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A  M a g y a r  V en d ég lő s- és K á v é s -Ip a r  
szerkesztősége és kiadóhivatala.

Aktuálitások.
A  k é p e s íté s  ü g ye . Megható és egyben felemelő 

ama küzdelem, melyet iparunk legjobbjai évtizedek óta 
a vendéglős- és szállodásiparnak a képesítéshez és enge
délyhez kötött iparágak közé soroztatása érdekében épp 
oly önzetlen lelkesedéssel, mint odaadó Ugybuzgalommal 
folytatnak, és mélyen elszomorító — de egyben a leg
nagyobb elkeseredésre és méltatlankodásra késztet, hogy 
— ha az előjelek nem csalnak: e tö rekvés  m e g va ló 
s u lá sá tó l m a  é p p  o ly  tá v o l á l lu n k  m in t  é v tize d e kk e l e z 
e lő tt, a m ik o r  a  k ü zd e le m  m e g k e z d ő d ö tt  é s a m ik o r  m é g  
n em  v o lt o r s z á g o s  s zö v e tsé g ü n k , n em  v o lt o rszá g o s  
n y u g d ije g y e s ü le tü n k  s  n em  v o lta k  ta n o n c zs z a k is k o lá in k  
sem . Ma, amikor a régóta vajúdó ipartörvény-javaslat 
tervezetének törvényerőre emelkedésének küszöbén állunk 
s szemünk előtt látjuk lefolyni ama óriási küzdelmet, 
melyet minden iparág minden ereje megfeszítésével 
azért folytat, hogy az uj ipartörvényben magának minél 
jobb helyet biztosítson, hogy az uj ipartörvény által való 
vagy képzelt igazait minél jobban köriilsánczolhassa: 
e lszo ru l s z iv ü n k  lá ttá n  a m a  nem es, d e  m a jd n e m  te ljesen  
m ed d ő , e red m én y te len  k ü zd e le m n e k , m e ly e t b u d a p e s ti tá r 
s u la tu n k  — s e n n e k  n y o m á n  o rszá g o s  s zö v e tsé g ü n k  — 
a kép e s íté s  e lérése  érdekében  a  tá rsa d a lo m  e lé vü lt e lő
íté le te i s  a  tö rvé n y h o zó  te s tü le te k  in d o k o la tla n  n e g a cz ió ja  
ellen fo ly ta t ta k .

A képesítés kérdésének, mely pedig elég tág térre 
terjed ki és két évtized óta úgy hívei, mint ellenesei 
részéről teljesen kimerítve lett, nincs egyetlenegy vonat
kozása sem, melyet a vendéglősiparnak a képesítés eléré
sére irányított törekvése jogosságának bizonyítására 
fel ne használtunk volna; az érvényesíthető közegészségi,

közrendészeti, népélelmezési, idegenforgalmi, közgazda- 
sági, stb. stb. bizonyítékokat a kereskedelemügyi kor
mány irattárában fekvő beadványainkban mind és kivétel 
nélkül érvényre juttattuk; megszólaltattuk — a saját 
erőnkkel és kezdeményezésünkkel — az országos ipar- 
egyesület s az ország összes kereskedelmi és iparkamaráit, 
melyeknek legnagyobb része törekvésünk jogosultsága 
mellet foglalt állást; elértük azt, hogy — még azon 
tényezők is, melyek a vendéglősiparral ellentétes állás
pontot foglaltak el — ilyen kamara is volt egy pár — még 
ezek is bizonyos megszorításokkal és feltételesen meg
nyugodtak volna a szállodásiparnak képesítéshez köté
sében ; megalapítottuk, megerősítettük, szaporítottuk és 
országosan szerveztük szakiskoláinkat, — és bebizonyítva 
ezek által gyakorlati utón, hogy a vendéglősipart tanulni 
kell — a törvénykönyvvel kezünkben kértük azt a helyet 
a magunk részére, melyet a vendéglősiparnál alárendel- 
tebb jelentőségű iparok minden megerőltetés nélkül 
értek el. Hiába.

A z  u j  ip a rtö rvén y  ja v a s la tá n a k  terveze tében  ip a r u n k  
n in cs  a  kép e s íté sh e z  is  k ö tö tt  ip a rá g a k  so rában .

Kezdhetjük a dolgot élűiről — — —
A küzdelem végét vájjon ki éli meg közülünk?
S lesz-e a vezérekben elég munkakedv az eddig 

hiába való küzdelem újra megkezdéséhez?
Bizonyára lesz. Mellettünk szól az igazság, ez 

ellen pedig előítéletek s a „hivatalos észjárás* épp oly 
tehetetlenek, mint akár az elfogultság, akár a rosszakarat. 

*
A „ M a g ya r  V en d ég lő sö k  O rs z á g o s  S z ö v e ts é g e “ 

központi igazgatósága legutóbbi ülésén elhatározta, hogy 
elfogadva a „ D ebreczen i s zá llo d á so k , ven d ég lő sö k , k á vé 
s o k  és k o rc sm á ro so k  ip a r tá rs u la ta “ rendkívül meleghangú 
és szívélyes meghívását, a szövetség 1908. évi VIII. 
rendes évi közgyűlését szeptember hó első felében 
Debreczen sz. kir. város vendégszerető falai közt tartja 
meg. A közgyűlést, melyet az 1907. évi pécsi közgyűlés 
határozata értelmében a O lü c k  Frigyes kezdeményezésére 
építendő Erzsébet királyné kilátótorony elkészülte ese
tére tudvalévőén Budapesten kellett volna megtartani, 
Debreczen csak azután hívta meg, midőn nyilvánvalóvá 
vált, hogy szakoktatásunk lánglelkü elöharczosa gyönyörű 
eszméjének megvalósulása egy kis halasztást fog szen

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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vedni. így történt, hogy miután Kaposvár — melynek 
pedig már két év óta elsőbbségi joga van — meghívását 
nem ismételte, a szövetség közgyűlését — ezúttal már 
másodízben — Debreczenben fogja megtartani.

Egyszer már vendégeid látta a kálvinista Róma, 
a cívisek históriai nevezetességű városa a magyar vendég
lősök egyetemét. S az a nap nemcsak a debreczeni 
ipartársulat, nemcsak H a u e r  Bertalan elnöknek, hanem 
az egész magyar vendéglősiparnak is örökké felejthetlen 
emlékű, dicsőséges nagy napja volt. A magyar vendég
lősipar történetének legszebb lapján aranybetükkel felírva 
utólérhetlen fényben ragyog Debreczen neve, s mellette 
ragyog országos nyugdijegyesületünk, melynek itt rin
gott bölcsője, mely az eszméből itt vált látható-fogható 
valóvá, melynek alapköveit itt rakták le az áldott lelkű 
adományozók s az eszme leghívebb harczosai, önzetlen 
napszámos munkásai.

Azóta nagyot; fordult felettünk, meg is nehezedett 
az idők járása. Ami akkor vágy, óhaj, kívánság volt, 
ma már mind valóvá vált. Az ideális jótékonysági és 
kulturális törekvések helyén: ma testvérharcz dúl, a 
kielégítetlen egyéni hiúság visszavonást szit, s mindent 
félrelökve maga elől a kenyérgond kopogtat hangosan 
kapunkon.

Megváltozott, gyökeresen átalakult viszonyok köze
pette köszönt tehát ránk a második debreczeni kon
gresszus napja, mely jelentős, komoly eseményeit már 
is árnyként küldi elénk. Vigasztaló tudat, hogy ez ese
mények színhelye épp Debreczen lesz, az a város, ahol 
a tiszta lelkekben tisztán uralkodnak még: iparunk ide
ális szeretete, a kartársi érzés és összetartás, az önzetlen 
lelkesedés a köz ügyei iránt, munka- és áldozatkészség 
és főleg az együvétartozóknak egymás iránti őszinte 
megbecsülése.

Debreczen szinmagyar népe közt, e tiszta város 
tiszta légkörében munkánkon bizonyára rajta lesz az 
istenáldás és talán azok is megtalálják majd a szivünk
höz vezető utat, akik onnan önként szakították el magukat.

A  n ó g r á d m e g y e ie k  g y ő ze lm e . Több ízben is meg
írtuk, hogy a R o s e n fe ld  Sándor balassagyarmati vendéglős 
elnöklete alatt csak nemrégiben megalakult „ N ó g rá d -  
v á rm e g y e i k o rc sm á ro so k  és i ta lm é rő k  e g y e s ü le te“ több 
előkelő vármegyei törvényhatósági bizottsági tag hozzá
járulásával terjedelmes indokolással ellátott felebbezést 
nyújtott be Nógrádvármegye törvényhatóságának 1907. évi 
november hó 16-dikán tartott közgyűlése ama határozata 
ellen, melynek értelmében a Nógrádvármegye területén 
levő korcsmák s mindennemű bor,-sör,- és szeszes italok 
kimérésével foglalkozó kimérésekre eddig érvényben 
volt szabályrendelet akként módosíttatott volna, hogy 
ezen üzletek minden vasárnap, husvét és pünkösd hétfőn, 
Szent István napján, Űrnapján, s végre Nagypénteken 
egész napon át zárva tartandók lettek volna. Mint tel
jesen megbízható forrásból értesülünk, a nógrádmegyei 
ipartársulatnak a megyebeli vendéglősök létérdekeit 
veszélyeztető eme határozat ellen beadott felebbezése 
teljes sikerrel járt, amennyiben a minisztérium az uj 
szabályrendelet-tervezetnek iparunkra káros szakaszait, 
nevezetesen a 18. és 22. szakaszt, melyek a korcsmái üzlet 
gyakorlásának korlátozását czélozták és azok büntető 
határozatait is megállapították, törölte. Az elért eredmény
hez az uj ipartársulatnak, s főleg annak ügybuzgó 
vezetőségének csak szerencsét kívánhatunk, ám a min
den zaj, feltűnést keltő szereplések nélkül kivívott 
győzelem felett minden további megjegyzés nélkül még 
sem térhetünk napirendre. Az első tanúság, melyre 
utalnunk kell: a k a r tá r s i  ö s sze ta r tá s  e re jé n e k  im p o z á n s  
m e g n y ila tk o z á s a , amely erő egy egészen uj és fiatal 
ipartársulatot elég erőssé tett arra, hogy eredményesen 
állást foglalhasson a megyei hatóságoknak iparunk 
szabadságának korlátozására irányított törekvései ellen ; 
a másik — nem kevésbé fontos tanúság az, hogy a 
ven d ég lö s ip a r  h e ly ié s  o rszá g o s  sze rv e zé se se m  üres  chim aera , 
csak emberek legyenek hozzá elég erősek, merészek és 
kitartók. Ha a megyei érdekeket — melyek bármily 
fontosak és életbevágóak, végre mégis csak lokális 
jelentőségűek — egy vármegyei ipartársulat kellőkép 
megvédelmezheti, úgy nem szenvedhet kétséget, hogy

Az amerikai vendégfogadó házakról.
Irta: Vértesi Károly.

A „Magyar Vendéglős* és Kávés-Ipar" eredeti tárczája.
(Utánnyomás tilos.)

Amerikában minden ház és család magának él. 
E czikkemhez akár jeligéül használhattam volna ezt a 
mondást, mert ekörül forog az amerikai ember élete 
még akkor is, mikor a szállodai életre van utalva. 
Svájcot Európa hoteljeinek nevezik. Amerikában is 
hőtel néven ismert szálloda nagyon sok van. Az amerikai 
városokban, akár mint a svájciak, nagyok azok, New- 
Yorkban, Chicagóban, St. Louisban, egyebütt, 3000 szoba 
is van némelyikben, tehát több, mint a budapesti szállo
dákban összesen. New-Yorkban magában annyi 20—30 
emeletes szálloda van, amenyi a világ egy városában 
sincs. A Manhattan városrészben magában 136 első
rendű szálloda van, melyek 185.000 vendégnek adhatnak 
szállást. London fele annyinak se adhat. Nem jönnek 
zavarba, ha vásár van, mert az amerikai városokban 
örök vásár van, most pedig, hogy világkiállítás van, 
jönnek minden felől: ideiglenes, szétszedhető, deszkából 
összerótt akárhány szállodát csináltak.

A rendes szállóházak nem olyan fényesek, mint 
az európai nagyvárosokban. Nem tartanak kifent bajuszu, 
dufla-zsinóros kapust dísznek, a borravaló reményében 
ki- és felszolgáló frakkos ganymedeseknek nincsen 
sorfala, nem ugrálnak a vendég körül, érkezésekor, mint 
Svájcban. Svájcot azért nem értem borravalós országnak, 
mert nem az. Amerika sem volt előbb az, szabad

elhatározásból ment az adás vagy megvonás, sőt meg 
volt tiltva némely szállodában a borravaló elfogadása. 
Újabb időben e tárgyban Európa megrögzött rossz 
szokása felé hajolnak. Legújabban azonban az Unió 
nehány államának törvényhozása állást foglal a rossz 
szokás ellen. így Missouri állam tartományi gyűlésén 
egy törvényjavaslatot adtak be (1904), mely törvényileg 
2000 dollárig terjedő pénzbüntetéssel tiltja a borravaló 
elfogadását. Még megérjük, hogy Amerika fogja Európa 
népeit is példaadással megszabadítani ettől a nyűgtől, 
megoperálni a rákfenétől. Fizesse minden gazda, munka
adó a cselédkedő emberét, leányát.

Az amerikai vendéglőkben egy háziszolga is meg
teszi az első szolgálatot, fölvezet vagy fölemel gépen 
az emeletre, bevezet a szobába, miután a váróteremben 
beírtuk nevünket a törzskönyvbe és kijelentettük, hogy 
étkezés nélkül európai, vagy étkezéssel amerikai módon 
vesszük igénybe a szolgálatot. Mindezt a elére intézi el. A 
elére itt tudvalevőleg nem pap, hanem hivatalbeli, Írnok.

