , kAvé- 
liutak, ra k tá ra k , kórházak  stb . részére . R eped i*  vagy nyikor- 
trus teljesen k izárva. F ényesíthe tő , ré g i m eg levő  padlók átvonására 
in a lk a lm as. — A nagym éltóságu  vallás- ós k ö zo k ta tá sü g y i m in isz te r u r 
100541/904. az. a. K arb o rit Svéd p ad ló n k é rt e lism eré sé t nyilván íto tta .

K észítjük  m inden m odern  színben,
m inta és költség-vetés d íjta lan .

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Béláné, Wagner Vilmosné, Garay Fülöpné, Andor Jó 
zsefné, Zurmuhl Istvánná, özv. Gruber Edéné, Szalacsi 
Béláné, Rostárr Ödönné, Lehmajer Kálmánná, Kamarás 
Mihályné, Kom Gyuláné, Fischer Miksáné, Grossmann 
Jánosné, Csengeri Jakabné, özv Hauser Józsefné, Kaiser 
Lujza és Jolán, Kertész Gyuláné, Simon l ’áhié, Sheliczky 
Károlyné, Mayer Ferenozné, Kertész Gyuláné, Krishaber 
Győzőné.

Leányok: Jahn Irmuska, Bronner Giziké, Stróbl 
Giziké és Irénke, Breitner Rózácska, Andráska Margitka, 
Kraitsovits Ilonka, Kiss Herminke, Rechtorisz Aranka, 
Spalt Aranka, Badegruber Ánnuska, Breitner Katioza, 
Kamarás Boriska és Mariska, Korn Tériké, Ilonka és 
Irén, Wagner Margit, Grossmann Margit, Eckstein Pepi, 
Sohmerda Lujza, Pongrácz Etus, Csengeri Bella, Gaíik- 
voszky Annus és Juliska, Czuzán HermiD, Vámos Róza, 
Strigovszky Teréz, Schwarz Ilona, Baranyi Helén. Frasine 
Nelli, Samal Irma és Margit, Malosoliik Silvia, Kubanek 
Jenni, Ridell Janka, Ludányi Etelka, Unmuth Teréz, 
Pékár Elvira, Hautzmann nővérek, Danez Annuska 
Breitner Szerén, Tóth Aranka, Gabányi Lenke, Holovios 
Emília, Bakos Náni, Kuroz Annmka, Sommer Ilonka, 
Kubáts Juliska, Beadekker Vilma, Andráskai Margit, 
Jáhn Irma, Kubányi Rusi, Horváth Ilus, Iliás Bözsi és 
Ilus, Hauke Adél, Barna Katus, Stróbl Giziké, Stróbl Irén, 
Goldfinger Irénke, Meidinger Teréz, Breitner Róza és 
Katus, Fischer Anna, Géli Aranka, Hornek Mariska, 
Gombos Antalka, Frühling Eta és Irmus, Bartók Idus, 
Gyuricza Katus, Goldschmied Teréz, Wettreich Gizella, 
Szerbó Rózsi, Egger Gizella, Simon Miczike, Gyuricza 
lerus és Mariska, Klein Juliska, Hetesi Malvin, Matzek 
Paula és Teréz, Meizel Teréz, Steiner Irén, Ruck Irma, 
Kristelotti JozeSn, Peierl Anna, Qurada Teréz, Knapp 
JJona, ►Sch.Iejsing’Br Berta, Egger Ilonka, Dobrovszky Irén, 
r  ént Margitka, Fellner Henrietté, Komlősi Helén, Kubányi 
Róza, Gyurkovits Anna, Fejes Otti, Bevilaqua Aurelie, 
Kovács Irma, Gyulányi Stefiké, Horn Magda, Wurm 
Guszti, fechlaug Brigitta, Szél Ludmilla, Taraus Irma, 
Urlik Margit és Katicza, Fischer Szerén, Hautzmann 
Katicza es Anna, Tömön Miéi, Körmendi Róza, Rosner 
Jakabne, Herzog Irmuska, Herzog Elza, Grünwill Irma, 
Jancso Katicza, Fischer Gizi, Táby Magdus, Schwarz 
Etelka, Krecsmanu Matild és Józsa, Stikker Irma és 
Karola, Almássy Juliska, Szabó Margit, Simon Nina, 
Mayer Miczike, Tarcsay Rózsika, Krishaber Margit.

i udósitásunk nem volna tökéletes, ha ehelyütt ama 
számos levél és sürgöny utján érkezett üdvözletekről, 
amelyek a bál napján Miiller Antal bálelnökhöz érkeztek 
valammt a rendkívül díszes női tánczrendekről, a Sand- 
a e^üstárugyár ajándékáról, meg nem emlékeznénk. 
A „Németországi vendéglősök országos szövetsége11 nevében 
Vogel Lajos elnök, berlini szállodás, Mutzbauer János és 
neje berlini, Kedvessy Feri, Povondra János bécsi lakosok 
t(?.bb vidéki ipartársulatunk elnöksége stb. meleghangú 
sürgöny és levélbeli üdvözlések a szünóra alatt kézről- 
kezre jártak.

Választmányi ülés. A „Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulata“ f. évi márczius 9-én 
délután együttes temetkezési egyesületi és ípartársulati 
választmányi ülést tartott Gundel János elnöklete alatt. 
Az ülésen Hack István, Willburger Károly, Maloschik Antal 
Blaschka István, Ebner Ferencz, Lipperl Alajos, Palkovics 
Ede, Mayer József, Kramer Miksa, Nősek Ignácz, Poppel 
Miklós, Solti Ödön dr. jogtanácsos vettek részt. A temet- 

választmányi ülésén, mindenekelőtt az 
1905 decz. 7-én tartott ülés jegyzőkönyve hitelesíttetett 
majd Gundel János elnök tett szóbeli jelentést az 1906! 
jam 15-iki eredménytelen rendkívüli közgyűlés, illetve 
később értekezletté alakult összejövetelről, melynek fel

adata lett volna a temetkezési egyesület ügyében döntő 
határozatot hozni. Az értekezleten több pozitív indítvány 
merült föl. így volt, aki azt ajánlotta, hogy a tagok ezen
túl minden egyes haláleset alkalmából külön is 50 fillért 
fizessenek, mig egy másik indítvány szerint a tagsági 
dij — moly helyett a tagok minden egyes halálesetkor 
egy koronát fizetnének — egészen megszüntetendő volna. 
Stádler Károly szerint a tagsági dij havi egy koronával 
volna felemelendő, mig Schnell József szerint a tulajdon- 
képeni czél csak a temetkezési jutaléknak 200-ról 100
koronára leszállítása által volna elérhető. Felmerült végre
azon indítvány is, hogy a hiányt mindig az ipartársulat 
fedezze. A választmányi tagok közül Palkovics Ede azt 
bizonyítja, hogy a temetkezési egyletet éppen a szegé
nyek érdekében okvetlenül fenn kell tartani, de ellene 
van a jutalék leszállításának, mert szerzett jogokról van 
szó. Különben is szerinte valamennyi indítvány átmeneti 
jellegű, nem szünteti meg a bajt végleg, és nem bizto
sítja az egylet fennmaradását. Kijelenti, hogy ily irányú 
javaslatot fog a rendes évi közgyűlés elé terjeszteni. 
Ezután felolvastatott a közgyűlés elé terjesztendő évi 
jelentés, az 1905, évi mérleg és vagyonkimutatás, melye
ket a választmány egyhangúlag tudomásul vett. A most 
következett ipartársulati választmányi ülésen (jegyző- 
könyvhitelesitők Willburger Károly, Mayer József) elnök 
meghatott szavakkal emlékezik meg Kocli Károlynak, az 
ipartársulat alelnökének Koch József atyjának, valamint 
Szikszay Ferensznének elhalálozásáról. Az első sok éven 
át hasznos és becsült tagja volt az ipartársulatnak, utóbbi 
pedig mint az igazi vendéglőséé mintaképe szerzett 
magának hírnevet. Bejelenti továbbá, hogy Glück Frigyes 
egy gyönyörű képet ajándékozott az ipartársulatnak és 
hogy ugyanc-ak Glück Frigyes máriz. 12-én & Palkovics 
Ede elnöksége alatt álló ,.Magyar Szakácsok Köréiben 
gasztromoniai előadást fog tartani az Urániában, végül 
hogy Vass István újpesti vendéglősipartársulatí elnök 
elhalálozott. A választmány elhatározza, hogy az elhal
tak családjához részvétiratot, Glück Frigyeshez pedig 
köszönő levelet iutéz, felolvasásán testületileg részt vesz. 
A múlt évi deczemberi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése 
után bejelenti, hogy Glück Frigyes a pinczérek szabad 
napjára vonatkozó elaboratumát ez év őszén fogja beter
jeszteni, és hogy a budapesti pinczéregylet elhelyező 
intézetének megnyitása alkalmából pártolást kér és azt, 
hogy az ipartársulat tagjait kötelezze arra, hogy sze
mélyzetüket innen szerezzék be. A választmány melegen 
pártolja ugyan az uj intézményt, de kimondja, hoo-y az 
utóbbi kívánalomnak nem tehet eleget. Több folyó ügy 
segély iránti kérvény, stb. elintézése után elhatározta
tok hogy a f. évi közgyűlés márcz. hó 29-én (csütör
tökön) a Hungária nagyszállodában fog megtarlatni 
mire az ülés véget ért.