Az amerikai nagyobb szállodában sokféle kényelem 
van, posta, táviró, vehetünk szivart, vasúti, hajó- és 
egyéb jegyet, megberetváltathatjuk magunkat. Külön 
megy a ruha- és czipőtisztitás, de arról is gondoskodva 
van, hogy a szállodában kéznél legyen az elmaradhatlan 
ruha- és czipőtisztitó helyiség.

Három fő étkezési időt tartanak a szállodákban, 
de a kávémalom mindig forgásban van. Reggelizés hét 
órától, ebéd egy órától, vacsora hat órától kezdve. 
Három órai időközt számítanak minden étkezésre. Jöhe-

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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az országos érdekek is biztos megvalósításra számít
hatnak, ha és amennyiben a vidék, a vidék egyesületei 
az ezen országos érdekek megvédelmezésére egyedül 
és kizárólag hivatott országos szövetség köré csoporto
sulnak. Jól esik hallanunk, hogy a  d ia d a lm a s  n ó g rá d -  
v á rm e g y e i ip a r td rs u la t a z  e lé rt e re d m é n yn é l nem  s zá n d é 
k o z ik  m e g á lla n i, hanem tekintettel arra, hogy Somogy- 
vármegye is a nógrádihoz hasonló határozatokat hozott, 
s e két megyét — valószínűleg — követni fogja a többi 
vármegye is — testületileg bejfog lépni a „ M a g ya r  V endég 
lő sö k  O rs z á g o s  S z ö v e ts é g é " -b e  és országos ügygyé tevén 
a vendéglők ellen országszerte megindulással fenyegető 
hajszát, a paecedensül szolgáló nógrádi esetet fogja 
felhasználni arra, hogy a vendéglősipar ellen megindult 
háborút, az országos szövetség erejének felhasználásával 
tegye egyszer s mindenkorra tehetetlenné.

Az országos iparegyesület évi jelentése.
Nagyarányú és valóban becses gyakorlati munkálkodás 

eredményéről számol be azon évi jelentés, melyet az Országos 
Iparegyesület, hazánk e legrégibb és méltán tekintélyes érdek- 
képviselete most közzétett. Czéltudatos vezetés, messzetekintő 
előrelátás és kiváló buzgalom kétségtelen tanúságát meríthetjük 
a jelentés vaskos kötetet tevő adataiból, melyeket végignézvén, 
megállapíthatjuk, hogy Matlekovics Sándor elnök és Gelléri Mór 
igazgató vasenergiája és egyesitett tudása igazán hatalmas lépéssel 
vitte előre a múlt évben az egyesületet. E részben kétségkívül 
legértékesebbnek véljük a gyáripari szakosztály reorganizálását, 
mély az egyesület vezérkarát egy újabb kiváló vezető férfiúi 
Ullmann Adolf közreműködéséhez juttatta. A most közzétett évi 
jelentés, mely a további fejlődésnek minden biztosítékát mutatja, 
igazán rendkívül vázlatos képe a következő:

Szombaton jelent meg az országos iparegyesületnek a 
múlt évről szóló terjedelmes jelentése, melyet Gelléri Mór egye
sületi igazgató szerkesztett. A 9 nagy ívre terjedő jelentés beve
zető része arra buzdítja a hazai iparosságot, hogy ne várjon 
mindent felülről, hanem törődjék ő maga a bajaival és igyekez
zék az önsegély és társadalmi tevékenység révén is helyzetét 
fokról-fokra javítani. Az egyes rovatok szerint beszámol ezután

a jelentés az egyesület tevékenységének szakmák szerint beosz 
tott legfontosabb mozzanatairól. Az iparoktatási rovat számot ad 
az annak idején az egyesület által kezdeményezett alsófoku ipar
iskolák fejlődéséről az inas-otthonok létesítése ügyében kidol
gozott indítványáról, a műszaki oktatás reformja ügyében az 
egyesület kebelében felmerült javaslatokról és az általa közvetí
tett tanulmányi ösztöndíjakról. A kiállítási rovat beszámol az 
egyesület indítványára létrejött „kiállítási központ" szervezéséről 
és sokoldalú tevékenységéről, valamint a fontosabb hazai és 
külföldi kiállításokon való részvételünk, illetve a kiállításoknak 
felsőbb helyről való támogatása tárgyában adott szakvélemé
nyeiről. E rovatból az is kitűnik, hogy az egyesület a legtöbb 
hazai szak-, kerületi- és helyi kiállításokat részben diszérmek 
engedélyezése által támogatta. Az ipartörvény előkészítési mun
kálataiban is részt vett az egyesület, amennyiben az iparosgyü- 
lések munkáját támogatta. Fontos kezdeményezése volt az egye
sületnek az inasnevelés terén érdemeket szerzett mesterek meg- 
jutalmazása.

Külön rovatban tüzetesen sorolja föl a jelentés az egyesület 
ama kezdeményezéseit, melyeket az iparfejlesztés érdekében tett. 
így sorra veszi az iparfejlesztési emlékirat, a drágasági enquéte, 
az adóreform, a szénkérdés, a kivándorlás és a visszavándorlás 
körül kifejtett munkásságát. Az ipari ügyekben való informácziónak 
a legszélesebb rétegek számára való díjmentes hozzáférhetése 
érdekében az egyesület ingyenes tudakozói szolgálatot szervezett 
irodájával kapcsolatban.

Részletesen közli a jelentés az egyesületnek a sztrájkbiz- 
tositás tekintetében követett tevékenységét, valamint egyéb gaz
dasági érdekű kérdésekben elfoglalt és kifejezésre juttatott állás
pontját, u. m. a vizi beruházások, műszaki kamarák, Budapest 
városrendezése, az önkéntesi jog reformja ügyében, stb. Külön 
vannak ismertetve az egyesület kebelében képviselt egyes ipar
ágak specziális ügyei is. Kiváló jelentőséggel bir itt a gyáripari 
szakosztály újjáalakítása, amely több évi szünet után újra meg
kezdte tevékenységét. A szakosztályok közül élénk tevékenységet 
fejtettek ki az elmúlt évben az acetylénipari, papíripari, czukorka- 
és csokoládégyártási, bőripari és órásipari szakosztály.

Az egyesület az iparpártolás terén is jelentékeny tevékeny
séget fejtett ki. A magyar ipar érdekében foglalt állást az 
egyesület a hadseregszállitások kérdésénél is és e téren való

tünk, mehetünk amikor akarunk. Tizóratájt nem veszte
getik a drága időt étkezéssel. Köz- vagy társas asztal 
nincs, csak kis asztal, melyet a főpinczér kijelöl, a 
szerecsen pedig dörgő léptekkel ellát szolgálattal, melyet 
olykor, amerikai szokás szerint fütyülve végez. Mindent 
mindenkinek külön-külön hoznak. Kávé, tea, gyönyörű 
fehér kenyérrel vaj, fölszeletelt paradicsom-alma akkor 
is kijár, ha nem kérjük, nem is kell érte fizetni, jeges 
vizet is hoznak az asztalra, általában az étkező helyeken 
a vizet nem kell — hogy úgy mondjam — a hajánál 
fogva előránczigálni, mint nálunk sok helyen, ahol 
akarják, hogy fogyjon a szeszes ital; alig ürült ki a 
sörös pohár, máris megtölteni akarják. Itt a vajjal teszik 
azt, alig van a kenyér vele bevonva, hoznak vastag 
ostyaformában másikat — díjtalanul.

Az amerikai étkezéshez, az erős tápanyagu eledelek
hez hozzá kell szokni az idegennek. Különösnek tetszik, 
hogy nyáron gyümölcsösei kezdik a reggelizést. Esznek 
utána valami dara-, kásafélét vagy pépet a lekicsinyelt 
zablisztből, derczét búzalisztből. Eféléket tűzfalakon, 
más szembetűnő helyeken öles betűkkel hirdetnek, 
hogy milyen jó ennek vagy annak a czégnek készít
ménye, főleg az oatmeal. Hát ez mi? Zabliszt. Rendesen 
egy nagykalapos queker embert is rajzolnak a hirdetésre. 
A quekerek ugyanis nagy becsületességükről ismeretesek 
«  igy feltehető róluk, hogy nem hamisítják meg a 
— lótápszert.

A számtalan hirdetés olvasása után én is meg- 
ismerkedni akartam a zabliszttel, mert azt már Európában

eldicsérte nekem egy pomologus barátom, aki faolt
ványokat hozatott Amerikából és mindent magasztalni 
szokott, ami amerikai volt. Amerikában én is meg
kedveltem a zabliszt készitményü reggelit, — ha volt 
még hozzá valami.

Előbb különösnek, vagy legalább is szokatlannak 
tűnnek nekünk az egyes amerikai eledelek, de meg
szokva, könnyű, táplálóvoltukat megismerve, önkéntelenül 
azt kérdezzük, miért nincs nálunk is igy? Mindenesetre 
egészségesebb ételek mint a szalonna és hozzá hasonló, 
melyek szomjúságot okoznak.

De ha csak rizspép, más pép, dara, dercze volna 
az amerikaiak reggelije, nem helyteleníteném, de esznek 
a tejen, vajon, tojáson kívül húst és halat, osztrigát, 
tengeri rákot és pókot, fölszeletelt nyers paradicsomot, 
uborkát és dinnyét. Elő se számíthatom hányfélét, amit 
mi csak délben vagy este szoktunk enni. A burgonya 
nem hiányzik egy amerikai kiadó reggeliből sem, mely 
a dolgozó embernél pótolja az ebédet, el van vele 
vacsoraidőig.

Egyszer megszámláltam a 25 centért a nagyfejü 
szerecsen által a reggelizőben, nagy lassan elém tett 
tojásdad csészécskéket. A findzsával együtt 12 volt, 
mindegyikben külön eledel. Tea, vaj, kalács, sütemény, 
hús, hal, kolbász, becsinált tojás, burgonya, szőlő. 
A tizenkettedik mi volt légyen? nem tudtam kibetüzni 
az úti naplóm elmosódott, girbe-görbe irón írásából, 
valami baraczkizes étel lehetett. Az amerikaiaknak nagy 
az enni vágyuk, a skandináv népekénél is bővebb az

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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három évtizedes úttörő munkájának folytatásakép több Ízben 
hasznos működést fejtett ki a magyar ipar quótaszerü részese
dése érdekében. Foglalkozott még az egyesület a konzuli hír
szolgálat gyakorlati irányú reformjának kérdésével is. Nagy 
terjedelmű volt az egyesület tevékenysége a munkásügyek terén is.

A jelentés második része tanulságos betekintésre nyújt 
alkalmat annak, aki az egyesület sokoldalú munkásságának 
műhelyét, szervezetét akarja megismerni. Minden fontosabb ügy 
a 60 tagból álló igazgatóságnak, illetve az ebből delegált szűkebb 
végrehajtó-bizottságnak retortján keresztül jut elintézéshez. A 
statisztikai adatok közül kiemelendők a tagállományra vonatkozó 
számok. A tagok száma 2717. Az 1907-ben 249 uj tag csatlakozott 
az egyesülethez. Figyelmet érdemel az egyesület munkásságának 
az a része is, melynek czélja a kiválóbb iparosoknak és iparos
segédeknek jutalmazása és haladásra való buzdítása. A egye
sületnek körülbelül 10.000 darab munkát magában foglaló 
könyvtára van. Vagyona 130.000 koronára rúg. Évi költségvetésé
nek főösszege 214.000 koronát tesz. Az évi jelentés a május hó 
3-ikán tartandó rendes évi közgyűlés számára készült.

TÁRSULATOK. E G Y E S Ü L E T E K .

R „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávés
segédek orsz. nyugdijegyesiilete" közleményei.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1908. évi február hó 27-én a 

szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek 
országos nyugdijegyesiilete igazgatóságának a központi irodában 
délután 5 órakor tartott rendes havi üléséről.

Jelen voltak: Sztanoj Miklós alelnök, Malosik Antal, 
Petánovits József, Ehm János, Tilcser János, Schmidthoffer Vil
mos igazgatósági tagok, Mayer József felügy. biz. tag, Bokros 
Károly, Glück E. János, Schnell József, Willburger Antal, Seress 
Márton, Páris Vilmos, Mittrovácz Adolf kimentik elmaradásukat.

1982. Alelnök üdvözli a megjelenteket, napirend előtt őszinte 
örömének ad kifejezést a fölött, hogy szerétéit elnökünk, Bokros 
Károly visszatér a szakfoglalkozáshoz s átveszi az Andrássy-uti 
Nagyvendéglőt; örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy vállal
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kozásához az igazgatóság nevében szerencsét kívánjon. Ezufán 
megnyitja az ülést, felolvastalja az előző ülés jegyzőkönyvét, mit

az igazgatóság, csatlakozva az alelnök szerencsekivánatai- 
hoz, hitelesít.

1983. Jogtanácsos bemutatja a sz. határozattal átutalt 
8000 kor. okmányait s ezúttal 3500 kor. átutalását kéri.

Az igazgatóság ezt elrendeli.
1984. Jogtanácsos jelenti, hogy a Magyar Országos Köz

ponti Takarékpénztár a kamatlábat 4!/2 %-ra szállította le február 
18-tól fogva.

Tudomásul szolgál.
1985. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 

február havi bevétele 1745 kor. 92 fillér, a miskolczié 77 kor. 
17 fillér volt.

Tudomásul szolgál.
1986. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány jegyző

könyvét, jelenti, hogy ezen ülésen ő is — egy más ügyben 
Kassán dolga lévén, — személyesen résztvett s elismeréssel 
adózik azon mintaszerű vezetés és példás rend iránt, mit ezen 
választmány ügyeinek ellátása körül észlelt. A jegyzőkönyv sze
rint a választmány február havi bevétele 236 kor. 30 fillér volt; 
jelenti továbbá, hogy a választmány megállapította, miszerint 
1898 julius 1-je óta folyton Seress Márton a sajátjából viselte a 
jegyzőkönyvek beküldésével felmerülő postaköltséget, ami 10 év 
alatt 54 koronára szaporodott. A választmány kéri, hogy ezen 
összeg Seress Mártonnak visszatérittessék.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul a jelentést; 
egyben Seress Mártonnak előlegezett postaköltség czimén 54 
koronát visszautal.