Gastronomiai vázlatok. {Glück Frigyes felolvasása.) 
át u®aPesti „Uránia színház11, ahol Glück Frigyes, a 

kzaká.csok Köre11 felkérésére f. évi márczius 
hó 12-en a fenti czimen tartotta meg felolvasását egy. a 
vendeglosipar történetében miudenféleképp korszakos 
esemenynyé fejlődött. S azzá fejlődött nemcsak tartalmá
nál, benső jelentőségénél és iparunkhoz való szoros vo- - 
natkozasanál fogva, hanem ama általános érdeklődés kö
vetkezteben, mely s felolvasást kisérte, a nagy nyilvá
nosság figyelmét iparunkra terelte és alkalmat adott ama 
kommentárokra, melyek Glück Frigyes szavai nyomán a 
napisajtóban láttak napvilágot. Sok mindenről szeretnénk 
ez alkalommal Írni. Szívesen fejtegetnénk a „Magyar 
z&kacsok Köre11 derék elnöke, Palkovics Ede szállodás- 

n , (,aV ,ma.?a is nagy szakács) ezen újításának Dagv 
jelentőséget; szívesen írnánk arról is, hogy Glück Frigyes 
e felolvasásával tulajdonképp nem tett egyebet, mint

áz.HORVÁTH es CSILLAG =  B u d a p e s t , =VI., Király-utcza 19 
M U .t e k e a s z t a l  é s  d á k ó  ip a r t e l e p .

J  “  = =  M . k l r .  tO rv . T ip W y r o t t  - f a -----------------  , „ _

Árjegyzék és bővebb értesítések bérmentesen.

Hirdetési rovatunkat lapunk o lv íg in a k  becses figyelmébe ajánljuk.
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®&y újabb alkotással gazdagította meg iparunk 
érdekében évtizedek óta kifejtett munkássága során létre- 
Í°tZ05  ^ ‘" “ enyemek hosszú sorát. De nem tesszük 
ezt. Meri latva azt a. feltétlen elismerést, mellyel vállal
kozása mindenfelől honorálva lett, sokkal nagyobb jelen- 
tőséget tulaj domturk annak hogy amíg* egvik le^kivá- 
lóbb írónk a Budapesti H rlapban e fe'olvasás kullur- 

ís óriai a, másik a Pester L'.yodban tudományos és 
szórakoztató, a harmadik a Pesti Naplóban p’áne szo- 
cziológiai értékét és jeleutőssgét fejtegeti, addig vala- 
rn6]n^ 1 fgyertelmiien ismeri el e felolvasás újságának 
erdekes es szórakoztató, tamlságos és tudományos vol- 
tat. Az, hogy o felolvasás, melynek közlését lapunk lég. 
kozelebtn szamában kezdjük meg, oly diszes és előkelő 
közönség előtt ment végbe, melylyel bármely előkelő 
tudományos kor is eldicsekedhetett volna, csak az érté- 
kes^kép értékes kerete volt, méltó a felolvasó kiváló 
egyéniségéhez és a felolvasás magas színvonalon ál'6 
tartalmahoz.

A „B u d ap esti k á v é s ip a r tá r su la t“ közgyűlése. A
, Budapesti kávésipartársrlat ‘ f. é. mároz. hó 13 án d. u. 
5 órakor tartotta 91-ik rendes évi közgyűlését Némái 
Antal elnöklete alatt Kass Béla Andráássy-uti vendéglő- 
jének ©Iső emeleti dísztermében, amelyen az ipartársuJat 
meghívására Gelléri Mór kir. tanácsos, az orsz. ipar- 
egyesület igazgatója, Goreczky Zsigmond h. elöljáró, 
dr. Seregi Zoltán tanácsjegyző, dr. Soltész Adolf az orsz. 
iparegyesület főtitkára, dr. Herczogh Adolf a kávéssegédek 
betegsegélyző-pénztárának oivosa is résztvettek. Az ipar
társulat tagjai közül jelen voltak : Harlcai Mór, Gundel János, 
Tauber Salamon, Lissauer Izsák, Berger Leó, Wassermann 
Mór, Harsányi Adolf, Holstein Zsigmond, Holstein Henrik, 
Neu Márton, Gárdonyi József, Holzer Leó, Szeiffert Antal, 
Kmetykó Lajos, Sztanoj Miklós, Katona Géza, Harsányi 
Ferencz, Kallós Márkus, Ólmosi József, Tihanyi Józs-’f, 
Wagner József, Bronner Miksa, Bauer Ignácz, Mandl 
Albert, ^Strasser Gyula, Gebauer József, Vámos Dezső, 
Ulits Lőrincz, Bodó Adolf, Katona Gyula Erdős Ignácz, 
Árvay O. Ede, Kohn Fülöp, Goidberger Salamon, Steuer Mar- 
czell, Bóth Jakab, Pepii József, Scheiring János, Tipor József, 
Schanzer Nándor, Drechsler Béla, Fantó Henrik, Gaál 
Arnold, Éried Gyula, Beinitz Béla, Scheiring József, 
Knappé János, Salzer Albert, Dreclisler Béla, Friesch 
Antal, Holzer Bernát, dr. Kemény Géza ipartársulati titkár, 
Barta Béla, F. Kiss Lajos a „Magyar Vendéglős és 
Kávésipar11 szerkesztői, dr. Fehér Jenő a „Magynr 
Híradó" szerkesztője, Bajháty István a „Budapesti kávés
segédek betegeegsegélyző pénztára" pénzkezelője; a 
meghívott vendégek közel pedig a közgyűlést követő 
lakomán Beitum Sándor a „Sanitas" igazgatója, Bcnkö A., 
Winter Miksa a Törley József és Társa pezsgőbor- 
gyár képviselője, Paris Vilmos a „Sandrik" képviselője, 
Szemerényi István a Belatiiiy Arthur pezsgőborgyár kép
viselője, Weiszkirchner A. és Kerekes M. a Piatnik kártya- 
gyár irodafőnöke és képviselője, Glasner Arnold sütő
mester, Haclcer Samu és Pserlioffer Béla a Hacker-féle 
ezüstárugyár képviselői, Springut Henrik tojásnagykeres
kedő, Sugár A. és Székely J. az Auer gázizzófény r.-t. 
képviselői, Steiner József és Steiner Hugó sütőmesterek stb.

Némái Antal elnök a közgyűlést megnyitván meleg 
szavakkal üdvözli a megjelent ipartársulati tagokat, 
megköszönvén nekik a társulat ügyei iránti érdeklődé
süket, majd elrendeli a múlt évi közgyűlés jegyzőköny
vének bemutatását, mely felolvastatván, miután ellene 
megjegyzés ne:n történt, Gárdonyi József és Szeiffert 
Antal által hitelesít:otett. A napirend értelmében az évi 
jelentés előterjesztése következett volna, ennek felolva
sását azonban, miután nyomtatásban is megjelent, Kallós 
Márkus indítványára a közgyűlés mellőzte. A terjedel
mes évi jelentésből, mely dr. Kemény Géza titkár avaiott 
tollát d’cséri, kitüDik, hogy az ipartár u’at az elmúlt 
évben, főleg az iparlörvény módosítására, a kávésipari sza
bályrendelet miniszteri jóváhagyására, a játékkártyák bélyeg- 
illetékügyének rendezésére, főleg azokban a munkásügyek ren

dezésére irányított munkásságot fejtett ki. A számvizsgáló 
bizottságévi jelentését, mely szerint az ipartársulat vagyona 
az 1905. év végén 55 651-41 K., a segélyalapé 12,576 60 K., 
a karácsonyfaalapé 2010 81 K. és hogy az ipartársulat 
bevétele az elmúlt évben 7009-90 K., tiszta bevétele 
pedig 2159-97 K. volt, a közgyűlés egyhangúlag tudo
másul vette és elfogadta a jövő költségvetést is, mely az 
évi bevételt 6162 K., a kiadást 5214 K.-ban állapítja 
meg. Erre a közgyűlés úgy az elnökségnek, mint a 
számvizsgáló-bizottságnak, a pénztáros és ellenőrnek a 
felmentvényeket megadta. Az ipartársulat 1905. évi szep
tember hó 18-án tartott közgyűlése egy rendelkezési alap 
létesítését határozván, dr. Kemény Géza ipartársulati tit
kár bemutatja a választmánynak erre vonatkozó előter
jesztését, mely megjegyzés nélkül tudomásul vétetett. A 
„Magyar Országos Tinczér-Egyletu két beadványt intézett 
a közgyűléshez, melyekben arra kéri az ipartársulatot, 
szavazzon meg a MOPE.-nek 2500 K. rendkívüli segélyt, 
kötelezze tagjait arra. hogy 1, illetve 2 K tagsági dij 
mellett legyenek a MOPE. tagjai, azonkívül kötelezze 
tagjait arra is, hogy minden befolyásukat h?szná'ják fel 
arra, hogy alkalmazottaik kivétel nélkül a MOPE. tagjai 
sorába lépjenek, illetve magukra vállalt tagdíjfizetési 
kötelezettségüknek eleget tegyenek. A közgyűlés — 
Harsányi Adolf, Ólmosi József, Gárdonyi József, Bronner 
Miksa, Kallós Márkus, Steuer Marczel felszólalása után — 
az elnökség, il'etve választmány e'őterjesztésére egyhan
gúlag kimondja, hogy a kért segélyt meg nem adhatja 
ugyan, ellenben gondoskodni fog arról, hogy az ipar
társulat tagjai minél nagyobb számban a Magyar Or
szágos Pinczér Egyesület pártoló tagjaivá váljanak 
(amennyiben ennek fejében az ily tagok tanácskozási és 
szavazati jogot nyernek), és hogy végül, fel fogja kérni 
az ipartársulati tagokat, hogy jó szóval, barátságos utón 
hassanak oda, hogy alkalmazottaik a MOPE. tagjaivá 
legyenek s tagdíjaikat pontosan fizessék, megjegyezvén, 
hogy e tekintetben kényszerítő eszközök használata az 
ipartársulatnak nem áll módjában. Szavazásokra kerül
vén a sor, a közgyűlés Berger Leó indítványára Némái 
Antalt újból, egyhangú lelkesedéssel elnökké választja 
meg. Szavazás mellőzésével fogadták el a kijelölő bizott
ság- által beterjesztett szavazó lisztát is, mely szerint egy
hangúlag megválasztattak: alelnöknek : Berger Leó, 
pénztárosnak : Holstein Zsigmond; ellenőrnek: Gruber 
Károly. Választmányi tagok lettek : Freund Henrik, Glaser 
Fülöp, Harsányi Adolf, Heszmann Károly, Kallós Márkus, 
Tihanyi József, póttagok : Gárdonyi József, Kmetykó Lajos, 
Pollák Salamon, Strasser Gyula. A felügyelő bizottság 
tagjai: Fantó Henrik. Szeiffert Antal, Wertheimer Lajos, 
póttagjai: Gaál Arnold, Kaiser J. Márkus. A kávéssegédek 
betegsegélyző pénztárának közgyűlésére kiküldöttekül 
megválasztattak: Albecker Sándor, Árvay Ot‘ó Ede, Bauer 
Ignácz, Biermann Fülöp, Bodó Adolf, Bronner Miksa, 
Császár Gyula, Egerváry Géza, Erdős Ignácz, Fantó Henrik, 
Gaál Arnold, Gárdonyi József, Glaser Fülöp, Grosz Samu, 
Gruber Károly, Hebel Mihály, Harsányi Adolf, Hoch Lajos, 
Kaiser Ignácz Márkus, Kallós Márkus, Katona Gyula, 
Klein Ignácz, Kommer Ferencz, Beinitz Bernát, Salzer 
Ignácz, Steiner József, Tihanyi József, Ulits Lőrincz, 
Wagner József, Wertheimer Lajos.

A választás eredményének kihirdetése után Némái 
Antal rendkívül meleghangú beszédben méltatta Harkai 
Mór volt alelnök bokros érdemeit, ki az ipartársulat ér
dekeit három évtizednél hosszabb időn át mint tag, majd 
pénztáros, és végül mint alelnök páratlan hűséggel, lel
kesedéssel é3 jóban-roszban egyforma odaadással, el
telve a legnemesebb ambiozióval szolgálta és helyét 
most is csak gyengélkedése folytán hagyja el. Indítvá
nyára a közgyűlés Harlcai Mór érdemeit jegyzőkönyvébe 
igtatta és egyhangú lelkesedéssel örökös tisztelolbeli 
alelnöknek választotta meg, mire a megválasztottak 
nevében Berger Loó, Holstein Zsigmond, Kallós Márkus, 
Fantó Henrik egymásután mondottak köszönetét a köz
gyűlésnek. Az indítványok során végül Harsány'

KIRSCH JÁNOS li-Ut 57, ? 9 -0 9 FO Nsajt-, vaj- és szalámi-kereskedő, BUDAPEST, VII., Király-utcza 53., fiók:
Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás a t. vendéglős, szállodás és kávés urak részére.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Adolf terjesztett még be egy indítványt a kávéházak 
tulszaporodása ellen teendő intézkedések tárgyában, 
mire a közgyűlés az elnök lelkes éltetésével véget ért 

Közgyűlés után fényes lakomára gyűltek a jelen- 
volt ipartársulati tagok é3 meghívott vendégeik, amelyen 
kezdettől végig emelkedett hangulat uralkodott és sok., 
nagy tetszéssel fogadott pohárköszöntő hangzott el. Az 
elsőt Némái Antal elnök mondotta. Erős hazafias érzéssel 
és lendülettel vázolta a mai tarthatatlan politikai viszo
nyokat, ügyes fordulattal éltetve Gelléri Mórt, aki mint 
az orsz. iparegyesület elnöke e komoly és válságos na
pokban is erős kézzel folytatja a magyar ipar érdeké
ben évtizedek óta kifejtett czéltudatos munkásságát. 
Hat-kai Mór Némái Antal, volt vezérét, legjobb barátját, 
Berger Leó Gundel Jánost, mint az igazi iparos id-ális 
mintaképét, a kávésipartársulat díszét és büszkeségét él
tette. Gundel János Némái Antalt, Némái Antal dr. Seregi 
Zoltánt, dr. Kemény Géza dr. Soltész Adolfot éltette. 
Gelléri Mór nagyhatású beszédben a kávéházak elszapo
rodásának okait fejtegette és végül a kávésipar boldo
gulásáig emelte poharát. Steuer Marozel Berger Leóra., 
hallás Márkus Kemény titkárra, Gárdonyi József a sajtóra, 
dr. Seregi Zoltánra, dr. Soltész a kávésokra emelték 
poharukat, végül Gundel János Kass Béla vendéglőst 
üdvözölte meleghangú beszéddel. Az Ízletes, rendkívül 
díszesen felszolgált vacsora étrendje a következő volt: 

Consommé Marié Louise, Fogas á la Chambord, 
Fílets de boeuf Richelieu, Poularde de Styrie rötie á la 
broche, Saladé framjaise, Compote melée, ChouxfLur au 
gratin, Bőmbe á la Prince Rudolf, Fromages, Desserts.

D élm agyaro razág i vendég lős- és k á v é s ip a rtá rsu la t 
A temesvári szállodások, vendéglősök és kávésok ipar
társulatából alakult délmagyarországi vendéglős- és kávés
ipartársulat f. évi február hó 29-ikén Temesvárott tartotta 
a városháza tanácstermében ez évi rendes közgyűlését 
Schubert Péter elnöklete alatt. Az elnök üdvözlő beszéde 
után Halmágyi Andor előterjesztette a titkári jelentést, 
melynek legfontosabb része arról számol be, hogy a bel
ügyminiszter megengedte az egyletnek a vendéglői, szál
lodai és kávéházi személyzet közvetítését. Jelenti, hogy 
az egylet vagyona 2433 korona 17 fillér, s hogy az 
egyletnek 94 rendes és 5 tiszteletbeli tagja van. Schubert 
Péter elnök indítványára a közgyűlés elhatározta, 
hogy az egylet ügyvi'eli nyelve ezentúl kizárólag a 
magyar lesz. Ezután az elnök beszámolt a pinczérszak- 
iskola ügyéről s indítványára jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaztak mindazoknak, akiknek az in’ézmény létesítése 
és szervezése köszönhető. A közgyűlés még elhatározta, 
hogy a gáz- és villamosvilágitás olcsóbbá tételére minden 
lehetőt el fog követni. Tiszteleti tagoknak egyhangúlag 
megvá'asztották Gundel Jánost, az országos szövetség és 
a budapesti ipartá-sulat elnökét és Glück Frigyest, az 
az országos szövetség tanonczügyi szakosztályának 
elnökét. A pinczér-szakiskola pénztárosává Tóth Kálmánt 
választották meg s a tanonczok gyakorlati tanításának 
szervezését is roábizták. A közgyüiés a választások meg- 
ejtésével ért véget. A választmányba beválasztattak : 
Schenk Flórián, Witzenetz Márton, Müller Mihály, Haunold 
János, Kovács Lajos. Márközi Ferenoz, Polczák Antal, 
Gráf Antal, Sterbentz Ferencz, Ludig János, Gombás Gyula, 
Ignea Sándor (Lúgos), Lövey Gusztáv (Lúgos), Gillg Antal 
(Lúgos), Pollitzer Sámuel (Lúgos), Piánk Adolf (Oravicza), 
Neuwirth Adolf (Lúgos), Gliicksmann Dávid (Versecz), 
Neuberger Ármin (Lúgos), Czenczinger Ferencz (Nagyszent- 
miklós), Beber Ferencz (Nagybecskerek), Zborű Ferencz 
(Ilerkulesfürdő), pót'agok Schönberger Hermann, Zwieder 
Lajos (Versecz). A pinczérszakiskola bizottsága: védnök 
Lénárd Jakab. Tagok: Lenz János, Trimmel János és 
Müller Mihály.

N yugdíj eg yesü le tünk  uj tag ja i. Újabban a követ
kezők léptea nyugdijegyesületünk tagjai sorába: B u d a
p e s te n :  Soronits Ferencz 3000, Boros Gyula 2000, Vez- 
marovich Tivadar 1000, Fiiszár Vincze, Simon Tóbiás 800, 
Földes Károly, Zambó János, Kaminek Rezső, Mészáros 
József 600—000 kor. nyugdijigénynyel; E g e rb e n : Weisz- 
mann Ignáoz 1600, Krausz S ímu, Stöckl Kálmán 1000- 1000 
kor. nyugdijigénynyel ; K e c sk e m é te n : Váczi Gyula, 
Dunszt Adorján 1200—1200 is Wessely János 600 kor.

nyugdijigénynyel: M is k o lc io n : Henczely János 1000, 
TVeinberger Ignáoz, Wingert Ádám, Szabó Lajos 600—600 ; 
Z so ln á n : Feiner Dávid 3000, Kovács Lajos 1000, Janim 
Lajos 600 kor. nyugdíjjal; Z ó ly o m b a n : Mein Lajos 
20U0; B u t tk á n : Feldmann József 2000, Rund Henrik 
1200,’L o so n c io n  : Iíotrosics Lajos 1000, Pollák Hermann 
600 kor. nyugdijigénynyel.

Hymenhirek. Márkus Zoltán, a szatmári Royal- 
szálloda üzletvezetője márczius hó 15 én vezeti oltár 
elé Schiller Sárikát, Schiller Józsefnek, a nagyváradi 
Pannonia-szálloda bérlőjének kedves és szépmüveltségü 
leányát.