1987. Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin részére a sz. 
határozat értelmében megváltotta az éves bérletjegyet 802 kor.-ért, 
hogy továbbá ez a 30 kor. előző jegy utáni óvadékot vissza
fizette.

Tudomásul vétetik.
1988. Jogtanácsos jelenti, hogy Krajcsovics Frigyes, Berán 

Ferencz, Miszák János és Loósz Henrik tagok halasztást kérnek.
Az igazgatóság nevezetteknek 3 havi halasztást engedélyez.
1989. Jogtanácsos jelenti, hogy a Szegedi Tisza-szálló egy 

csomag pezsgés dugót küldött.
Köszönettel tudomásul szolgál.

étkezésük. Gyúrják magukat, mondaná az erdélyi ember 
a sokat evőkről, csillapithatlan étvágyú emberekről. 
Levegő és a klimatikus viszonyaik idézik elő nagyétü- 
ségüket s azt, hogy olyan sok táplálékot bírnak fel
dolgozni.

Ebédidőre lunch házakban az előszámlált eledeleken 
kívül kapunk levest, melyet azonban nem szabad össze
téveszteni a mi jó húslevesünkkel. Fűszeres keverék az. 
A főzelék vizben főtt. A tésztanemüek az asztalon 
rendesen lévő friss kalácson kivül, édesek, czukor- 
sütemények. Az amerikaiaknak édes a szájuk, mint a 
törököknek, a férfiak is eljárnak a czukrászdákba, a 
nők pedig szeretnek nemcsak légyottot adni ott, hanem 
lakni is. Pompás czukrászdák vannak az amerikai 
városokban, kisebbekben is.

A vacsora körülbelül olyan mint a reggeli, csak
hogy a darás ételek helyett inkább szilárd táplálék, 
kemény hús és sajt van. Osztriga és osztriga-ételek 
mindig kaphatók. A békaczomb is kelendőségnek örvend, 
szeretik. Évenként mintegy két milliót fognak az Erie- 
tóból, máshol mesterségesen is tenyésztik' a békákat.

Az a kérdés támad most már, jó-e mind ez ? A 
kérdést ki kell kapcsolni és rá azt a klasszikus rövid 
feleletet lehet adni, hogy de gustibus non est disputandum. 
Ahány az ember, annyiféle az Ízlés, kényes és kevésbé 
kényes, tulfinom epicureus is van, úgy is van, hogy az 
egyiknek a szagos, férges sajt, másiknak a nyálkás, 
kocsonyás osztriga kedves, tudjuk azt. Nekem és magyar 
utitársaimnak, kik a gyomorkultusz, az Ízes művészet

földjén élünk, a tömött, kemény, sokféle édeskés angol 
eledelek bizony nem, nagyon nem Ízlettek, volt, hogy 
éhesen maradtunk. Farkasvacsorának hívták ezt nálunk 
régen. A mártásuk, melylyel a legtöbb ételüket leöntik, 
nem az eledelem. Émelygős az, nem olyan, mint a 
franczia sauce, szokni kell hozzá. Az angol szörpök 
ivásakor akárhányszor jutott eszembe a közmondás: 
„Narancs is keserű, ha nagyon facsarják."

Én a középszerűség országutján járva, többnyire 
a bar roomsokba, bor- és sörházakba mentem étkezni, 
ahol 25- -40 centért meleg és hideg étkekkel teljesen 
és jól kiszolgáltak, reggelire olykor annyifélét adtak, 
hogy nem lehetett végig enni, válogatva is elég volt az 
ellátás esteiig. A bő reggeli és vacsora amerikai mód
szer szerinti étkezés, a déli idő drága, legjobban 
használható. A foglalkozásban álló délben valamely 
lunch-roomban rövid lunch-ot vesz magához, ami meg
felel a mi villásreggelinknek. Nem is más az. A lunch 
rooms-okban vagy úgynevezett bakeriesekben teát vagy 
kávét adnak, rendesen nagy adagot, meleg vagy hideg 
sülteket, vajat, kalácsot. Bor nem szerepel, az ilyen 
bortalan lakmározást régi időben nálunk ördőgebédnek 
mondták.

Én ezt a déli rövid étkezést nagyon gyakorlatinak 
tartom. Kevés időt vesz el és nem lustulunk el legalább 
is fél délutánra, a napi munka jobban megy.

A bar rooms-ok olyanféle étkező helyek, mint 
nálunk a sörcsarnokok. Vannak külön tarka- és fehér- 
teritős kisebb-nagyobb asztalok, de a sietők számára,

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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1990. Jogtanácsos jelenti, hogy Prager Gyula győri tag, 
ki 136 kor.-val van hátralékban, tévedésből 420 k.-át küldött az 
egyesületnek cheque utján s most ezen összeg visszaküldését kéri.

Az igazgatóság utasítja jogtanácsost, hogy ha Práger 
hozzájárul hátralékos tagdijainak levonásához, csupán a több
letet küldje vissza.

1991. Jogtanácsos bemutatja Kloiber József győri tag ké
relmét, ki utalással arra, hogy a győri vállalkozása anyagi rom
lását idézte elő, végkielégítést kér.

Az. igazgatóság a kérelmet elutasítja s csakis a 31. §. 
értelmében hajlandó Kloiber kilépését tudomásul venni s a neki 
visszajáró Va-ot visszatéríteni.

1992. Jogtanácsos bemutatja Garabb József volt szabadkai 
tag kérelmét, ki utalással nagy nyomorára, az ő és neje súlyos 
betegségére, segélyt kér.

Jogtanácsos előterjeszti, hogy Garabb József éveken át 
pontosan eleget tett kötelességének, 1907 végén azonban, miután 
betegsége okából tagsági kötelmeinek már meg nem felelt, a 
tagok sorából töröltetett. Miután kérelmező sokat fáradt Sza
badkán az egyesület érdekében s érdeme, hogy Szabadkán oly 
tekintélyes összeg gyűlt egybe az egyesület részére, indítvá
nyozza, hogy méltányosságból adjon az igazgatóság Garabbnak 
annyi segélyt, amennyi öt, ha tag maradt volna, a 31. §. értel
mében megilletné.

Az igazgatóság méltányolja Garabb érdemeit s jelen szo
rult helyzetét, részére 200 kor. segélyt utalványoz a tartalék- 
alap terhére.

1993. Jogtanácsos jelenti, hogy az Egyesült Fővárosi Taka
rékpénztár is leszállította 4Vs°/0-ra a kamatlábat, holott az átuta
láskor arra kötelezte magát, hogy ezt egy éven belül tenni nem 
fogja.

Az igazgatóság a kamatlábleszállitást tudomásul nem 
veszi s utasítja ügyészt, hogy erről a bankot az egyesület jogai
nak megvédése érdekében mielőbb értesítse.

1994. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány február 
10-iki közgyűléséről felvett jegyzőkönyvet; jelenti, hogy a választ
mánynak 1907. évben 4761 kor. 26 fillér bevételével szemben 
259 kor. 90 fillér kiadása s igy 4501 kor. 36 fillér tiszta bevé
tele volt, mi az előző évben elért eredménynél 210 kor. 93 fillérrel 
kedvezőbb, hogy Ladoinérszky helyett, kinek elhunytáról a köz

gyűlés is kegyelettel emlékezett meg, egyhangúlag Békefi Ödönt 
választották meg titkárnak, hogy választmányi tagokul BUgler, 
Kerécz, Cseleda, Sohr és Szabó urakat választották be, hogy 
végül a központi vezetőségnek, úgy a választmányi tisztikarnak 
jegyzőkönyvileg mond a közgyűlés köszönetét.

Az igazgatóság örömmel vesz tudomást ezen választmány 
fejlődéséről.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Kmft.
A jegyzőkönyv hiteléül: Dr. Solti Ödön.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1908 márczius 31-én a „Szállodá

sok, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Orszá
gos Nyugdijegyesülete" igazgatóságának a központi irodában 
délután fél 5 órakor tartott rendes havi üléséről.

Jelen voltak : Bokros Károly elnök, Malosik Antal, Petá- 
novits József, Dökker Ferencz, Ehm János, Schmidhoffer Vilmos 
igazgatósági tagok; Mayr József felügyelő-bizottsági tag ; Müller 
Antal, Seress Márton, Wilburger Károly, Sztanoj Miklós, Peier 
Ferencz, Glück E. János, Mittrovácz Adolf kimentik elmaradásukat.

1995. Elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést, 
felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét,

mit az igazgatóság hitelesít.
1996. Jogtanácsos bemutatja február és márczius havi 

elszámolását, jelenti, hogy a sz. határozattal átutalt 3900 
koronát a központihoz utalta, ezúttal 5200 korona átutalását kéri,

mit az igazgatóság elrendel, illetve jóváhagyólag tudomá
sul vesz.

1997. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 
márczius havi bevétele 1181 korona 90 fillér, a szombathelyié 
255 korona 35 fillér, a miskolczié korona fillér volt.

Tudomásul szolgál.
1998. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány jegyző

könyvét. Jelenti, hogy ezen választmány márczius havi bevétele 
334 korona 96 fillért tett ki, mi felküldetett, hogy ezen választ
mány a polgári sörfőző ottani képviselőjével a szabadalmazott 
sörös dugók beváltása tekintetében megállapodásra lépett, mely 
szerint 1000 dugót 5 koronáért vált vissza az egyesület javára 
és hogy ezen eljárást más választmányok figyelmébe is ajánlják.

a söntés élőit, — mely mindig főhelyen van — a hosszú, 
széles kiszolgáló asztal — mondjuk pudli — külső 
részén van hely, forgatható, de helyből nem mozdítható 
karszékeken. Olyanok ezek, maroquin bőrrel bevonva, 
mint a tengeri hajókon szokott lenni. El-el néztem a 
gyorsan étkezőket, mint hajigálják magukba az enni
valót. A dollárhajszolásban sietök le sem ülnek, állva 
tömik magukat. Köteles adóját megkapván a gyomor, 
tovább állnak, éhségük és szomjúságuk Iecsillapultával. 
A bar rooms-oknak találóan lehetne adni gyorsvendéglő 
nevet, az étkezési módot pedig habzsolásnak, zabálás- 
nak lehetne mondani.

A jobbféle bar rooms-okban már egy pohár sör 
ára fejében is, ingyen adott eledelek vannak egy mellék
asztalon állandóan kitéve. Sonka és kolbászfélék, sózott 
halak, marhasült, saláta, burgonya, sajt, olajbogyó, 
egyéb étvágygerjesztők. Kisebb pénzű ember állva akár 
meg is vacsorálhat belőlük, adják szívesen, de reklámul, 
csak vigyék hírét a jó sörüknek. Ez is olyan amerikai 
sajátosság, milyent máshol nem találunk.

Szóval, Amerikában is olyan az élet, amint meg
szokjuk, tetszésünktől, viszonyainktól függ, hogy drága 
vagy olcsó legyen az. Költséges a fényes vendégfogadó 
házakban, ahol zene van; olcsó ott, ahol az asztal 
mellett macska miákol és duruzsol. Az élelem egyáltalá
ban nem drága. Catsoup, az mindig az asztalon van, 
az amerikaiaknak általánosan kedvelt mártása ez, mely 
össze nem hasonlítható a mi vendéglőink generalsaftjával.

A lovasitolt laczikonyhától a szakácsművészet fényes

csarnokáig, összefoglalva és rövidre szabva az amerikai 
étkezést, az, félangolos sültekből, mondjuk kemény 
húsokból és rozsbuzából égetett karczos pálinkából vagy 
jeges vízből áll. Valaminek kell a torkukat izgatni. 
Erősen élnek a gabonapálinkával, sokan elkorcsositják 
a szervezetüket. Van sok gyomorbaj, mely a vagyono
sokat Karlsbadba tereli, a szegényeket a sassaparilla 
kúrára. Az emberek szeretik a vigságot, ez pedig gyakran 
és soknál erősebb szerekre szorul. Olyan emberekkel is 
találkozunk az életben, kik az ételben mindig hibát 
keresnek, találnak. Ezek nem egészségesek, kénytelen 
ülőmódjuknál fogva sem azok. Jól megmondta Aszalay: 
„Az egészség az ép testiségnek észre nem vevése." 
Egy amerikai útban megtudjuk, ha nem tudtuk, egész
ségesek vagyunk-e?

A szakácsmesterséget nigrók űzik leginkább, de 
nem viszik azt olyan művészi tökélyre, mint a franczia, 
főleg párisi szakácsok, kik a többször fölmelegitett 
húsételeket is úgy tudják előállítani, ovidiusi metamor
fózisokon keresztül vinni, mintha újdonsültek volnának.

A határozott árért való étkezés alkalmával nincs 
borravaló adás, annál kevésbé csippenthet el még 
valamit magának a fizetést beszedő pinczér a legelemibb 
számtani műveletben tévedés czimén, mert a kis szám
lapot a pénztárnál adjuk le, ahol a fizetés van. A 
baksis — tudjuk — a Balkán államok északi határ
vonaláig terjed, Amerikában ismeretlen.

A boarding house-ról kell még szólanom. A 
boarding szó vendéglőben való élést fejez ki ugyan,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul a jelentést, a 
választmánynak az üdvös eszméért, úgy a polgári sörfőző kassai 
képviselőjének áldozatkészségéért jegyzőkönyvileg mond köszö
netét, egyben a szabadalmazott sörös dugók beváltásának rend
szeresítését a többi választmányok elnökeinek is figyelmébe 
ajánlja.