Ó vakodjunk  a p ezsg ö b o rh am lsitó k tó l. Újabban, 
főleg egyik megelőző számunkban a pezsgőborhamisi- 
tásokról irt közleményünk megjelenése óta több előfize
tőnktől panaszos levelek érkeznek hozzánk, hogy a Trilby, 
Torreádor, Matador Sec, Hyppolyte, Carte Manche stb. illuziós 
márkák, illetve pezsgöhamisitványok eladásával foglalkozó ügy
nökök erőszakoskodásai és visszaélései már-már elvisellietle- 
nekké válnak. Tekintettel arra, hogy Francois Lajos pezsgő- 
borgyárosnak a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
legutóbbi ülésén elfogadott és a pezsgöborhamisitók ható
sági üldözésére vonatkozó indítványa folytán már a közel 
jövőben megkezdődnek a megfelelő eljárások, ellenőrző 
szemlék, vizsgálatok, stb., felhívjuk úgy fővárosi, mint vidéki 
kartársainkat, hogy az ily hamisított pezsgőborok, illetve közön
séges habzóborok ügynökeit saját érdekükben irgalmatlanul ráz
zák le magukról. Megjegyezzük, hogy a sok hamisítvány 
közül a Hoffmann-féle Hippolit-pezsgö eredetét nem sikerült 
felfedeznünk, mivel ily gyár Magyarországon egyáltalán nincs 
is és hogy a Tokaji pezsgőgyár, melynek minemüsége 
szintén ismeretlen, egyik márkáján jogtalanul használja a 
„Park-klub külön töltése“ elnevezést, mivel e pezsgőgyár e 
klub vezetősége előtt teljesen ismeretlen. Mivel a ható
sági vizsgálat sok kellemetlenséggel jár arra nézve is, 
akinél ily hamisítványok találtatnak, osak saját érdekeit 
védi, aki amennyire csak módjában áll, az ily márkák 
használatát kerüli és üldözi.

H uszonötével! ju b ileu m . Sailer Ignáoz, a „Hun
gária nagyszálloda“ pinczemestere f. évi márczius hó 
6-án ünnepelte működése huszonötéves évfordulóját. A 
jelenleg 76 éves jubiláns 1856. márczius 6-ika óta mű
ködik mint pinczemester, eleinte a Frohner-szállodában 
volt alkalmazva s innen került a Hungáriába, hol évek 
hosszú sora óta főnökei legnagyobb megelégedésére mű
ködik.

Ü zle ti h írek . Leitner Mihály keszthelyi szállodás 
szállodáját teljesen újjáalakította. A szálloda uj étterme 
a város valóságos dísze. — Bucsky Péter kaposvári 
vendéglős „Mátyás király11 czimü vendéglőjét étteremmel 
kapcsolatos kávéházzá alakította. — Szeller Sándor szegedi 
vendéglős üzletét a Kossuth Lajos-sugárut 75. számú 
házba helyezte át. — Klein Izidor Aradon, a Szt-Pál- 
utoza 2. sz. házban uj vendéglőt nyitott. — Klein Endre 
vendéglős átvette a marosujvári újonnan átalakított kincs
tári vendéglőt, illetve szállodát és ennek éttermét és 
kávéházát is. — Ló'W Lajo3 korcsmáros Nagysurban uj 
vendéglőt nyitott. — Rosnstingl Antal vendéglős átvette 
a soproni színház vendéglő vezetését. — Nagyvárad város 
törvényhatósági bizottsága 811,000 korona összegért a 
Sas és Zöldfa szállodák épületeit Kurliinder Ede dr. és 
Adorján Emil dr.-nak adta el. A vevők ajánlatuk bizto
sítására 75000 koronát tettek le, az első részletre pedig 
a napokban 236,375 koronát fizettek be a városi pénz
tárba. Tehát eddig 311,375 koronát fizettek Nagyvárad 
városának.

A k árty aen g ed é ly . Megírtuk lapunk egyik előző 
számában, hogy a belügyminisztérium több panasz kö
vetkeztében felhívta a fővárost, magyarázza meg, hogy 
a kártyázásra szóló engedélyeket a vendéglőkben, kávé
házakban ki adhatja ki. A főváros a felhívásra adott 
előterjesztésben előadja, hogy a kártyaengedélyekről 
1868-ban készült szabályrendelet kimondja, hogy a fő- 
helyiségben minden megengedett játékot szabad játszani, 
a mellékhelyiségekben C3ak akkor, ha azok közvetetle- 
nüi össze vannak kötve a főhelyiséggel s ha azokat a 
rendőrség engedélyezte. Ebből következik, hogy a fő- 
helyiségre nem kell külön kártyaengedély, ellenben csak olyan

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becse* figyelmébe ajánljuk.
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mellékhelyiségre lenne szabad engedélyt kiadni, amely direkt 
a főhelyisegbol nyílik.

,, ^PartárB iilati közgyűlés. A nagyváradi szállodások, 
vendéglősök, kávésok és koresmárosok ipartársulata f. évi 
márczius hó 10-én tartotta tisztújító közgyűlését, melyen
elnökkéCzegledy Sándort, alelnökké Klein Lajost, pénz- 
tárnokká Maresch Kálroyt, titkárrá Sarlcadi Józsefet választ- 
mányi tagokká Dolgos Ignácz, FÜlöp István, Beiter Porén 'z, 
Dapp János, Boldizsár Károly, Kecskemély István, Kovács 

Bolich k,aJos> Buráig Miklós, Szauer Kálmán, Benrád 
Albert és Kichter Antal választattak. Felügyelő-bizottsági 
tagok -. Schiller Sándor, Kárner Vilmos és Karger Sándor. 
Jogtanácsossá dr. Stocker Józsefet választották. Elhatá
rozták, hogy a záróra eltörlése iránt kérvényt nyújtanak 
be a városi tanácshoz.

B érle tek  és eladások . Hajdúszoboszlón a város tu
lajdonát képező Nyúzó korcsma, továbbá a Kontyos 
korcsma bérbeadandók. — Szenttamáson (Bícs m.) a 
nagyvendéglő 3 évre bérbeadandó; ajánlatok ápr. 10-ig 
a községi elöljárósághoz küldendők. — Kecskeméten ez 
Iparos-Otthon vendéglője 6 évi bérletére ajánlatok az 
elnökséghez márczius 25-ig adhatók be. — Mátéfalva 
község (Nagyküküllő m.l italmérósi joga április 1-től 
1908. végéig márczius 17-én fog bérbeadatni. Kikiáltási 
ár 800 korona, bánatpénz 10%, feltételek a községházán 
tudhatók meg. — Tenkén Koller Pál vendéglője eladó. 
Tudakozódhatni a tulajdonosnál.

S zeged i p lnozérek  bálja . A szegedi pinczérek f. 
évi február hó 26-dikáu tartották rendes évi tánczmulat- 
ságukat a Tisza-szállodában. A bálon a szakipari körökön 
kívül nagy és előkelő közönség vett részt, úgy, hogy 
szegedi pinczéreink e fényes sikerű vigalma egyike volt 
a farsang legemlékezetesebb mulatságainak. Á bálon 
megjelent hölgyek névsora a következő : Asszonyok: 
Danczinger Jánosné, Rittinger Károlyné, Juránovics 
Ferenczné, ifj. Juránovics Ferenczné, Juránovics Gyulánó, 
Ördögh Vinczéné, Ábrahám Istvánná, Varga Pálné, Bauer 
Józsefné, Popper Miksáné, Szerencsics Károlyné, Tegyey 
Kálmánná, Vas Józsefné, Rózáné, Fekete Lászlóné, 
Steinné, Korpássy Ferenczné, Gaál Józsefaé, Kövesy 
Gézáné, Schönsteinné, Ambrózyné, Szeil Károlyné, özv. 
Biacsi Gusztávné, özv. Borbolya Józsefné, Horváth 
Istvánná, Burghardt Lajosné, Kopasz Józsefné, Engel 
Károlyné, Szanda Ferenczné, Volf Izidorné, Lieb Jánosné, 
Gombos Mihályné, Pásztor Endréné, özv. Fazekas 
Istvánné, Belányik Lajosné, Tandari Jánosáé, Bokor 
Adolfné, Faber Lajosné, Elefánt Jakabné, Pálfyné, 
Csabáné, Lipkovios Józsefné, Rittinger Károlyné. Leányok: 
Kenderesi Szabó Mariska, Martin Juliska, Mihalkovits 
Erzsiké, Ördög Margitka, Ördög Erzsiké, Ábrahám 
Mariska, Szabó Juliska, Hajós Annuska, Popper Berta, 
Stein Giza, Korpássy nővérek, Sohönstein Mariska, Turner 
Erzsiké, Ráró Iduska, Herke Juliska, Rácz Ilonka, Bagi 
Mariska, Bihacsi Juliska, Rigner Fanni (Csongrádi, 
Szanda Piroska, Adók Rózsika, Bokor nővérek, Elefánt 
Teréz, Kiss Róza, Bródi Erzsébet, Wimmer íré eke.

Jó v á h a g y o tt szab á ly ren d e le t. A korcsmákról, sor
házakról, bor- és páliukamérésekről alkotott megyei 
szabályrendeletet Heves vármegye törvényhatósági bizott
sága még 1904-ben módosította. A belügyminiszter a 
vármegye ezen szabályrendeletét oly megjegyzéssel 
hagyta jóvá, hogy a 2. §. a) pontját törölte, mert az 1899. 
évi XXV. t.-cz. végrehajtása iránt a pénzügyminiszter 
által kiadott utasítás 2. §. utolsó bekezdése értelmében 
korlátlan kimérési üzletben kereskedés nem gyakorolható 
és ez a tilalom az élelmiszírekkel való kereskedésre is 
kiterjed, amennyiben az élelmiszerek nem az üzleti helyi
ségben való elfogyasztásra, hanem elvitelre szánvák.

Ó v adéksikkasz tó  kávés. A budapesti rendőrség 
f. évi február 26-án nyomozást indított Nagy-Faragó 
Sándor kiskunhalasi születésű kávés ellen, akinek 
Faragó-kávéház czimen a Kerepesi ut 50. szám alatt 
levő házban kávéháza volt. Faragó ellen a Terézvárosi 
Takarékpénztár 600 korona, a Fő- és Székvárosi Hitelszövet
kezet 1000 korona óvadék elsikkasztása miatt tett fel
jelentést. A két pénzintézet ugyanis Better Ede és Frey 
Ede főpinezérek helyett tett le óvadékot Faragó kezébe, 
aki a pénzt elsikkasztva, megszökött. Faragó ezelőtt

öt-hat évvel a főváros éjjeli kávéházaiban mint magyar ar
tista volt ismeretes alak. Az artista meghódított egy 
kávéházi pénztárosnőt, akinek néhány ezer korona meg
takarított pénze volt. Feleségül vette a leányt s annak a 
pénzéből nyitotta kávéházát, amelyet mo3t bűnös módon 
elprédált.

A soproni vendéglősbál. A soproni vendéglősök, 
szállodások és kávésok szövetkezete által rendezett tánc 5- 
mulatság 704 korona 38 fii!ór jövedelemmel zárult, mely 
összeg a soproni részvőnyserlőzde 300 korona adomá
nyával együtt, tehát összesen 1004 korona 38 fillér a 
szövetkezet elszegényedett özvegyei és árvái részére 
újonnan létesített alapja javára fordittatott.

H alálozások . Szihszay Fvrencz vendéglőst, a buda
pesti vendóglős-ipartársulituak régi és érdemes tagját 
súlyos csapás érte. Felesége született Schleinz ‘ Emília f. 
évi márcz. 9-én rövid szenvedés után, élete 62. évében 
meghalt Budapesten. Az elhalt úrasszony végtisztessé
gén a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársula'a küldöttsegileg vett részt. — Koch 
Károly volt budapesti vendéglős, a koronás arany érdem
kereszt tulajdonosa, Koch Józsefnek, a ,,Budapesti szállo
dások, vendéglősök és koresmárosok ipartársulata11 alel- 
nökének édes atyja f. évi márcz. 20-án meghalt. A meg
boldogultat, kinek halálát kiterjedt rokonság siratja, 21-én 
temették el a kerepesi-uti t mető halottasházából. — 
Klein Ödön, a czelldömölki „Uj kávéház1'' tulajdonosa f. 
hó 4-én hirtelen elhunyt. — Kandler Károly medgyesi 
népszerű vendéglős, a róm. kath. egyháztanáos tagja s 
több jótékonysági egylet elnöke meghalt.

A kik nem  sz ere tik  egym ást. Mindig a kollegiali
tást hirdetjük, mindig hangoztatjuk, hogy iparunk fej
lesztése, közérdekű törekvéseink megvalósítása, az egye
sületi élet fejlesztése csak úgy járhat sikerre), ha a 
kartársi összetartás érzése fűz ossz > bennünket, különb
ség és tekintet nélkül arra, hogy közöttünk ki az elő
kelő gazdag, ki a szerény, de becsületes kékkötényes 
korcsmáros. Annál fájdalmasabb, hogy — ami ritkán 
szokott megtörténni I — most olyan hir érkezik hozzánk 
egyik előfizetőnk révén, mely szerint Siekszárdon ezekkel 
éppen ellentétes viszonyok uralkodnak, hogy ott a ven
déglősök nem szeretik egymást s valaki, akit pedig 
szakszerű jeles képzettsége, kiváló általános műveltsége 
minden jóban vezérszerepre predesztinál, kerülve kerüli 
kartársai társaságát. Hát ez nincs rendjén. Éppen a mű
veltség és képzettség ró ránk fokozott kötelezet'ségeket 
társadalmunk, iparunk és hivatástársainkkal szemben és 
saját hivatásának és hivatottságának csak az tesz igazán ele
get, aki a köz iránt tartozó kötelességeinek is eleget tesz.

Jé g k a r te ll. A budapesti jégkereske lök egyesülete 
az enyhe tél folytán felemelte a jégárakat. Ezt az ár
emelést mivel sem találjuk indokolhatónak, mert ha a 
tél kevesebb jeget adott is, mint máskor, mároziustól 
májusig, amíg a fogyasztó közönségnek a jégre szüksége 
Ifisz, a meglevő jéggyárak annnyi jeget állíthatnak elő, 
amennyi csak kell. Aggódva vesszük a jégáremelésről 
szóló hirt, mert tudjuk, hogy ebből elsősorban vendéglő
seinkre és kávésainkra fog kár háramolni. De mivel itt 
nemcsak rólunk, hanem a fogyasztóközönség, az egész 
lakosság és ped g nemcsak a vagyonos osztályok, 
han°m a legszegéayebb osztályok érdekeiről egyformán 
van szó, elvárjuk hogy az illetékes hatóságok kellő 
időben gondoskodni fognak arról, hogy a jégkeres
kedők jogtalan, indokolatlan áremelését kellő intézkedé
sekkel ellensúlyozza.

A kom árom i p in c zé re g y le t bálja . A komáromi 
pénczéregylet bálja, melyről már ismételten is megemlé
keztünk, f. évi márczius hó 6-án még a legvérmesebb 
reményeket is túlhaladó eikölcsi és anyagi sikerrel zaj
lott le a Vigadóban, hol a bál hazafias és jótékony czél- 
jára való tekintettel a komáromi és vidéki társadalmi 
előkelőségek tüntetőleg nagy számban jelentek me>r, 
A tánozot Horváth Béláné a vendéglősipartársulat ai- 
elnöknőjével dr. Peredi Géza ügyvéd, a függetlenségi 
párt elnöke nyitotta meg. A rendezőség élén Maitz Feremz 
ritka buzgalommal fáradozott azon, hogy a hölgyek k. 
vegyék a részüket a tánczból. A négyeseket 60 pár tán-

===== Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni



12 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1906. márczius 15.

czolta. A mulatság legjobb hangulatban világos-virradtig 
tartott. Az estélyen megjelent hölgyek:

Asszonyok: Bódis Györgyné, Buczó Sándornó, 
Elek Sándorné, Fischer Miksáné, Gleischer Mérné, Fiirst 
Mihályné, Goldsohmidt Vilmosné, Gyarmathy Dánielné, 
Hermáim Ferenczné, Hirseh Adolfné, Horváth Béláné, 
Izsák Andorné. KadváD Sándorné, Iliant Ferenozné, 
Kleinrath Gusztávné, Kovács Károlyné, Marton Lajosné, 
Mekler Károlyné (Székesfehérvár), Mészáros Ferenczné, 
Mészáros Pálné, Maurer Vilmosné, Melosék Edéné, Mikes 
Jánosné, Molnár Zsigáné, Nagy Lajosné, Putnik Antalné, 
Prágay Ferenozné, özv. Répassy Józsefné, Wolfsthal 
Zsigmondné, Singer Hermanné (Budapest), Stempelné, 
Sohwartz Izidorné, Torda Gézáné, Tóth Jánosné, Varga 
Ferenczné, Wéber Józsefné, Weisz Hermanné, Wojtovios 
Károlyné.

Kisasszonyok: Bódis Anna, Buczó Margit, Elek 
Mariska, Fischer Plelén, Iliant Erzsébet, Kohn Berta, 
Kiinel Józefin, Lorger Zsófia, Mekler Mariska (Székes- 
fehérvár), Mikes Mariska, Mészáros Annusba, Molnár 
Janka, Prágay Mariska és Tercsiké, Szigeti N., Stempel 
Giza, és Mariska, Tóth Mariska, Weinréb Paula, Weisz 
Regina, Weber Etelka, Weisz Helén és Zsófi, Ziegler 
Miczi.

Kiflik, zsem lyék, fe lv á g o tt sü tem ények. A buda
pesti pékmesterek, kik nagyon elégedetlenek, a legutóbb 
életbeléptetett sütőipari szabályrendelettel különböző 
egészségügyi és köztisztasági érdekekre való hivatko
zással azt szeretnék elérni, hogy a vendéglőkben és 
kávéházakban megmaradó süteményféléket ne legyenek 
kénytelenek visszavinni és hogy vendégek elé a pin- 
czérek darab, s ne kosárszámra tehesse a süteményt. A 
kerületi elöljárók legutóbbi értekezlete azonban kimon
dotta, hogy a kérelem nem teljesíthető a szabályrendelet 
módosítása nélkül, mely nem kötelező a fogyasztóra, 
mert nem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy elfogadja 
az elébe tett egy darab süteményt, ha különben váló; 
gatni akar, viszont a vendéglősöket és kávésokat ki 
kötelezheti arra, hogy a megmaradó süteményt meg is 
tartsák és meg is fizessék ?

A n ag y v á rad i p ln czé reg y le t es té lye . A nagy
váradi pinozéregylet f. évi márczius 14-én a Zöldfa szál
loda összes termeiben sikerült tánczestélyt rendezett a 
létesítendő pinczér tanonczszakiskola alapja javára. Az 
estély diszelnökei Czegédy Sándor, dr. Dési Géza, Kriszta 
Sándor, Molnár Henrik, Stern Hermán voltak, a rendező
bizottság elnöke Weisz Hermann egyleti elnök. Az úgy 
erkölcsi, mint anyagi tekintetben igen sikerült estély csak 
a kora reggeli órákban ért véget.

Első L eán y k ih ázas itó  E g y le t m. sz, (Gyermek- 
és életbiztosító intézet. Budapest, VI., Teréz-körut 40—42. 
szám. Alakíttatott 1863.) F. év február havában 1.328,400 
kor. értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 1.165,400 
kor. értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosí
tott összegek fejében 66,259 K. 82 f. fizettetett ki. 1906 
január 1-től február 28-ig bezárólag 2.625,600 K. értékű 
uj biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek 
fejében a folyó évben 123,728 K. 39 f. és az intézet 
fennállása óta 10.289,632 K. 69 f. fizettetett ki. Ezen in
tézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével fog
lalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb felté
telek mellett.

A ngol-m agyar é rdekek . A gr. Lónyay Elemér elnök
lete alatt álló londoni „Hungárián Society‘\  mely eddig 
majdnem kizárólag a magyar Háziipari termékeknek 
Londonban való terjesztésével foglalkozott, újabban 
Kairóban és Délafrikában is expositurókat szervezett. 
Akik ezen egyesület tevékenysége iránt közelebbről is 
érdeklődnek, Gelléri Mór, kir. tanácsos, magyarországi 
megbízott (IV., Uj-utcza), vagy Felbermann Lajos alelnök 
(London, W. C. 35, Norfolk Street, Strand) által bármi
nemű bővebb felvilágosítást nyerhetnek.