1999. Jogtanácsos jelenti, hogy Engelmann Lajos, Blau 
Jakab és Ferkó József bejelentették az egyesületből kilépésüket 
s kérik, hogy a nekik kijáró összeg visszafizettessék.

Az igazgatóság, miután kérelmezők egyike sem volt 3 
éven át fizető tag, a kérelmeket a 31. §. alapján elutasítja, a 
kilépést pedig tudomásul veszi.

2000. Jogtanácsos bemutatja a főkönyvelő által elkészített 
következő mérleget:

Mérleg-számla.
Tartozik:

Pénztári állapot:
53. Pénztárban ........ . ... 355-66
52. M. kir. postatakarékp. 
54. Más pénzintézeteknél— 

Értékpapírban :
3. Különféle értékpapír ...

786-58
228.622--

166.400'—

229.764-24

42. Alapítványi értékpapír 1000-- 167.400--
Egyéb aktívákban

20. Hátralékos tagdíj.......... 5362-34
43. Függő té te l.................
5. Átmeneti tétel ..........

2852-28
1835-33 10.049-95

Követel:
407.214-19

Alaptőke:
51. Tagsági d í j .................
41. Alapítvány és adomány

250.666-21 
139.794-— 390.460-21

Tartalékalapok: 
18. Tartaléktőke................. 10.830-45
31. Kezelési alap .......... 4923-53
44. Glück- és Boros-alap 1000-— 16.753-98

407.214-19
Kelt Budapesten, 1907 deczember 31-én.
Az igazgatóság az egyesület fokozatos fejlődését igazoló

mérleget örömmel veszi tudomásul, utasítja ügyészt, hogy azt 
felülvizsgálás végett a felügyelő-bizottságnak s aztán a közgyű
lésnek terjessze elő.

2001. Jogtanácsos jelenti, hogy Kiss Lajos szerkesztő eskü
vője e hó 15-én megtartatott s ehhez az elnök ur átnyújtotta a 
fiatal párnak azt a 10 darab aranyat, mit az igazgatóság sz. 
határozattal kiutalt.

Örvendetes tudomásul szolgál.
2002. Elnök bejelenti, hogy az egyesület képviseletében is 

részt vett azon meleg ünneplésen, melyben Syllaba János pin- 
czért főnöke és kartársai részesítették azon alkalomból, hogy 
50 év óta működik a pinczéri pályán. Jogtanácsos jelenti, hogy 
Syllaba igen meleghangú köszönő levelet intézett az igazgató
sághoz a megemlékezésért.

Az igazgatóság ezúttal is örömmel csatlakozik egy érde
mes pinczér kitüntető ünnepléséhez s a jelentést tudomásul veszi.

2003. Jogtanácsos jelenti, hogy Bindermann Mátyás 1089 
korona 58 fillért küldött be 5 évi visszamenőleges biztosítási 
dijainak kiegyenlítésére.

Az igazgatóság tudomásul veszi a jelentést, utasítja azon
ban ügyészt, hogy a tiszti orvosi bizonyítványt szerezze be.

2004. Jogtanácsos jelenti, hogy Malosik ur igen nagy 
fáradozása eredniényekép lekötött az igazgatóság egy Rákóczy-uti 
ingatlant. Az ajánlatra azonban végleges válasz még nem jött.

Tudomásul szolgál.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Kmft.

A jegyzőkönyv hiteléül:
D r. S o l t i  Ö d ö n .

R „Budapesti Kávés-lpartársulat" közleményei. 

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten 1908. évi márczius hó 14-ik napján a

budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Némái Antal elnök; Harkai Mór tiszt, alelnök; 

Bcrger Leó alelnök; Holstein Zsigmond pénztáros; Bodá Adolf, 
Evva Lajos, Freund Henrik, Gebauer József, Glaser Fülöp, 
Grüneck Gusztáv, Kallós Márkus, Katona Géza, Ulits Lőrincz

de boarding house azért nem hőtel, nem restauráczió, 
még nem is penzió, hanem egy olyan magánlakás és 
étkezés, amely mégsem egészen magán, mert mindenki 
használhatja, akinek telik rá. Agglegények, nőtlen tiszt
viselők, akik joggal élik világukat, épp úgy mint 
családok, akik nem akarnak a cseléd polgártárssal 
vesződni, annak a követelő magatartását eltűrni, főleg 
fiatal házaspárok, akik magukat még be nem rendezték 
és akarják mézes heteiket, uj életüket a háztartás 
gondjaitól megóvni. Egy körültekintő gondos gazda 
vagy háziasszony van az ilyen háznak az élén, aki 
gondját mindenre kiterjesztvén, iparkodik vendégeit 
kényes igényükben, szükségükben kielégíteni, tartással 
és lakással, külön társalgó teremmel, újsággal, szóval, 
hogy a benlakónak semmire se legyen gondja s amire 
szüksége van, mindent kéznél találjon a házban, még 
női társaságot is, mert laknak a boarding house-ban 
vegyesen s a kuktakisasszonyokon kívül egyiknek sem 
lévén itt más dolga, ráérkeznek sok mindenre, üres 
óráikban mulasztják az időt magukról.

Kereskedő emberek, legényéletet élő magános 
emberek, kik az ifjúság tulajdonságainak a birtokában 
nem maradtak, tisztviselők, tanitók, egyetemi hallgatók, 
koravén ifjúság, a világban egyedüliségben élő férfiak, 
portalanul élű nők, ideges egyének, szóval, kiknek a 
szivét nem állja el a vágyakozás pár után, a modern 
alakulatban jól találják magukat az ilyen házban, ahol 
nem kell cselédmizérián bosszankodni, szolgaszemély
zettel, háztartással bajlódni, hanem mindent készen

Hirdetési rovatunkat lapunk olva

tálalnak eléjük s nem kell járni-kelni, szaladgálni egyet- 
másért. Még a nők, akik túl vannak életük jobbik felén, 
sőt az aggszüzek, csüggedt hangulatban, a családtalan 
agglegények is az unalomban, elűzhetik borongós 
érzelmüket, unos-untig elbeszélgethetik idejüket a Parlor- 
ban, mert az emberek a társaságos életben egymást 
megszokván, barátságot kötnek, akár kenyérgalacsint 
dobálhatnak egymásra: szerelem sincs az ifjabb nem
zedéknél kizárva, mert a boarding házban többször látják 
s jól kiismerhetik egymást. Kezdhetik a beszédet a tojás 
fején lévő üres térről, mely a hig anyag elpárolgásától 
van, és végezhetik azt fészekhordással. Amerikai külön
legesség a boarding house, melyben a körülmények 
módosulnak az emberhez. Nálunk legújabban a tömeg
háztartásról, közös konyháról van a szó és Írás. Ezek
ből is lehet még idővel boerding house, mert ami 
Amerikában gyakorlati, annak bizonyulhat nálunk is.]

Az amerikai ember, életének egy részét úgy is 
vendéglőben tölti el, és akinek ez az élet beválik, annak 
a boarding housl-ban egészen beválik. Aki mindig a 
pénzt forgatja eszében, vadász minden dollárra, az úgy 
sem talál időt a családi életre, sőt ha este fáradtan 
hazatér, akkor is szürke józansággal inkább nyugalom 
után vágyik, mint mulatságra.

Bar- és boarding house nagyon sok van Ameriká
ban, a csodahötelek pedig legnagyobbak az egész 
világon, ismertek a kényelmes voltukról. Mindezeken 
az étkező helyeken, a lavatories pótolják az illem
helyeket. ________

tóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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választmányi tagok; Fantó Henrik, Gárdonyi József, Wertheimer 
Lajos felügyelő-bizottsági tagok.

27. Elnök az ülést délután fél 5 órakor megnyitván, az 
előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Holstein Zsigmond és 
Gárdonyi József urakat kéri fel.

28. Az 1908. évi február hó 12-én tartott ülés jegyzőkönyve 
felolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

29. Titkár jelenti, hogy az elnökség uj tagokul felvette: 
Kohn Dávid, Herzmann Dezső, Schönmann Jakab és Vidor Béla 
kávésokat az I., Kónya Sándor kávést a II. fizetési osztályba; 
üzletüket újból gyakorolják és — beiratási dij nélkül — újból 
beléptek: Steiner József, Kaiser D. Dezső, Walter Bernát, Kohen- 
berg Dávid; a II. fizetési osztályba átírattak : Schreiber Henrik, 
Lippner József, Kardos Jenő ; kiléptek: Kardos Simon, Magyaró 
Lajos. Tudomásul vétetik.

30. Elnök bemutatja Harsányi Adolfnak az előző ülésből 
hozzá intézett felhívásra adott választ, mely szerint lemondását 
fentartja. A választmány a lemondást tudomásul veszi és az 
ekként megüresedett tagsági helyre Kmetykó Lajos póttagot hívja be.

31. Elnök bemutatja a fővárosi tanács 36628—908. szánni 
határozatát, mely szerint a sütőiparról szóló uj szabályrendelet 
f. évi április hó 1-én életbe lép. Ennek a szabályrendeletnek a 
kávésipart érdeklő azt a rendelkezését, hogy a vendégnek csak 
annyi süteményt szabad adni, ahányat rendel, az ipartársulati 
tagokkal körlevélben közölte az elnökség. Helyesléssel vétetik 
tudomásul.

32. F. Kiss Lajos levele, melyben köszönetét mond azért, 
hogy lapját, a „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar“-t a választmány 
hivatalos lapjává tette, tudomásul szolgál.

33. Elnök jelentése, mely szerint özv. Huszarek Ferenczné 
részére 10 K rögtöni segélyt utalványozott, jóváhagyólag tudo
másul vétetik.

34. Elnök jelentése, mely szerint a f. évi pártoló tagsági 
dijat a magyar gázizzöfcny r.-t. (200 K) és Frangois Lajos (50 K) 
fizettek be, hogy továbbá a légszeszgyárak igazgatósága ugyan
csak a segélyalapra 80 K 52 fillért adományozott, köszönettel 
tudomásul vétetik.

35. Elnök jelentése, mely szerint az uj szabályrendelet 
jóváhagyása érdekében közbenjárt, köszönettel tudomásul vétetik.

36. A fővárosi kereskedők egyesülete az ipartársulathoz 
intézett átiratban azt kéri, hogy figyelmeztesse a tagokat, misze
rint üzleteikben a házalást legalább vasárnapokon engedjék 
meg. A megkereső egyesület érlesitendő, hogy az ipartársulat a 
tagokat ilyen benső üzleti ügyeikre nézve nem irányíthatja.

37. A főpinczérek országos óvadék letéti szövetkezetének 
előkészítő-bizottsága részéről érkezett aláírási felhívás és az a 
kérelem, hogy a választmány a társulati tagokat a szövetkezet 
pártolására buzdítsa, tárgyaltatván, kijelenti a választmány, hogy 
egyrészt az ipartársulat ilyen alapításban alapszabályait szem 
előtt tartva, nem vehet részt, másfelől pedig a tagokat magán- 
érdekű ügyeik elintézésében nem óhajtja irányítani.

38. A József föherczeg szanatórium-egyesület azt kéri, hogy 
a társulat eszközölje ki a tagoknál annak megengedését, hogy 
az egyesület alkalmazottai hetenkint egyszer a kávéházakban az 
egyesület javára gyüjthessenek, ennek ellenében hajlandó az 
ipartársulat által ajánlott tagokat vagy munkásokat a szanatórium
ban ingyen elhelyezni. A választmány kijelenti, hogy az egyesület 
humánus törekvéseit készségesen támogatja, az ajánlott módot 
azonban nem tartja megfelelőnek. E végből fölkéri az egyesü
letet, hogy a gyűjtésnek más, alkalmasabb formáját hozza javas
latba. Az egyesület támogatását egyébként a választmány a köz
gyűlésen is melegen ajánja a tagok figyelmébe.

39. Molnár Sándor levele a társulati munkaközvetítőben 
megforduló alkalmazottak illetlen viselkedéséről egyelőre további 
intézkedést nem igényel.

40. Elnök jelenti, hogy Steuer Marcell ipartársulati tag 
azzal a kérelemmel fordult hozzá, hogy az Andrássy-ut 47. sz. 
házban tervezett uj kávéház létesítése ellen a kereskedelemügyi 
miniszterhez küldöttséget vezessen.

A maga részéről ezt a kérelmet teljesíthetőnek nem találta, 
mert a választmány Bronner Miksa ügyében az előző ülésen 
ellenkező értelmű határozatot hozott. A választmány arra való 
tekintettel, hogy a kérdéses kávéház megnyitására már az I. és 
a II. fokú hatóság megadta az iparengedélyt, a további eljárást 
czéltalannak tartja és azért a jelen esetben további lépéseket 
tenni nem óhajt.

41. Elnök bemutatja a kávéházi főpinczérek 11 tagú vég
rehajtó-bizottságának emlékiratát, melyet egy 3 tagú küldöttség 
a mai napon nyújtott át neki.

Beható tanácskozás után a választmány a következőleg 
határoz: Az ipartársulat, mint erkölcsi testület, csakis alapsza
bályokkal biró erkölcsi testülettel bocsátkozhatik a tagjainál 
alkalmazott munkások munkaviszonyai tekintetében tárgyalásokba, 
a kávéssegédek érdekeinek képviseletére hivatott erkölcsi testü
let gyanánt pedig egyedül a kávéssegédek szakegyesületét ismer
heti el. Mielőtt tehát a beérkezett — egyébként hiteles aláírá
sokkal el sem látott — emlékiratot érdemleges tárgyalás alá 
venné, megkeresi a nevezett szakegyesületet, nyilatkozzék arra 
nézve, hogy az emlékirat tőle származik-e és annak tartalmát 
magáévá teszi-e ?

Fölhivatik az elnökség, hogy a szakegyesület válaszát 
annak idején haladéktalanul terjessze elő.