M agyar d ivat, m agyar Ipar. „Az Orsz. iparpártoló 
szövetség“ a magyar viselet, s ezáltal a magyar ipar fel
lendítése érdekében hazafias felhívást bocsátott ki, egy
ben pedig mozgalmat indítóit az iránt is, hogy — főleg 
ruházati czikkekben — bizonyos általános minták állapít
tassanak meg, A szövetség elnöksége (VI., Uj-utoza 4.)

minden e czélra szolgáló eszmét, javaslatot szívesen 
fogad és fösulyt helyezvén a magyar kis és báziipar fel
karolására, egyes elhanyagolt specziális magyar ipar
ágak fellendítésére is nagy gondot fog fordítani.

M árczius! ün n ep é ly  a b u d ap e sti p in czé rszak - 
isko lában . Hagyományos lelkesedéssel, egyszerű formák 
közt ülte meg márczius Idusának, a magyar szabadság 
hajnalhasadásának ünnepét a budapesti vendéglősök 
szakirányú tanoncziskolája, mely e napon tulajdonkép 
kettős ünnepet ül. Ünnepli a nemzet egyetemével a nagy 
napot, moly tenger dicsőségnek, de tenger könynek, fáj
dalomnak és vérnek eredő napja volt, melyből azonban 
uj életre kelt a szabadság fája, de ünnepli az „István- 
dij" nyertesét, ki e napon veszi át a nagylelkű alapitó 
kezéből a becsületes szorgalom jutalmát. Ma szürke volt 
ez a nagy nap. Ráült a liazafiui gond, a nemzeti elkese
redés és csalódás sötét felhőtömege, melybe csak a 
nemzet igazaiba, rendületlen kitartásába vetett erős hit 
vetett világitó fényt.

Az ünnepély, mely az érsek-utczai elemi iskola 
különtermében folyt le és melyen a felügyelő bizottság 
részéről Glück Frigyes, Gundel János, Palkovics Ede, 
Pelzmann Ferercz, Kommer Ferenoz, Mehringer Rezső, 
Förster Konrád, Petánovits József, Müller Antal, Will- 
burger Károly, Sclimidt Konrád, továbbá ifjabb Pelz
mann Ferencz, a tanári kar részéről Waltér Károly 
igazgató, Száva János, Havas István, László Mihály 
tanárok, a „Budapesti pinozéregylet“ több tagja vet
tek részt. Glück Frigyesnek megnyitójával vette kez
detét, ki mély meghatottságtól áthatott, lendületes és 
eszmegazdag beszédben a serdülő kor fogékonyságához 
mért beszédben fejtegette a nap jelentőségét. E beszéd 
elhangzása után a jelenvoltak elénekelték a Hymnuszt, 
mire Száva János tanár tartotta meg halásos ünnepi 
beszédét, melyben a haza iránti mélységes ragaszkodásra, 
a történelmi hagyományok kegyeletes ápolására buzdí
totta a tanulókat. Utána Sepper Béla növendék szavalta 
el a „Talpra magyart11. A sikerült szavalatot a jelenvol- 
tak élénken megéljenezték. Az ünnepély második részét 
képezte az „István-dij“ kiosztása, melyet Glück Frigyes 
tartalmas és szívhez szóló beszéd kíséretében adott a 
nyertesnek Fodor Imrének, aki a kitüntetést meghatott 
hangon köszönte meg. Utána Walter Károly igazgató 
Krammer Lajosnak, az István-dij tavalyi nyertesének a 
szakiskolához küldött, Ilavreban kelt levelét olvasta fel, 
melyben eddigi külföldi útjáról számol be és hálával 
emlékszik meg a szakiskoláról, Glück Frigyesről és 
tanárairól, kiknek boldogulását köszönheti. E beszédek 
elhangzása után Gundel János ipartársulati elnök mondott 
nagyhatású beszédet, melyben az iskola tanulóit szor
galomra, takarékossákra, józan és tiszteséges életmódra, 
buzdította szívből jövő atyai szavakkal, az István-dij 
nyertesét pedig arra intette, hogy mindenben Glück 
Frigyeshez hasonlóvá válni igyekezzék. A rendkívül sike
rült, emelkedett hangulatú ünnepély Glück Frigyes záró
szavával ért véget, ki ez alkalommal az ipartársulatnak 
a szakiskola fenntartásáért, a tanári kamat és felügyelő 
bizottságnak is köszönetét fejezte ki a szakiskola érde
kében kifejtett lelkes, ügybuzgó közremunkálkodásáért. 
Az ünnepély végén Gundel Jánost és Glück Frigyest a 
jelenlevők lelkesen megéljenezték.

É tla p -k ö n y v tá r. Frank E. Buttolph kisasszony, 
egy tudós amerikai hölgy, az Astor könyvtár hivatal
noka, étlapokat gyűjt és gyűjteménye már több, mint 8000 
számból áll. A gyűjteményben a legnagyobb szerepet 
persze az amerikai étlapok játszszák. Ott van többek 
közt egy kis papirmasé-íejsze, amelynek nyelében rejtőzik 
az étlap indián nyelven. A legszebb étlapok egyike a 
„Kaliforniai Ohio Társaság1' étlapja, amelyet az elnök 
tiszteletére 1901-ben rendezett banketen adtak ki. Ez az 
étlap pompás fehér bőrbe kötve, művészi rajzokkal, a 
könyvnyomtatás és künyvkötés valóságos remeke. Érde
kesek a babona-ellenes „Tizenhármas Klub" étlapjai. A 
borlap koporsó formájú, fekete papirosra van nyomtatva. 
A külföldi étlapok közt van egy pár magyar is. Remek 
darab egy magyar huszárezred százéves jubileumi ban
ketjének az étlapja. Azoknak a diszebédeknek az étlapjai, 

l amelyeken II. Vilmos császár rósztvett, többnyire nagyon
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egyszerűek. Legnagyobb büszkesége a gyűjteménynek
1 T yo|,|d E Sétlapjai 1848-tól kezdve be vannak kötve, 

j. . f y dVÍ bÖrtön- A soProni kir. törvényszék 
S í S l A h  B<i “ 1PlnC1Z,ér,tanonczotl ki a Grősssnbrunner 

^  A VO t alkalmaiva faabó János fizető 
^  kárára mintegy 800 korona erejéig lopást köve

t i 1 ní ’ egy 6vi börtönre Ítélte. íme egy újabb bizonyí
tókarra, mily nagyfonto*ságu intézmény tanonczaiuk 
szellem és erkölcsi nevelése érdekében a szakiskola, 

s.aj“o s ~  mée ma is sokan érthetetlen 
módon idegenkednek. A Z«ámboky-fm erkölcsi bukásáért 
ugyan sem a gazdát, sem a főpinczért nem lehet fele
lőssé tenni, de igenis lehet azt a fórumot, mely oka 
annak, hogy sok helyen a borfiuk iskolai tanulás, 
nevelés nélkül nőnek fel s elvesztik igy niBguk alól az 
erkölcsi talajt.

E gy  pezsgő  borgyár csődje. Unyi József bejegy
zett czeg pezsgögyáros (üzlete Budafok) ellen a buda- 
pesü kir. kereskedelmi s váltótörvényszék márezius 8. 
napjan 22315. szám alatt kelt végzésével a csőd meg
nyittatott. 6

E gy  ré g i csá rd a  pusz tu lása . Nagyváradról írják, 
hogy a varos állandó választmánya a közgyűléshez inté
zett előterjesztésében a város egyik régi emlékének a 
Hágó-osárdának lerombolását javasolja, mert ez az utszé i 
csarda veszedelmes menedékhelye a kóbor ozigány kara- 
vanoknak, akik az egész környéket rettegésben tartják. 
Hajdan nagy hire volt a Hágó-csárdának. Szegénylegé
nyek, üldözött futóbetyárok vig tanyája volt ez. minf a 
többi utsséli korosma. Tőlenem messze állt az akasztófa, 
melyre a statárium alatt bizony kilógattak egy-egy nyalka 
szegénylegényt. Abban az időbui még ott hagyták szá
radni őket a szégyenfán s ott játszadozott rongyokban 
lefoszló ruhájukkal a hűvös téli szél. A rozoga épület
nek a legnagyobb híressége az. hogy e helyen megfor
dult Petőfi Sándor is. Egyik levélében, melyet meghitt 
költő-barátjához, Arany Jánoshoz irt Nagyszalontára, föl- 
ornliti, hogy látta a Hágó teteje' ől Nagyváradot. Gyönyörű 
fekvésű, szép város lehet — írja Petőfi — és sajnáíja. hogy 
nem futotta idejéből, hogy bekutyagoljon Nagyváradra. 
Erről a helyről pompásan lehet belátni az egész környéket. 
Hogyha mérföldnyire is járt a perzekutor, már észre
vette a betyár s volt bőven ideje, hogy sarkantyúba 
kaphassa a lovát.

A term ény liam ls itások  üldözése. A földművelés
ügyi miniszter elrendelte, hogy az 1895. évben hozott 
törvény alapján indított terményhamisitókihágások eljá
rása során — a tettenérést kivéve — minden egyes olyan 
eset alkalmával, amelynél a gyanúsított egyén a hami
sítást be nem ismerve, azzal védekezik, hogy a hamisított 
terményt, terméket vagy ozíkketj ebben az állapotában 
mástól szerezte, és ezt az állítását igazolta, a vizsgálatot a 
részéről megnevezett eladó ellen, valamint a forgalomba 
hozók ellen is mindaddig ki kell terjeszteni, amíg a ha
misítás alanyi tényálladéka kétséget kizárólag meg nincs 
állapítva.

China- és alpacca-eziist
szálloda-, kávéház- és 
vendéglő felszerelések
legolcsóbban és legjobb minőségben jót

állás mellett

Szandiik ezüstáru-gyár
közp. főraktáránál

Budapest, IV. kér., Városház-tér 2.
Saját arany- és ezüst-bányák. 

Gyártelep : ALSÓ HÁMOR (Barsmegye).
Evőeszközök alpaccából:

12 db  asztali kanál 
12 ,, ,, villa
12 ,, ,, kés...
l2  ,, d e sse rt ... 
l2 „ „ villa

._ K. 10.50 

... K. 10.50 

... K. 11.40 
_  K. 0.20 
... K. 8.70

12 db kávéskanál ... — —
12 ,, moccakanál..............
1 ,, lovosmorö kanál —
l ,, te j merő kanál ........
1 ,, főzolókinorő kanál

K. 5.20 
K. 4.20 
K. 11.42 
K. 1.63 
K. 2.63

'iNbiáftt M in

S m S f l H J S T
telfiMi uztftN- is lidíté jut,kltfifté hutámnak bizonyult köhögésnél, gégsbajokaál, gyomor- éo hólyaghu- nrtnál.

l a t t a i  Ito u rik , to u w  M

M u g j a r  . J e l z á l o g  I l i t e lL m r i lc .

H I R D E T M  ÉIV Y.
A Mflgyar Jelzálog-Hitelbank t. ez. részvényesei az 1906. márezius 

hó 28-ik napján déli 12 órakor a bank helyiségeiben (V., Nádor-utcza 
7. sz.) tartandó

37. rendes közgyűlésére
ezennel tisztelettel moghivalnak.

WAPIREWD :
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentése az 1905. üzle t' 

évről.
2. Az 1905. évi mérleg megállapitása és a felmentvény megadása.
3. Határozathozatal a tiszta nyereség hováforditása iránt.
4. Az igazgatóság választása.
5. Választás a l'eltigye.ö-bizoitságba.

A részvén yek , le t e l t e t e k :
B u d a p e s t é i t : a bank főpénztáránál (V., Nádor-utcza 7. sz.) és a 

Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbanknál;
R écsb t-ii : az »Union Banlc«-nál;
P a r i s b a n  ; a »Société Générale pour favorisor le développemont 

du Commerce et de Iln d u s trie  on Francé** ezimü 
banknál. Az i^ - a z ^ a tú s í i g .

A lap szab ály  o k  k  ivonata.
23. 20 részvény tulajdona 1 szavazatra jogosit.
24. Részvényesek, kik szavazó jogukkal élni akarnak, kötelesek 

a közgyűlés összeüléso előtt legalább 8 nappal részvényeiket téritvény 
mellett letétemónyezni : a letéteményezés a bank pénztáránál, vagy 
más, a hírlapokban kijelölt helyeken eszközleudö.

25. §. A szavazójog személyesen, vagy meghatalmazott által gya
korolható. M e.hatalmazás csak részvényesnek adható. Testületek, 
intézetek és kereskedelmi ezégek, továbbá nők és kiskorúak a köz
gyűlésen törvényes képviselőjük által vehetnek részt, ha azok kü ön
ben részvényesek nem volnának is.

Azoknak, kik szavazó jogukat igazolták, a részvényesek és az 
utánok járó szavazatok számának megjelölésével ellátott igazoló jegyek 
adatnak ki. A részvények a részvényes által sajátkezüleg aláírandó 
jegyzékbe, számszerű sorrendben és pedig a Magyar Jelzálog-Hitel
banknál egy, minden egyéb letéthelyen két példányban bejegyzendők. 
A letevő a letett részvényekről téritvényt nyer és a részvények annak 
idején a közgyűlés megtartása után, csakis ezen téritvény visszaadása 
mellett fognak neki kiszolgáltatni.

Az 1905. évi mérleg és jelentés 190G. márezius hó 20-tól kezdve 
a t. ez. részvényesek rendelkezésére áll.

(Utánnyomás nem dijnztatik.)
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e-jibinj Aa Tárca A ntodrom  G a ra sé  v á lla la ta
utIMdl GO la tod  BUDAPEST, V., Vigszinház-utcza 3. sz.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAWAVAVAVAVAVAVAVAVA
Automobilok javítása, kölcsönzése és beraktározása. Accumu- 
latorok javítása és töltése. Villanyvilágitási berendezések. Az 
összes automobil és villanyvilágitási czikkek beszerzési forrása.

3 szó  . . .
Gessler

Altvater
Jagerndorf.

W A H I.K A M P F  ös G ÖltÜG á sv á n y v iz k e r e sk e d ő k
Nádor-utcza 17. sz BUDAPEST V. Nádor-utcza 17. sz.
A Borszéki viz, Bribi Olga-forrás, Szultán lithium-forrás, 
Sztojkai, Szolyvai, Polenui és Zuhi, Erzsébct-vizek, a Málnási 

Mária-lorrás és lgmándi keserüviz fő r a k tá r o sa i. 
Raktáron az összes bel- és külföldi ásványvizek. -W i

J é g s z e k r é n y  Z i
használt és jó állapotban nagy méretekkel, olcsón 
eladó. Megtekinthető Fehér Miklós gépgyár-részvény
társaság raktárában. Budapest, Kiilső-Váczi-ut 80. 
szám. (Révész-utcza.) V v

Vendéglő eladás
Fiúméban, a város legforgalmasabb helyén egy dús leltárral, 
elegánsan berendezett, egyedül álló magyar vendéglő, kényel
mesen berendezett vendégszobákkal, melyek a házbért majd
nem fedezik, más vállalatimat! azonnal eladó. Sörgyár a vételhez 
3 _4000 koronával hozzájárul. Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

íKjy?* -JT ■*' -J* •'*’ ■>" ^  V*’"fii’m
f a
f a
f a
f a
f a
f a
f a
f a
f a
f a
ÉL

EZEN HELYET

V E L IT S KAROLY
gyógyszerész ur ||

T 0  R DÁ
KIBÉRELTE

■C- -C- ̂  -C- -C- -?• ■C- “ ■ -C- -5-

W
Sl/
w
s&
s»
w
w
vl/
**/
VI/
VI/
»

H  a z a i  B a n k  R é s z v é n y t á r s a s á g 1 N á d o r - n t e z a i  F i ó k j a
Alaptőke 1 8 ,0 0 0 .0 0 0  kor. B n d a p cst, V-, N ád or-u tcza  IS . Tartalék 3 ,3 9 5 .0 0 0  kor.

Sürgönyczim : 
Nádorutozai Hazaibank. Biztos tőkebefektetés és legolcsóbb sorsi Telefonszám ; 

86-01.

A PESTI HAZAI ELSŐ TAKAREKPENZTÁR-EGYESÜLET ÜJ NYEREMENYKOTYENYEI
Az első czlklusban éven- 
kint h á ro m szo r  junius 
5, október 5, február 5.

300.000
600.000
300,000

koronás főnyeremények
40 .000  és 20 ,000
50 .000  és 20,000
40 .000  és 20,000

koronás melléknyeremé
nyek kerülnek sorsolásra.
I évi nyeremények összege: 
1 .5 7 1 ,0 0 0  k o ro n a .

Minden egyes sorsjegy 
okvetlenül kisorsoltatik.

A nyeremények főösszege: 
3 3 .3 3 1 .3 0 0  k o ro n a

a törlesztési húzások 
főösszege:

3 6 .0 3 8 ,7 5 0  k oron a
rniml az öt cziklusban.

A vevőnek a rendkívül előnyös nyereményhuzásokon való játék csak a vételár kamataiba kerül, 
mert a legkisebb nyeremény és törlesztéses húzásnál sorsolt nyereménykötvényért járó nyeremény- 
szelvény árfolyamértéke jóval több, mint a sorsjegyek mai .ára.

Minden egyes nyereménykötvény, illetve a kötvény kisorsolása esetén az arra kiadandó nyere
mény-szelvény az összes nyereményhuzásokon végig — tehát 70 éven át — játszik, e szerint többször 
is sorsolható nyereménynyel.

A nyereménykötvényeknek biztosítékát az államnak, városoknak és községeknek nyújtott kölcsö
nök képezik és a törlesztésok, valamint a nyeremények pontos kifizetéséért a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár-Egyesület összes vagyonával külön is kezeskedik. Ezeket a nyereménykötvényeket adjuk:

a) készpénzfizetésre a mindenkori pontos napi árfolyamon darabonkint 2 0  korona foglalót kikötve. 
A sorsjegyekre kívánatra igen jutányos feltételek mellett megfelelő előleget nyújtunk.

b) az 1883. XXXI. t.-cz. értelmében kiállított részlctivekre.

I S  havi Í S  koronás, vagy S 2  havi ©  koronás részletre.
1006. március hó 15-ig beérkező rendeléseknél intézetünk ezeken az árakon árfolyamemelkedés 

esetén sem változtat.
Már az első részletnek postautalványon való bekiildóso után megküldjük a sorsjegyek sorozatát 

és számát tartalmazó törvényesen kiállított részletivot, molynek alapján a vevő azonnal megszerzi a 
kizárólagos játékjogot,

a) jK É S Z F É N Z F IZ E T É S R E  : M e g r e n d e lé s i  j e g y : b) R É S Z L E T IV R E  :

Hazai Bank R ’stvénytársaság Nádor-utcai fiókja, Budapest,, Y., 
Nádor.utca IS, Bziveskedjenek részen re a napi árfolyamon s á -
mitva készpénzfizetés ellen ..............darab P e 3 Íi H a z a i  E ls ő
T a k a r é k p é n z tá r  E g y e s ü le t i  n y e r e m é n y k ö tv é n y t  kUldeni. 
Mai postával kllldék önöknek foglalóul darabonként 20 koronát, 
azaz Összesen ...........................koronát, raig a hátraJókos össze-

. w A, . utánvéttel beszedni.get Siiveskedjenek r-—— ;—----------------
folyós zám Ián hitelezni.