42. Elnök jelenti, hogy Kolegerszky Viktor, Evva Lajos, 
Harkai Mór és Upor József tagok konkrét panaszokat terjesz
tettek elő a kávéfőzők indokolatlanul magas bérkövetelései 
miatt; más tagok is fordultak már hozzá hasonló panaszokkal; 
a szakegyesület a panaszokat szóbeli érintkezés alkalmával nem 
volt hajlandó orvosolni. A kávéfőzők szakegyesülete erélyesen 
felszólítandó, hogy hajlandó-e a munkabérekre nézve fennálló 
szerződést betartani. A további intézkedéseket a választmány a 
válasz tartalmától teszi függővé.

Elnök felkéri a választmány tagjait, hogy a f. hó 26-án 
tartandó közgyűlésen teljes számban jelenjenek meg és egyéb 
tárgy hiányában az ülést délután 7A/4 órakor berekeszti.

Kmf.
Némái A n ta l s. k., elnök. 

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1908. évi márczius hó 26-ik napján, a

budapesti kávésipartársulat 93. rendes évi közgyűléséről.
Jelen voltak: Némái Antal elnök, Harkai Mór tb. alelnök, 

Berger Leó alelnök, Gruber Károly ellenőr és 78 ipartársulati tag.
1. Némái Antal elnök megállapítja, hogy a tagok az alap

szabályok 57. §-ában megállapított határozatképes számban 
jelentek meg. A közgyűlést délután fél 6 órakor megnyitja és 
bejelenti, hogy az alapszabályoknak megfelelő indítvány hozzá 
nem érkezett. Azután melegen üdvözli az iparhatóság részéről 
megjelent Goreczky Zsidmond, IV. kér. h. elöljáró urat és az 
országos iparegyesület képviseletében jelenlévő dr. Soltész Adolf 
titkár urat. A mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Neumann Károly és Svertetzky Károly urakat kéri föl.

2. Előterjesztetett a választmány évi jelentése. A jelentés
hez szólva, Klein Ignácz kifogásolja a választmánynak a kávé
házak elszaporodása elleni mozgalomban követett eljárását. A 
választmány eredeti álláspontját később megváltoztatva, egy 
konkrét esetben nem vette igénybe a törvényszerű összes jog
orvoslatokat. Ez okból a választmány működése iránt nincsen 
bizalma és indítványozza, hogy a közgyűlés a jelentést ne vegye 
tudomásul és fejezze ki bizalmatlanságát a választmány iránt.

Kávéházak, vendéglők teljes 
diszitését, szobrász, rábitz- 
munkáit elvállalja =

r r k o s
szobrász

Budapest, VII., Bálint-utcza 9., 
saját ház. —  Telefon 75—60.

Műkő vázák dús választékban.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Sachs Ödön a választmánynak az előbbi ügyben követett eljá
rását helyesli, ellenben azt az eljárását kifogásolja, hogy az 
egyes kávéházakban újabban felszolgáltatott főtt és sült ételek 
kiszolgálása ellen foglalt állást. Ezzel, mig egyrészt a kávés
ipar jogkörének kiterjesztését gátolta meg, másrészt az egyes 
tagokat a hatósági eljárásnak szolgáltatta ki. Némái Antal elnök 
részletesen válaszol az elhangzott vádakra. Kifejti, hogy a 
kávéházak elszaporodása elleni mozgalomban a választmány min
den lehetőt elkövetett. A Klein Ignácz által említett esetben és 
egy másik hasonló esetben a székesfőváros tanácsa azzal az 
indokolással adta meg az iparengedélyt, hogy az illető folya
modók már sokkal előbb bérelték ki a kávéházi helyiséget, 
semmint a székesfőváros tanácsa az iparengedélyek korlátozása 
tárgyában éppen az ipartársulat által szorgalmazott és az évi 
jelentésben részletesen ismertetett határozatát kiadta. Ilyen kö
rülmények között a választmány a további intézkedéseket — de 
csakis a felmerült két esetben — czéltalannak találta. A vendéglői 
ételek kiszolgáltatása ügyében a választmány nem annyira jogi 
okokból, mint inkább a kávés-ipar történeti fejlődése szempont
jából és a gyakorlati szempontok alapján foglalt állást és azt 
hiszi, hogy ebben a kérdésben a tagok jelentékeny többsége 
helyesli a választmány álláspontját. Hosszabb vita után, amely
ben Upor József, Bronner Miksa, Weisz Richard, Gárdonyi József, 
Wertheimer Lajos, Kaiser Ignácz Márkus, Mészáros Győző, Briick 
Károly, Fanto Henrik, Bodó Adolf, Neumann Károly, Cserépy 
István tagok vettek részt, majd Némái Antal elnök és Berger 
Leó alelnök ismételten felszólaltak, elnök a kérdést szavazásra 
bocsátotta. — A szavazás megejtetvén, a közgyűlés hatvannyolcz 
szavazattal hét szavazat ellenében Klein Ignácz indítványát mellőzi 
és az évi jelentést tudomásul veszi. Egyidejűleg utasítja a köz
gyűlés a választmányt, hogy a kávéházak elszaporodása elleni 
mozgalmat továbbra is napirenden tartsa.

3. Előterjesztetett az 1907. évi zárószámadás és az alapok 
zárószámadása. A közgyűlés a zárószámadásokat vita nélkül egy
hangúlag tudomásul veszi és a számadásra köteles elnökségnek, 
választmánynak és felügyelő-bizottságnak a felmentvényt megadja.

4. Előterjesztetett az 1908. évi költségvetés és a munka- 
közvetitö-alap 1908. évi költségelőirányzata. A közgyűlés a vá
lasztmány javaslatait egyhangúlag elfogadja és az ipartársulat 
1908. évi költségvetését 6700 K bevétellel és 6112 K kiadással, 
a munkaközvetitő-alap 1908. évi költségvetését pedig 3120 K 
bevétellel és 2864 K kiadással megállapítja.

5. Elnök jelenti, hogy napirend szerint a választások 
vannak soron. A közgyűlés a szavazást mellőzi és a kijelölő
bizottság javaslatát egyhangúlag, felkiáltással fogadja el. Ehhez 
képest megválasztattak választmányi rendes tagoknak: Gárdonyi 
József, Goldberger Salamon, Grüneck Gusztáv, Katona Géza, 
Ulits Lőrincz, Veres Kálmán; választmányi póttagnak: Neumann 
Károly; felügyelő-bizottsági rendes tagoknak: Fanto Henrik, 
Upor József, Wertheimer Lajos; felügyelő-bizottsági póttagoknak : 
Sprung János, Szántó Béla; a kávé egédek, kávéfőzők és konyha
legények segélyalapját kezelő bizottságba: Berger Leó, Gruber 
Károly, Harsányi Adolf, Holstein Zsigmond, Weingruber Ignácz.

6. Tárgyaltatott a választmány javaslata az országos gyer
mekvédő liga támogatása ügyében. A közgyűlés a választmány 
javaslatát egyhangúlag elfogadja és ehhez képest felkéri az 
ipartársulat tagjait, hogy a folyó évi április hó 2-án és 3-án 
tartandó gyermeknapon a liga által a kávéházakban eszközlendő 
gyűjtést megengedni és elősegíteni szíveskedjenek.

7. Gárdonyi József indítványozza, mondja ki a közgyűlés, 
hogy az ipartársulat rendes havi társas-vacsoráira csakis az 
ipartársulat tagjai hívhatók meg. A közgyűlés ezt az indítványt 
szótöbbséggel a választmány elé utasítja tárgyalás és javaslattétel 
végett. Egyéb tárgy hiányában elnök a közgyűlést este fél 9 
órakor berekeszti.

Kmf. N é m á i A n ta l s. k., elnök.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1908. évi április hó 13-ik napján, 

a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Némái Antal elnök, Horkai Mór tiszteletbeli 

alelnök, Holstein Zsigmond pénztáros, Gruber Károly ellenőr, 
Bodó Adolf, Evva Lajos, Gárdonyi József, Gebauer József, Glaser 
Fülöp, Goldberger Salamon, Grüneck Gusztáv, Kallós Márkus, 
Szeiffert Antal, Veres Kálmán, Weingruber Ignácz választmányi 
tagok, Upor József és Wertheimer Lajos felügyelő-bizottsági 
tagok, Kemény Géza titkár.

43. Elnök az ülést délután 5 órakor megnyitván, örömmel 
üdvözli az újonnan választott Gárdonyi József és Veres Kálmán 
választmányi tagokat és Upor József felügyelő-bizottsági tagot; 
óhajtja, hogy hasznos működésüket a közérdek javára érvénye
sítsék. Az előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bodó Adolf 
és Grüneck Gusztáv urakat kéri fel.

44. Az 1908. évi márczius hó 24-én tartott ülés jegyző
könyve felolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

45. Titkár jelenti, hogy az elnökség részéről uj tagokul 
felvétettek Germán Jenő I. oszt. és Mayersberg Salamon II. oszt. 
tagok és — beiratási dij nélkül, régi jog alapján — Borcsányi 
és társa; üzletüket megszüntették és kiléptek Kardos Simon és 
Magyar Lajos. Tudomásul vétetik.

46. Elnök fájdalommal emlékezik meg Kreisz János volt 
ipartársulati és választmányi tagnak, valamint Fuith Lajos volt 
ipartársulati tagnak elhunytáról és jelzi, hogy a hátramaradt 
családokhoz részvéttáviratot intézett. A választmány a nevezett tag
társak elhunyta fölött érzett mély részvétet jegyzőkönyvébe iktatja.

47. Elnök sajnálattal emlékezik meg arról a körülményről, 
hogy f. é'vi rendes közgyűlésen folyt heves vita közben Berger 
Leó alelnök állásáról lemondott. Az ipartársulat minden egyes 
tagja tudatában van annak, hogy Berger Leót eddigi működésé
ben mindig a közérdek vezérelte és mindenkinek élénk emléke
zetében van még, hogy nehéz időkben, lankadatlan buzgalommal, 
egyéni érdekeinek koczkáztatásával fáradozott az összesség érde
kében. Nagy veszteség volna a közügyre, ha Berger Leó alelnök 
elhatározása végleges volna és ő a mostani nehéz viszonyok 
között az ügyek intézésétől visszavonulna.

Éppen azért indítványozza: mondja ki a választmány, 
hogy az alelnök személye iránt változatlan bizalommal viseltetik 
és az ö értékes egyéniségére továbbra számítva, felkéri, hogy 
lemondását vonja vissza. A választmány az elnök javaslatát elfo
gadva, elhatározza, hogy ezt a határozatot Evva Lajos, Szeiffert 
Antal, Tihanyi József és Weingruber Ignácz tagokból álló kül
döttség utján juttatja Berger úr kezéhez, megbízván a küldött
séget, hogy Berger urat elhatározásának megváltoztatásának szó
belileg is kérje fel és eljárásáról tegyen jelentést.

48. A főpinezérek országos óvadék letéti szövetkezetének 
előkészítő-bizottsága újabb átiratában az ipartársulat erkölcsi 
támogatását kéri. A választmány kimondja, hogy a tervbe vett 
szövetkezet megalakulását a kávésipar érdekeivel ellentétesnek 
nem látja és ezért azt az érdekeltek figyelmébe ajánlja.

49. A m. kir. szabadalmi hivatal kétrendbeli levelében 
arról értesít, hogy evőeszköztisztitó-gépre, illetve kávékivonó
gépre adott kir. szabadalmakat. Tudomásul vétetik.

50. Elnök bemutatja a közgyűlés határozatát, mely a vá
lasztmány elé utasította Gárdonyi Józsefnek indítványát arra 
nézve, hogy az ipartársulat társasvacsoráira a jövőben csakis a 
társulat tagjai hivassanak meg. A választmány arra való tekin
tettel, hogy a jelenlevő Gárdonyi József úr indítványát érdem
leges tárgyalás alá bocsátani nem kívánja, javaslattétel szükségét 
nem látja fenforogni és az ügy fölött napirendre tér.

51. Elnök jelenti, hogy a süteményfelszolgálás uj rendje 
ügyében e hó 6-án több tag bevonásával értekezletet tartott. 
Az értekezlet egyhangú megállapodással azt a kérelmet terjeszti 
elő, hogy a vonatkozó szabályrendelet megváltoztatása, illetve a 
régi rend visszaállítása iránt a választmány intézkedjék. A vá
lasztmány elhatározza, hogy a kérelem értelmében indokolt elő
terjesztést intéz a főváros tanácsához és azt küldöttségileg 
nyújtja át. A további intézkedésekkel az elnökség bizatik meg.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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52. Elnök bemutatja a kávéfőzők szakegyestiletének a 
munkabér emelések ügyében hozzá intézett átiratra küldött 
válaszát, mely szerint tagadásba veszi, hogy tagjai indokolatlan 
követelésekkel állanak elő. A választmány kimondja, hogy ebben 
az ügyben általánosságban ez idő szerint intézkedésre szükség 
nincsen, a jövőben azonban minden egyes konkrét panaszt közöl 
a szakegyesülettel és annak orvoslását erélyesen követeli.

53. A József főherczeg szanatórium-egyesület az előző 
ülésen tárgyalt kérelmére hozott határozatáról értesittetvén, újabb 
átiratában azt a megoldást hozza javaslatba, hogy alkalmazottai 
a kávéházakban évenkint hatszor gyüjthessenek és kéri az ipar
társulat hozzájárulását. A választmány kimondja, hogy a gyűj
tésnek ezt a módját a kávéházakat látogató közönség érdekében 
nem tartja megengedhetőnek, hajlandó azonban hozzájárulni 
ahhoz, hogy az egyesület évenkint egyszer bizonyos napon, pél
dául farsang keddjén a kávéházakban gyűjtést eszközölhessen.