Hazai Bank Részvényt árgnság Nádor-utcai fiókja, Budapest, Y., 
Nádor-utca 18. Megrendelek Önöknél a prospektusukban foglalt 
feltételek szerint az 18811: XXXI. t.-c. értelmében kiállítandó rész-
letivrc.............. darab P e s t i  H a z a i  E lső  T a k a r é k p é n z t á r
E g y e s ü le t i  n y e r e  n é n y k ö tv é n y t .  A vételárul darabonként
.............koronás...............havi részletben fogom törleszteni. Az olső
részletet, összesen .............koronát ma postautalványon küldtem
cimükre.

Kelt. Kelt

A megrendelő neve:. 

Pontos laká8-cime:

(olvasható aláírás)
A megrendelő neve:. 

Pontos lakáscíme:

(olvasható aláírás)
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A  f l T T T F l T T V a  f o r r á s
szénsavval te líte tt Ásványvize hasznos Ital e t v a u y z i tY i i r o k n lU  és e m « g z .  
t « a l  n e h 4 > H « K e k u « l .  A legtisztább és l e g e K« s z » é g e s e b b  asztali és j 
horvlz. Hathatós N z o i i i j e s l i  n |>M ri. —• Óvszer fertőző betegségek ellen. ! 
— Orvosi rendelet szerint egy melegített poM rral igyék éhgyomorra. Kívá
natra telitésnélküli töltést is szAllit a

Szt. L ukácsíü rdö  K u tv á lla la t B udán.

1

■

T O JÁ S  Y A G Y K F H E S K E D É S .

S p r i n g - u t  H e n r i k
BUDAPEST, VI., Szerecsen-utcza .‘17—30. 

T ojásb e hozatal a é s  k i v i t e l e .
i iw  Az előkelő kávéházak és étter
mek szállítója, -wsi Telefon 17—őt.

1

■

BORIZEK ISTVÁN
BUCHEK ANUUAs  utóda 

billiárd-beliuzó
Budapest, V I I . ,  D obuteza 97. sz.
Raktáron tartok legfinomabb minőségű bel- és külföldi 
billiárd-posztókat, valamint valódi franczia bőröket és kék 
olasz krétákat. Billiárd-behuzások jutányos árak mellett 

vidéken is eszközöltetnek.

A m. kir. pinczemesteri tanfolyam igazgatósága
Budafok.

334/1006. szám.

HIRDETÉS.
V ---

A budafoki m. kir. pinczemesteri tanfolyam 
pinczéjében folyó évi márczius hó 20-án 
délelőtt 10 órakor tartandó

borárverésen
eladatik a vinc/.ellér-iskolák szőlőiben és az 
állami szőlőtelepeken termett borok egy része, 
A venni szándékozók az elárverezendő boro
kat f. évi márczius hó 13. és í6-án, továbbá 
az árverés napjain megölelhetik.

Az árverezendő borok jegyzékét az érdek
lődők levelező-lapon közölt kívánságára a 
pinczemesteri tanlolyam igazgatósaga meg
küldi.

Budafok, 1906 márczius hó 6.
A m. kir. pinczemesteri tanfolyam igazgatósága.

¥
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Az előkelő hölgyvilág figyelmébe!
Óvakodjunk az utánzatoktól !

Csak az általam készí
tett valódi. Lingner A. W. 
gyógyszerész Segesvár

!! MATHILD CRÉMEÜ
Minden eddig készített szépítő és bőrápoló szerek közt a leg
kitűnőbb készítmény a Mathild Crém, mivel nem zsiradék. Az 
előkelő hölgyvilág kedvelt créme, eltávolítja a májfoltokat, 
sömört, pörsenést, hőség vagy fagyás által előidézett vörös 
foltokat, kisimítja a ránezokat, himíöhelyeket, még korosabb 
egyéneknek is bájos friss üde arezszint varázsol, mivel nem

zsiradék, nappal is használható. ----■------=
Mathild Crém ára I tégelynek I korona, hozzá való Mathild-szappan 
70 fillér. Mathild pouder fehér, rózsa és crémszinii I doboz 1.20 K 
Csak Mathild névvel a valódi. — Kapható egyedül a készítőnél

II, LINGNER A, W. gyógyszertára a Sashoz, Segesvár1

. íZr rfiZ- <
m -------

'. ̂  ^  ^

Steiner József és fia
e z u k r á s z d á j a  é s  s ü t ö d é j e

BUDAPEST,
V II.,  k é r . ,  K i r á ly - u t c z a  6 7 .  s z á m .

Legfinomabb minőségű vendéglői 
és kávéházi sütemények.-----------

S T E IN E R -fé le
Luxus kétszersülte
T ö rv é n y ile g -  v é d v e .  Pótolja a friss süteményt.

E l s ő r a n g ú  t á p s z e r .
6ÍW  Minden egyes darab külön-külön egy 
pergament borítékba van csomagolva. WS

Egy doboz (35 drb) ára 1 korona 20 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) postán 

u tá n v étte l é s  b érm entve lesznek elküldve.
Bevezetve elsőrangú sanator lumokban és 
. ■::= r :: gyógyhelyek kávéházaiban. "....

%

D i c s é r ő - l e v é l .
Steiner József és fia uraknak, Budapest, VII., Király-u. 67.

Az öjnöktöl m eg rende lt kó tszorsü lt k itű n ő , az ize is  n a 
gyon jó , o ly a n n y ira , hogy  én azt g y o m o r -  és b é l b e t e g e k  
szám ára a legalkalm asabb , k ö n n y en  em észthető  sü tem én y 
nek  tartom .

K arlsbad , 1905. ju l ia s  14. K iváló tisz te le tte l
D r .  H E R T Z  K A  

ogészsógügy i ta n ácso s , K a rlsb a d -
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! !  Ú j d o n s á g ! !
Ó r i á s i  m e g - t a k a r i - b á s  T T

Minden háziasszony egy kísérlet 
után állandóan használja a

P A C I F I C "

Pacific

99
s z á r a z t o j á s  lis z tk é sz itn ié n y t .

T y u k to já s  fe lh a szn á lá sáv a l 
------------  g y á r t ja :  ------------

Strobentz Testvérek
g y á r  ré sz v é n y tá rsa sá g

BUDAPEST, IX., Üllöi-ut 89. szám.
A „PACIFIC" tojásliszt teljesen tiszta: 
sült- és főtt-tészták, úgyszintén czukrász- 
sütemények és fagylaltok készítésénél 
kitünően használható és teljesen pótolja 
a sütésnél és főzésnél a tojássárgáját. 
Négyszerte olcsóbb mint a tojás, nem 
romlik és ennélfogva mindig készenlét

en található minden háztartásban.
A következő csomagolásban van 
—  forgalomban a PACIFIC : —

100 g ram m  á ra  2 kor. 40  fillé r.
(160 tojás sárgáját helyettesit).)

50 g ram m  ára  1 kor. 20 fillé r.
(80 tojás sárgáját helyettesíti.)

25 g ram m  á ra  60 fillér.
(40 tojás sárgáját helyettesíti.)

4  gram m  á ra  levé lben  10 iillé r . 
( 6  tojás sárgáját helyettesíti.)

Kapható minden nagyobb fűszer- és cse- 
—  megeüzletben és drogueri ».kban. —

EB

Pacific

m
EB
f i
m
EB

Pályázati hirdetmény.

A b u d a p e s t — k ő b á n y a i  c a s i n ó -  
é p ü l e t  r é s z v é n y t á r s a s á g  a

„Kőbányai Casinó“
kizárólagos kezelésére, nemkülönben a 
kaszinóval egybekötött nyilvános kávé- 
ház, vendéglő és lakás elválaszthat- 
lan bérletére pályázatot hirdet. A bér
leti idő 3 év s 1906 évi november hó 
1-ével kezdődik. Ajánlatok zárt borí
tékban legkésőbb f. 1906. évi április 
hó elsejéig !)>'. S z é k e l y  S o m a  tár
sulati ügyész úrhoz (Budapest, X. kei1., 
Hölgy-u. 3. sz.) adandók be, a hol a 
bérleti részletesebb feltételek s egyéb 
felvilágosítások hétköznapokon délután 
3— 6 óra között megtudhatók.

á®
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á®

HUBERT J. E.
GS. ÉS KIR. U D VA R I SZÁ LLÍTÓ  
—  A L A P IT T A T O T T  1825. =

,—  K“  KÚT ÁSS Y YINCZE
KÉR., ÁRPÁD-UTCA 9.  SZÁM.•Msü

TÖRV. VÉDVE

I I„ S U D X M
BIZTOS SZER KÉZ- ÉS LÁBIZZAD ÁS ELLEN,
Vigyétek el hírét 
Széles e világba :
Ki bütykös, tyukszemes, 
Izzad keze, lába,

Az csak „Sudin“-t vegyen, 
Nem vette hiába,
Mert nem izzad íöbbé,
Ha egyszer használta.

Kapható: divatáru- és czipész-Uzletekben stb.
E g y e d ü l i  k é s z í tő ié  :

NAGY KÁLMÁN gyógyszerész, NYÍREGYHÁZÁN.
H 55E5H 5H 5H 5H 535E5ESH 5H 5H 5H 5H 5H 5H 5H S5H 5H

Szállodások, Vendéglősök és Kávésok szives figyelmébe!
Karlsbadban személyesen több waggon porczellánárut vásá
roltam s így az összes bevásárlási források közt legol

csóbban csakis nálam lehet vásárolni.
2 >  K icsin y b en  é s  n agyban . «

Tányérok C kr-tól feljebb.
Poharak 4  kr-tól feljebb.

Csészék 1 krajczártól feljebb.

TAKÁCS FERENCZ
Magyar honi  üveg és KARLSBADI porczellángyári raktára 
■ lai-oss-lér 5 . B U B A P E S T  V II., B a r o s s - té r  5.
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