54. Elnök bemutatja a kávéssegédek szakegyesületének 
átiratát, melyben kijelenti, hogy a föpinczérek memoranduma 
nem tőle származik és azzal az egyesület nem azonosítja magát. 
A választmány kimondja ennek folytán, hogy az emlékiratot, 
mivel az nem a segédek egyedül hivatott képviseletétől szárma
zik, érdemlegesen nem tárgyalja, ellenben az ipartársulat tagjait 
a szakegyesület levelének megküldése mellett nyomatékosan 
felkéri, hogy magánúton a főpinczérekkel tárgyalásba ne bocsát
kozzanak és semmiféle kötelező nyilatkozatot alá ne Írjanak.

Egyéb tárgy hiányában elnökazülést este fél 9 órakor berekeszti.

Arad-Hegyaljai borok
Ransburg M. és Fia bortermelők
------------------- --------------------------  Arad____

Magyarádi és Mokrai fehér, Ménesi vörös 
és Aszu-borok hordóban és palaczkokban.

KÖZGAZDASÁG. IPAR. KERESKEDELEM.
Tisztességtelen verseny.

A közigazgatási hatóságoknak a tisztességtelen verseny 
ellen irányuló törvény meghozatala előtt is hathatós eszközök 
állanak rendelkezésére a tisztességtelen verseny leküzdésére. Az 
alábbi ítéletek élénken bizonyítják, hogy ipartörvényünk mai 
intézkedései igaz szellemükben felfogva, alkalmasak arra, hogy a 
tisztességtelen eszközöket kivegyék az ilyen eszközökkel dolgozó 
vállalkozók kezéből. De az alább közölt Ítélet érdekes és nagy- 
fontosságú abból a szempontból is, hogy a közigazgatási ható
ságok Magyarország egyik legértékesebb bortermő vidéke. 
Tokaj érdekében szállottak síkra, hogy az ezen vidék jó hírnevét 
diszkreditálni alkalmas vállalatot a maga meztelenségében 
leleplezzék és ezzel példát adjanak arra, hogy a közönség meg
tévesztése megtorlatlanul a végtelenségig nem folytatható.

A tokaji járás főszolgabirájától.
477-907. kih.

Baneth Géza budapesti lakos (lakik X., Román-utcza G. sz.) 
kereskedő ellen az 1884. évi XVII. t.-cz. 58. §-ába ütköző ipari 
kihágás iránti ügyben a tokaji járás főszolgabirája a bizonyítékok 
beszerzése után a mai napon a következő Ítéletet hozott.

Í t é l e t :
Baneth Géza budapesti (lakik X. kér., Román-utcza 6. sz.) 

lakos kereskedő az 1884. évi XVII. t.-cz. 49. és 58. §-ai d) 
pontjába ütköző iparkihágásban vétkesnek mondatik ki s ezért 
az 1884. évi XVII. t.-cz. 58. §-a d) pontjának az alkalmazásával 
az 1901. évi XX. t.-cz. 23. §-ában meghatározott czélokra for
dítandó 400 korona pénzbüntetés és 60 korona szakértői költség
nek 15 nap különbeni végrehajtás terhe alatti lefizetésében elma- 
rasztaltik; behajthatlansága esetén 20 napi önköltségén töltendő

elzárás elszenvedésére biintettetik: s ezenkívül az 1904. évi 
deczember hó 14-én C. 3/1904. lajstromszám alatt kiadott 
ipar- és telepengedély az 1894.. évi XVII. t.-cz. 49. §-a értelmé
ben ezennel hatályon kívül helyeztetik, illetve megsemmisittetik: 
s ennek bejegyzése iránt a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék mint 
kereskedelmi bíróság ezen Ítélet által értesittetni rendeltetett.

I n d o k o k :
Mert Baneth Géza panaszlott az 1904. évi deczember hó 

14-én C. 3/1904. lajstromszám alatt egy pezsgőgyár felállítására 
kért és kapott ipar- és telepengedélyt a tokaji járás főszolgabi
rájától a Tokajban felállítandó pezsgőgyárára és ezen ipartelep
engedélyt a sátoraljaújhelyi kir. törvényszék mint kereskedelmi 
bíróságnál be is jegyeztette. A nyomozat megállapította azt is, 
hogy a vádlott Baneth Géza a Tokajban bérelt pezsgőgyára 
részére az 1905. évi április hó 3-án 7 hordóban Kőbányáról 4169 
liter homoki bort küldött s e borból az 1905. évi május hóban 
2553 liter bort pezsgőnek fel is dolgoztak, illetve ezen bort 
2553 pezsgös üvegbe beszivatta és azt az állványokra felállittatta; 
azonban ezt teljesen el nem készíttette és igy a mai napig még 
egyetlen egy üveg pezsgőt Tokajban el nem készíttetett. A nyo
mozat megállapította azt is, hogy Baneth Géza Kőbányáról 
Szászrégenbe a tokaji vasúti állomás felhasználásával 30 palaczk 
(21 liter) pezsgőt küldött, amely pezsgő ide Tokajba vissza is 
érkezett, hogy azonban azt itt ki váltotta ki, vagy a kérdéses 
pezsgővel mi történt, arra vonatkozólag sem az eskü alatt kihall
gatott Szász Gyula, sem az eskü alatt kihallgatott Weisz Lipót 
fogyasztási ellenőr bővebb felvilágosítást nyújtani nem voltak 
képesek; azt azonban tényleg beigazolták, hogy Baneth Géza 
Tokajban pezsgőgyárában ez ideig egyetlen egy üveg pezsgőt 
sem készíttetett el akként, hogy az forgalomba hozható lett 
volna és beigazolták azt is, hogy vádlott tokaji gyárából tényleg 
egy üveg pezsgőt sem adott el, illetve vasúton nem továbbitta- 
to tt; ugyanezen tanuk igazolták azt is, hogy a tokaji vasút fel- 
használásával Budapestről több helyre küldött pezsgőt s a tokaji 
vasúton csupán csak azért, hogy ezáltal vevőit tévútra vezesse, 
mintha ezen pezsgő Tokajban gyártatott volna s mert a nevezett 
az iratokhoz becsatolt s következő felírással jelzett borítékokat: 
„I. Magyar Pezsgőgyár Tokaj, központi iroda Budapest X. — 
II. Magyar pezsgöborgyár Tokaj központi irodájának Budapest, 
X. Román-utcza 8. sz." jelzéssel ellátott borítékokat használta, 
holott a nyomozat kiderítette, hogy vádlott a mai napig Tokajban 
még egyetlen egy palaczk pezsgőt sem készíttetett el úgy, hogy 
az forgalomba hozható lett volna.

Mert a szemle megállapította azt, hogy a vádlott által 
bérelt borházhelyiség, kispincze és folyosó egyáltalán nem arra 
valók, hogy azok gyári helyiségül szolgálhassanak, valamint meg
állapította a szemle, hogy a vádlott által a gyár részére beküldött 
dugaszoló gépek sem arra valók, hogy azokat gyári használatra 
czélszerüen felhasználni lehessen s ezekre nézve a szakértők a 
következő véleményt terjesztették elő.

„Mindezekből kitűnik, hogy vádlott Tokajban pezsgőgyárat 
üzemben a mai napig sem tartott, az itteni pezsgőgyárat csak a 
közönség tévútra vezetése czéljából tartotta fenn, illetve erre a 
czélra azért váltotta ki az iparhatóságtól az engedélyt az 1904 
deczember hó 14-én C. 3/1904. szám alatt, hogy ezen czim alatt 
esetleg jogovitva legyen idegen gyártmányú pezsgőit tokaji ezég 
alatt forgalomba hozni. Ezen szakvélemények igazolják azt is, hogy 
vádlott Tokajban pezsgőgyárat üzemben nem tartott, illetve készít
tetett el teljesen."

Mindezeknél fogva vádlott az 1884. évi XVII t.-cz. 157. §-a d) 
pontjába ütköző ipari kihágásban vétkesnek kimondandó volt s 
ezért tekintettel a szakértők által is kiemelt terhelő körülményekre 
az idézett törvényezikk alapján 400 korona pénzbüntetésre, esetleg 
ennek behajthatlansága esetén 20 napi önköltségen töltendő elzárás 
elszenvedésére Ítélendő volt s ennek jogi folyományaként a fel
merült és okozott 60 korona szakértői költségek megfizetésére 
is ítélendő volt.

Tekintettel arra, hogy vádlott ezen gyárban az 1905. évi 
május közepe óta egyáltalán semminemű munkát nem gyakorol
tatott, az 1884. évi XVII. t.-cz. 49. §-a értelmében a részére a

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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tokaji főszolgabíró mint elsőfokú iparhatóság által 1904 deczember 
14-én C. 3/1904. lajstromszám alatt kiadott ipar- és telepengedélye 
is hatályon kívül helyezendő, illetve megsemmisítése kimondandó volt.

A pénzbüntetésnek elzárásra lett átváltoztatása az 1879. 
évi XI. t.-cz. 22. §-ban találja indokolását.

*
A m. kir. kereskedelemügyi miniszteri Ítélet ebben az ügy

ben a következő:
(Másolat.) Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 5617. sz. /VI. A. 

Zemplénvármegye alispánjának. Alispán ur részéről múlt év október 
hó 31-én 19095/907. szám alatt hozott s az elsőfokú iparhatóság 
Ítéletével megegyező azon ítéletet, melylyel Baneth Géza budapesti 
lakost azon okból, mivel ezégén, nyomtatványain a tényleges 
üzleti viszonyoknak meg nem felelő adatokat használt, az 
1884. évi XVII. t.-cz. 58. §-ába ütköző kihágásban mondotta ki 
vétkesnek s ezért behajthatatlanság esetén 20 napi elzárásra 
átváltoztatandó 400 korona pénzbüntetésre Ítélte és a részére 
kiadott ipar- és telepengedélyt az 1884. évi XVII. t.-cz. 49. §-a 
értelmében hatályon kívül helyezte, harmadfokon indokainál fogva 
azzal a kiigazítással hagyom helybe, hogy Baneth Géza részére 
kiadott iparigazolvány az 1884. évi XVII. t.-cz. 49. §-a, a telep- 
engedély érvénye pedig az idézett törvény 42. §-a alapján szűnik 
meg. Egyben elrendelem, hogy jelen határozatom tudomásvétel és 
megfelelő eljárás végett az elsőfokú hatósági Ítéletéhez képest a 
sátoraljaújhelyi kir. törvényszékkel mint kereskedelmi bírósággal 
is közöltessék. A II. fokú Ítélet indokainál fogva és azért is 
helybenhagyandó volt, mivel azon körülmény, hogy vádlott ezége 
Magyar pezsgőgyár Baneth név alatt a sátoraljaújhelyi kir. tör
vényszéknél mint kereskedelmi bíróságnál be van jegyezve, nem 
képez akadályt arra nézve, hogy a ezégbe felvett adatok valót
lansága miatt az ipartörvény (1884. évi XVII.) alapján felelősségre 
ne vonathassék. Budapest, 1908 márczius 6-án. •

Az uj ipartörvénytervezet főbb rendelkezései.*)
(Befejező közlemény.)

V é g e la d á so k  és á rverések.
217. §. Végeladást, illetve árverést hirdetni az iparhatóság 

engedélye nélkül tilos.
Az engedélyért előterjesztett kérvénynek következő adatokat 

kell tartalmaznia:
1. a végeladás (árverés) okát;
2. a végeladásra (árverésre) kerülő áruk tulajdonosának és 

amennyiben ez a végeladás (árverés) foganatosításával mást biz 
meg, a megbízottnak nevét;

3. a végeladásra (árverésre) szánt áruk minőségére és 
mennyiségére kiterjedő leltári jegyzéket;

4. a végeladásnak (árverésnek) kért időtartamát; és
5. a végeladásnak (árverésnek) színhelyét.
218. §. Az iparhatóság, a szükséghez képes szakvélemé

nyének meghallgatása mellett és a 217. §. 1. pontja szerint közölt 
adat valóságának kutatására is kiterjeszkedvén, a leltár helyes
ségét folyamodó költségére szakmabeli iparossal (kereskedővel) 
megvizsgáltatja. Az iparhatóság az engedélyre irányuló kérelem 
fölött haladéktalanul határoz és engedélyezés esetében a kérvény 
egy hitelesített példányát a folyamodónak visszaadja.

A leltár helyességére vonatkozó és az egyéb szakértői vizs
gálatnak megállapítható költségei háromszáz koronánál többre 
rendszerint nem rúghatnak.

219. §. Az iparhatóság (ipartestület) az engedély megadását 
ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a végeladás (árverés) a folya
modó üzleti helyiségétől különálló, esetleg egyenesen e czélra 
rendelt helyiségben tartandó meg.

Ip a r o k ta tá s .

232. §. Az e törvény szerint kötelező ipari oktatásra, úgy
szintén az iparosok és az alkalmazottak továbbképzésére a követ
kező iskolák és tanfolyamok szolgálnak:

1. az iparos- és kereskedötanoncziskolák, vagy az ezek

*) A megelőző közlemények lapunk folyó évi február hó 
15-iki, márczius 1-iki és április 1-iki számában jelentek meg.

helyett az ismétlöiskolákban, vagy a gazdasági népiskolákban 
szervezett ipari szakosztályok; 2. a kézműves-iskolák; 3. az ipari 
szakiskolák; 4. a felső ipariskolák; 5. az egyes iparágak, vagy 
iparcsoportok elméleti és gyakorlati ismereteinek tanítására ren
dezett ipari tanfolyamok.

233. §. Az iparostanulók és az iskolaköteles fiatal mun
kások az e törvényben (XVI. fejezett) előirt oktatási kötelezettséget 
a tanoncziskola látogatása által tartoznak teljesíteni.

Ha valamely községben több ily iskola áll fenn, az ipar
hatóság állapítja meg, hogy a tanulók egyes csoportjai azok 
melyikét tartoznak látogatni.

Ez iskolákban a tanulók nemenként elkülönítve oktatandók.
234. §. Tanoncziskola létesítendő minden községben, mely

ben az ugyanolyan nemű iparostanulók és iskolaköteles fiatal 
munkások együttes létszáma eléri az ötvenet.

236. §. A tanoncziskolák fenntartására szolgálnak az e tör
vény alapján befolyó ipardijak, engedélydijak és pénzbírságok- 
A fennmaradó hiányt a községek rendes költségvetésük terhére 
tartoznak fedezni. Igénybe vehetők e czélra a községeknek egyéb, 
közművelődési czélokra fordítható jövedelmei is, igy a községi 
iskolai alapvagyon jövedelme, amennyiben más czélra lekötve 
nincsen, valamint az 1868: XXXVIII. t.-cz. 35. §-a alapján kivetett 
5 százalékos iskolai adónak más czélokra igénybe nem.vett része

A tanoncziskolák fenntartásából felmerülő költségek fedezé
sére, a községek amennyiben ez iskolákat rendes költségvetésük 
keretében nem tudják fenntartani, 3 százalékig terjedő általános 
jövedelmi pótadót tartoznak kivetni.

Erre vonatkozó határozataik a belügyminiszternek a vallás- 
és közoktatásügyi és a pénzügyminiszterrel egyetértő jóváhagyását 
igénylik. A fenntartási költségek részben való fedezésére a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter az iskolafenntartó községeket, illetve 
ipartestületeket e költségek egynegyedrészének megfelelő állam
segélyben részesíti, mely czélból az iskolák évi költségvetése és 
zárószámadása jóváhagyása végett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elé terjesztendő.

Ha az állam, vagy valamely ipartestület oly iskolát tart 
fenn, melyet a községben levő összes iparostanulók és iskola- 
köteles fiatal munkások látogathatnak, az ipardijak, engedélydijak 
és pénzbírságok az állami, illetve ipartestületi tanoncziskolát 
illetik. Ha az illető községben csak az ipartestület tart fenn ily 
iskolát, annak fentartási költségeihez a község is egynegyedrész
ben hozzájárulni tartozik.

Ha valamely községben több tanoncziskola áll fenn, az e 
törvény alapján befolyó ipardijak, engedélydijak és pénzbírságok 
az illető iskolákat, látogatottságuk arányában illetik.

Szakirányú oktatás esetén az államsegély a költségek fele 
részének erejéig felemelhető.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ez iskolák felszerelése 
czéljából is engedélyezhet megfelelő államsegélyt.

A tanoncziskolák czéljaira lehetőleg állami, polgári, közép-, 
vagy szakiskolai épületek használandók. Amennyiben ilyenek 
nincsenek, a helyiségekről a község tartozik gondoskodni.

237. §. Sem a tanoncziskolában, sem a gazdasági nép
iskolák vagy ismétlőiskolák ipari szakosztályaiban beiratási vagy 
tandíj vagy más illeték nem szedhető.

Az iskolai igazgatóság a tanulókat tanszerekkel is ellát
hatja, mely esetben a tanuló munkaadója azok tényleges költ
ségeit megtéríteni tartozik. Az iskola ebből származó követelése 
közadó módjára behajtható, de fennmarad a munkaadó vissz
keresetijoga az ez iránt rendelkező tanszerződés értelmében.

A szegénysorsú tanulókat az iskola saját költségén látja el 
taneszközökkel.

238. §. A tanoncziskolákban a tanítás szeptember—június 
hónapokban legalább heti hét órára terjed.

Amennyiben a hitfelekezetek a tanulók vallásoktatásáról 
gondoskodnak, a fenti órákon felül heti egy óra a vallásoktatásra 
fordítandó.

A tanítás nyelve a magyar. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter engedélyével más tanítási nyelv is használható, ha a 
tanulók túlnyomó többségének nem magyar az anyanyelve; ez
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esetben a nem magyar ajkú tanulók részére a fentebbi órákon 
felül még heti két óra fordítandó a magyar nyelv tanítására. Az 
ily iskolákba járó magyar tanulók részére külön magyar nyelvű 
oktatásról kell gondoskodni.

A tanítás reggeli hét óra előtt nem kezdődhetik és esti hét 
órán, vasárnap pedig déli tizenkét órán túl nem terjedhet.

Az iskolákban töltött órák beleszámitandók az iparostanulók, 
illetve fiatal munkások napi munkaidejébe.

A tanítás napi idejét egyébként az elsőfokú iparhatóság 
(ipartestület) állapítja meg, az iskolai felügyelő bizottság meg
hallgatásával. Az iparhatóság határozata ellen szabályszerű 
felebbezésnek van helye.

239. §. A tanoncziskolák szervezetét és tantervét a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter, a kereskedelemügyi miniszterrel 
egyetértőleg, rendeleti utón állapítja meg.

240. §. Minden tanoncziskola részére felügyelöbizottság 
szervezendő, melynek összeállítását és hatáskörét az iskolák szer
vezeti szabályzata (239. §.) állapítja meg.

241. §. A kézműves-iskolák czélja, hogy a csekélyebb 
elméleti képzettséget igénylő iparágak üzéséhez szükséges gyakor
lati ismereteket és ügyességet nyújtsák. Az elméleti és rajzbeli 
oktatás ez intézetekben legalább a tanoncziskolákra nézve meg
állapított mértékben történik.

Az ipari szakiskolák czélja, hogy valamely iparág egész 
köréből a kézműiparos igényeinek megfelelelő képzettsége 
nyújtsák.

A felsőipariskolák a főgimnáziumokkal és főreáliskolákkal 
egyenrangú tanintézetek, melyek érettségi bizonyítványai rendes 
hallgató gyanánt a műegyetemre való felvételre is jogosítanak.

A felsorolt iskolák végbizonyítványai megjelölik azokat az 
iparágakat, melyekre azok képesítenek.

A kereskedelemügyi miniszter rendeleti utón szabályozza 
a különböző fokú ipariskolákból való átlépés feltételeit, ideértve 
a tanoncziskolákat is.

242. §. A felsőipariskolák ama tantárgyai, melyek a főreál
iskolák kötelező tantárgyai között is előfordulnak, a főreáliskolákban 
megfelelő terjedelemben taníttatnak.

A felsőipariskolák érettségi vizsgáinak tárgyai: 1. magyar 
nyelv és irodalom ; 2. magyar történelem ; 3. mennyiségtan ; 4. 
ábrázoló-mértan; 5. természettan és vegytan.

Az 1. és 3. alatt említett tárgyakból szóbeli és Írásbeli, 
a 2. és 5. alatt említettekből szóbeli és a 4. alatt említett tárgy
ból rajzbeli érettségi vizsga teendő.

Az érettségi vizsgákon a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
külön biztos által képviselteti magát. A vizsgálat részleteit a 
kereskedelemügyi miniszter a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel 
egyetértőleg, rendeleti utón szabályozza.

243. §. Kézmüvesiskolákat, szakiskolákat vagy ipari tan
folyamokat létesíthet az állam, vagy létesíthetnek a kereskedelem
ügyi miniszter engedélyével a törvényhatóságok, községek, keres
kedelmi és iparkamarák, ipartestületek, társulatok és magánosok is,

Felsőipariskolákat létesíthetnek az állam, vagy a keres
kedelemügyi miniszter engedélyével a törvényhatóságok és városok.

244. §. Ipari tanfolyamok minden olyan községben léte
sítendők, melyben az egyes évfolyamok látogatására legalább 
huszonöt résztvevő (iparos, vagy alkalmazott) jelentkezik.

E tanfolyamokat a kereskedelemügyi miniszter tartja fenn, 
az érdekeltség hozzájárulásával; amennyiben e czélra állam, 
iskolai épület rendelkezésre nem áll, helyiségekről, a fűtésről, 
világításról és kiszolgálásról a község minden esetben tartozik 
gondoskodni.

248. §. A tanoncziskolák a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter főhatósága alatt állanak; a kereskedelemügyi miniszter 
társfelügyeletet gyakorol ez iskolák felett, melynek módozatait a 
vallás- és közoktatásügyi és kereskedelemügyi miniszterek egyet- 
értöleg állapítják meg.

A 232. § 2—5. pontjaiban említett iparoktatási intézetek a 
kereskedelemügyi miniszter főhatósága alatt állanak.

A főfelügyeletet az illetékes miniszterek iparoktatási főigaz
gatók által gyakoroltatják, kiknek állásai költségvetésileg rend- 
szeresitendők.

Iparoktatási főigazgatókká csakis oly egyének nevezhetők 
ki, kik előzőleg legalább három éven át mint igazgatók vagy 
tanárok az ipari szakoktatás szolgálatában állottak.

Az iparoktatási főigazgatókon kívül az illetékes miniszterek 
a főhatóságuk alatt álló iparoktatási intézetek szakszerű felügye
letére ideiglenes, vagy végleges megbízással szakfelügyelőket 
js alkalmaznak, kiknek szolgálati teendőit rendeleti utón álla
pítják meg.

253. §. Az 1884: XVII. törvényczikk alapján létesített 
tanoncziskolák e törvény alapján három éven belül átszervezendők.

Az e törvény életbelépése idején már fennálló magán
ipariskolák a 246. §-ban előirt engedélyt e törvény életbeléptétől 
számított egy év alatt megszerezni tartoznak.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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K ÉR D ÉSEK  é s  F E L E L E T E K .
F.zt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszszük 
a ha azokra olvasóink részérói válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik 

róla, hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések.
20. számú kérdés: Korlátolt kimérésben nyilt edényben 

kimért égetett szeszes ital mikor tekintendő pálinkának, a fokerötöl 
függ ez? Van-e erre vonatkozólag törvényes intézkedés?

21. számú kérdés: Mitől romolhatott meg kétszeri fejtés 
után palaczkokba fejtett borom, s hogyan javíthatnám meg az igy 
megromlott bort ?

22. számú kérdés: Az italmérési törvény mely szakasza 
intézkedik az engedélyről való lemondásról, van-e a lemondás 
bizonyos határidőhöz kötve és bélyegköteles-e a bejelentés ?

23. számú kérdés: Mérheti-e az üzletvezető saját italait ?
24. számú kérdés: Kell-e a méhsör elárusitásához ital

mérési engedély ?
25. számú kérdés: Az itálmérési engedélyem alapján 

mérhetek-e ki külföldi borokat is?
Feleletek:

Felelet a 20. sz. kérdésre: Hogy korlátolt kimérésben 
nyilt edénybe kimért égetett szeszes ital mikor tekintendő közön
séges pálinkának, azt nem fokereje határozza meg, hanem ára. 
Az tudniillik, hogy literjét 1 kor. 60 filléren alul vagy fölül 
mérik-e. Erre nézve az italmérési törvényhez tartozó végrehajlás* 
utasítás 1. §. 5. és 6. bekezdése valamint az ezt követöleg iS90‘ 
deczember hó 14-én 91641. sz. a. kiadott pénzügyminiszteri 
rendelet intézkedik, még pedig oly formán, hogy korlátolt kimérésben 
kimért mindenféle égetett szeszesital — legyen az pl. szilvórium, 
törköly, rum, cognac vagy likőr — föltétlenül közönségés pálinkának 
tekintetik, ha decziliterenként 16, literenként 1 kor. 60 fillérnél 
olcsóbban adják. A törvény közönséges pálinka alatt a csupán 
szeszből és vízből (tehát eszenczia nélkül) csinált pálinkát érti, 
— a többit különlegés pálinka-félének nevezi, —■ de mivel az 
eszencziával való pálinka-csinálást se törvény, se más nem tiltja, 
ennélfogva lehető visszaélések meggátlása okából az árszabásnál 
jobbat nem tudtak; mérvadóul tekintvén azt, hogy senkisem ad 
16 fillért egy decziliter, 1 kor. 60 fillért egy liter olyan pálinkáért* 
amit korlátlan kimérésben fele árán megkaphat. És ez be is 
vált, mivel az ital származására nézve minden más ellenőrzési 
módot fölöslegessé tesz.

Felelet a 21. sz. kérdésre: Kétszeri fejtéssel semmiféle 
bort sem lehet palaczkéretté varázsolni, tehát palaczkra fejtve 
még a legtökéletesebb fiatal bor is 1—? napon belül megtörik, 
azaz zavarossá változik. A vasrozsda tintaszerü fekete törést 
okoz, de csupán a savszegény, lágy boroknál. Ezen borhiba 
néhány levegőzéssel kapcsolatos átfejtés után teljesen elmúlik, 
kivált ha savdus bort is keverünk az ilyen hibás borhoz. Viszont 
a penészes, éretlen fürtökből szűrt gyenge borokon a barna 
törés szokott gyakran előfordulni. Ezen bajt erősen kénezett 
hordóba eszközlendő átfejtéssel és szeszezéssel, illetve erős borral 
való házasitás utján lehet megszüntetni.

Felelet a 22. sz. kérdésre: Az engedélyről való lemon
dásra nézve az italmérési törvény végrehajtási utasításának
10. §. 4. bekezdése következőleg rendelkezik: „Ha az engedélyes 
az engedélyről lemondani szándékozik, azt az üzlet szándékol 
beszüntetése napjának kitüntetése mellett, a pénzügyigazgatóságná 
írásban vagy a pénzügyőri biztosnál vagy szakasznál szóval vagy 
Írásban bejelenteni köteles. Az üzletbeszüntetésre bejelentett 
naptól kezdve a fél az engedélyadta jogokat nem gyakorolhatja." 
Ebből tehát kiderül, hogy először is a bejelentés bélyegmentes; 
másodszor, hogy a bejelentés nincs évnegyedes határidőhöz 
kötve, hanem hogy azt a határidőt, amelyiken túl jogát gyakorolni 
nem akarja — önmaga tűzi ki magának; harmadszor, hogy az 
italmérési jog gyakorlása csak azon a határnapon szűnik meg, 
amelyiket arra ön a lemondással kitűzött.

Felelet a 23. sz. kérdésre: Italmérési üzletvezetője saját 
tatáit nem mérheti, az italokat tehát a saját pénzén se veheti.

Mert aki a saját italait méri, az nem üzletvezető, hanem bérlő 
s az engedélyt bérbe vette. Az üzletvezető csak fizetett alkalma
zottja lehet az engedélyesnek.

Felelet a 24. sz. kérdésre: A méhsör, mézből készült 
sörnek elárusitásához italmérési engedélyre nincs szükség. A 
méhsör nem sör; söradó alá nem tartozik s ilykép italmérési 
jövedék szempontjából a sörrel egyenlő elbánás alá nem von
ható. Az állami italmérési jövedékről szóló 1899. évi XXV. t.-cz
1. §-a értelmében is az italmérési jövedék bornak, bormustnak, 
gyümölcsbornak, sörnek és égetett szeszes italoknak kimérése 
és kismértékben való elárusitására, továbbá égetett szeszes 
italoknak nagyban való elárusitására terjed ki.

Felelet a 25. sz. kérdésre: Minthogy engedélye alapján 
korlátlanul gyakorolhatja az italmérést, mérhet bármilyen bort 
csak annak összetétele a bortörvénynek megfeleljen. Tehát akár 
belföldi, akár külföldi borokat.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata" minden héten 

pénteken

társas regge lit
ta rt. A  legközelebbi reggeliket a  következő helyeken 

tartják:
1 9 0 8 m á ju s  1 -é n  : Doffing Frigyes vendéglőjében 

(VII., Dohány-utcza 90).
M á ju s  8 - á n : Petánovits József vendéglőjében 

(Metropol szálloda).
M á ju s  1 5 - é n : Kamarás Mihály vendéglőjében 

(Köztemető-ut 25).

„Jó barátok** összejövetelei.
A „Jó barátok" köre minden héten s ze rd á n  d. u. 

4 órakor tá r sa s  u z s o n n á t rendez. A legközelebbi uzsonna 
a következő helyen lesz:

1 9 0 8  m á ju s  6 - á n : Marchardt András vendéglő
jében (Mária Terézia-tér 1).

M á ju s  1 3 - á n \  Eberhardt Gábor vendéglőjében 
(Góiya-u. 32).

Honi gyártmány ! Pontos kiszolgálás.
Elsőrendű, száraz, folyékony
SZÉNSAV AT

ajánl 10, 15 és 20 kilogrammos aczéltartályokban a
MAGYAR SZÉNSAVIPAR TÁRSASÁG

BUDAPEST IX., SOROKSÁR1-UT 30.

B

Téli ftirdőkura a 
Szt.-Lukácsfürdőben,
T erm észetes forró-m eleg kénes 
források . Iszap fü rdők , iszap 
boroga tások , m indennem ű ther- 
m ális fürdők , vizgyógykezelés, 

m ásságé. L akás és gondos ellátás. Csuz, küszvény , ideg-, bőrbajok 
gyógykezelése és a téli fü rdőkura  felől kim erítő prospektust küld 
ingyen a  Szt.-Lukácsfürdő igazgatósága, B udapest—Budán. 

__________________________SZT.-LUKÁCSFÜRDŐ RÉSZV.-TÁRSASÁG.

E L A D Ó
teljesen uj karban levő, 8 üléses omnibus- 
automobilegy tartalék Tonneau carousseriával.

Czim: GŐZMALOM, BONYHÁD.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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V EG Y ES HÍREK.

e z e n n e l  m e g h í v o m  in.  I. b a r á t a i m a t  és  ü z l e t 
f e le imet  Ilonka l e á n y o m n a k  Pallós leitó nr ra l  
m á j u s  IO--e'tt d .  e. 12 ó r a k o r  a d o b á n y - u t e z a i  izr .  
t e m p l o m b a n  t a r t a n d ó  e s k ü vő j é r e .

Döntsd) Tllóra Cörley 3 ó zs. és Csa p ezsgő b o rgy á r  m a g y a ro rszá g i v ezérké p v isclö jc
Az ipartörvény-ankét elhalasztása. Az ipartörvény

javaslat megvitatására tervezett ankét őszre marad. A kereske
delmi minisztert ez elhatározására az indította, hogy időt kíván 
adni az iparosságnak arra, hogy a törvénytervezettel alaposan 
foglalkozhassék. Tényleg csak most indulnak meg a kamarák
ban a részletes tanácskozások, melyek bizonyára nyár elejéig 
fognak tartani, vagy még tovább is. A második oka e halasztás
nak az, hogy a törvénytervezet második része még távolról nem 
kész. A tárgyalások elhalasztásáról az érdekeltség — tekintettel 
arra, hogy a törvényjavaslat tervezettel jóformán még ideje sem 
volt behatóan foglalkozni, — bizonyára megnyugvással fog ér
tesülni. — E híradással szemben illetékes helyről kiadott köz
lés szerint az ipartörvény tervezetének vége részben már 
nyomdában is van, részben most van szövegezés alatt; a 
miniszter intencziója az, hogy május folyamán a törvényjavaslat 
teljes egészében • rendelkezésére álljon az érdekeltségnek. A 
tervezet második részében megoldásra kerülő igen nehéz szocziál- 
politikai problémák nagyobb megfontolást és több oldalú előzetes 
megbeszélést igényelnek és ezért a tervezet e részének kiadása 
körülbelül egy hónapi időt késik, de halasztási tendencziáról 
egyáltalán szó sem lehet. Ami pedig a szaktanácskozmányt illeti 
ennek a tervezett időnél később leendő megtartását nem a 
kereskedelmiigyi miniszter, hanem az érdekeltség egy része 
kezdeményezte. A kereskedelemügyi miniszter nemcsak nem 
kívánja késleltetni az ipartörvény revízióját, hanem ellenkezőleg, 
súlyt helyez arra, hogy a vonatkozó törvényjavaslat még ez év 
telén az országgyűlés elé legyen terjeszthető.

Ipartársulat Esztergomban. Az „Esztergomvármegyei 
szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és kávésok ipartársulata" 
— melynek előkészítő bizottsága élén Mcizler János elnök, Adorján 
József, Helcz János, Kaufmann Ferencz, Madarász József, Németh 
Gábro, Nádler József, Porgesz Béla, Schleiffer Lajos, Szabó István 
Tölgyessy Ferencz, Trcxler Sándor, Uhlárik János bizottsági 
tagok és Neményi Károly titkár állanak — 1908. évi május hó 
6-ára a „Magyar Király szálloda" nagytermében tartja alakuló 
közgyűlését. A ipartársulat megalakulása érdekében Mcizler János 
a következő felhívást küldötte szét a megyebeli szaktársakhoz:

„Régi időktől fogva érzi igazságát mindenki annak, hogy 
a tömörülés és egyesülésben rejlik a tulajdonképeni erő. Ha 
körülnézünk csak kissé is az élet küzdelmes terén, úgy találjuk, 
hogy a társadalom minden rétege kihasználni igyekezett már 
ez előnyös jogkört, csak éppen mi maradtunk meg a széttagolt
ság áldatlan keretében, mi vagyunk még egészen támasz nél
kül önmagunkra hagyatva; holott elismert tény, hogy iparágunk ter
mészeténél fogva nekünk volna valamennyi iparág között elsősorban 
szükségünk arra, hogy tömörüljünkés ügyünk érdekében egyesüljünk. 
Egyes iparosoknak panasza vagy baja ha nieghallgattatik is,kevésbé 
nyer olymérvü elintézést, mintha azt egy rendszeres alapszabá
lyokkal biró tömör testület teszi magáévá s mint ilyen terjeszti 
azután az illetékes hatóságok elé. Az pedig elvitázhatlan, hogy 
bajaink és panaszaink számosak és azokat gyökeresen orvosolni

mindannyian szeretnök. Ez óhaj azonban csak úgy érhető el, ha 
ipari szakmánk védelme érdekében tömörüléssel síkra szállunk, ha 
a többi iparágak példájára mi is hasonlóképpen egy szerves testté 
— ipartársulattá alakulunk, ahol azután többszörös érintkezés 
mellett nemcsak egymást megismerni tanuljuk, de az érdekközösség 
védelme alatt egymás bajait, panaszait is meghallgatjuk és együt
tes erővel igyekezünk annak támogatása és orvoslására. Ezektől 
a nemes érzelmektől áthatva tesszük a jelen fölhívásunkat közzé 
s midőn azt megküldjük, kartársi szeretettel kérjük Uraságodat» 
szíveskedjék ezt nagybecsű figyelmére méltatni, s ha törekvésünk 
szives véleményével találkoznék, úgy a j .  alatt csatolt nyilatkozatot, 
mely különben semmi kötelező erővel nem bir — kikölteni s a 
küldött boríték felhasználásával hozzánk f. évi május hó 1-ig 
visszajuttatni szíveskedjék. Ama reményben, hogy e törekvésünk 
a közös érdek hasznos szolgáltatása szempontjából mindenütt 
visszhangra talál és ennek kapcsán az annyira szükséges intézmény, 
nevezetesen az Esztergom városi és megyei vendéglősök, fogadósok, 
kávésok és korcsmárosok ipartársulata megalakítható lesz, az 
alakuló közgyűlésre szóló meghívó csatolása mellett szives meg
jelenését kérve maradunk, Esztergom, 1908. április 19. kartársi 
üdvözlettel: Meizler János vendéglős, elnök. Neményi Károly titkár,

A temesvári kiállítás. A „Temesvári élelmezési, háztartási 
és konyhamüvészeti kiállítás11 f. évi április hó 11-én nyílt meg a 
Városi Vigadó összes termeiben. A kiállításon több mint kétszáz 
kiállító vett részt, a kiállított tárgyakkal tiz nagy terem telt meg. 
Nagyon érdekes Budapest székesfőváros élelmiszervizsgáló inté
zetének kiállítása, mely a főteremben van elhelyezve, több előkelő 
bortermelő borkiállítása, melyek nagyszabású volta mellett is 
feltűnést kelt Dózse Döme temesvári vasúti vendéglős borkiállítása, 
mely nemcsak e kiváló szaktársunk sajáttermésü országszerte hír
neves borait, hanem a dr. Wekerle Sándor, gróf Karátsonyi Jenő 
és több kiváló termelő elsőrangú minőségű magyarádi, ménesi 
és tokai borait is magában foglalja, melyekkel Dózse Döme igen 
kiterjedt exportüzletet folytat. Az összes kiállítási épületek közt 
külső csin és a rendkívül díszes berendezés tekintetében is fel
tűnést kelt és állandóan nagy látogatottságnak örvend a Törley 
Józs. és Tsa budafoki pezsgőborgyár remek pezsgöborpavillonja, 
mely a kiállítás legmozgalmasabb helye.

A megnyitási ünnepélyen a miniszterelnököt és a kereske
delmi minisztert Hertelendy Ferencz főispán, a földmivelésügyi 
minisztert Dobokay Lajos miniszteri tanácsos képviselték, kiket 
Telbisz Károly polgármester üdvözölt és kért fel a kiállítás meg
nyitására. A szokásos beszédek elhangzása után a kormány 
képviselői és a megjelent előkelőségek a Törley-pavillonban talál
koztak, ahol a társaságot Törley Bálint, Törley Dezső és a Törley- 
ezég magyarországi vezérképviselője Deutsch Mór fogadták. 
Hertelendy főispán, Dobokay miniszteri tanácsos, Telbisz polgár
mester, Hild miniszteri tanácsos stb. több mint másfél óráig 
időztek a pavillonban, megkóstolták a ezég által kiállított Talisman, 
Casino, Extra Cuvée, Grand vin réservéc márkákat, melyek 
pompás ize, kiváló zamata felöl a leghizelgőbb elismerés hangján 
nyilatkoztak s élénk társalgásba bocsátkozva nagy érdeklődéssel 
hallgatták végig a gyár üzemének nagyságára és fejlődésére vonat
kozó felvilágosításokat. Végül Hertelendy főispán a gyár vezér
képviselőjét Deutsch Mórt, mint régi ismerősét üdvözölve, hosszabb 
megszólítással tüntette ki, s örömét fejezvén ki a látottak felett, 
köszönetét fejezte ki afelett, hogy a Törley-czég, költséget és áldo
zatokat nem kiméivé a kiállításon részt vett.

A megnyitás napján a kiállítást több ezer ember láto
gatta meg.

A megnyitási ünnepségek záradékát a megnyitás napján a 
„Trónörökös szállodában" a Törley Józs. és Tsa ezég vezér
képviselője Deutsch Mór által a kiállítás rendező bizottsága tisz
teletére adott díszvacsora képezte, melyen a város társadalmának 
legnagyobb előkelőségei vettek részt. A rendkívül fényes lakomán, 
melyen mintegy hatvanan vettek részt, az asztalfőn Deutsch Mór 
a Törley-czég vezérképviselöje Vest Ede lovag udvari tanácsos, 
a temesvári kereskedelmi és iparkamara elnöke és dr. Hajdú 
Frigyes országgyűlési képviselő közt foglalt helyet. A Törley-gyár 
vezérképviselője e gazdag lakoma keretében mutatta be a Törley- 
czég legújabb márkáit: a „Törley Extra Cuvée" és a „Grand Vin

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Résérvée" pezsgőket. A lakomán mintegy hatvanan vettek részt, 
köztük Vest Ede lovag udvari tanácsos, a kereskedelmi és ipar
kamara elnöke, Hajdú Frigyes dr. képviselő, Ottlik Péter köz- 
gazdasági előadó, Geml József városi főjegyző, Mctzncr Mór kir. 
pénzügyigazgató, Szana Zsigmond és Káldori Marczell, a Temes
vári Kereskedelmi R. T. igazgatói, Béé. Emil városi főkapitány, 
Székely László városi építész, Vértes Adolf dr., Szana Sándor dr. 
igazgató főorvos, Totis Antal és Schwarcz Béla gyárigazgatók, 
Ivándl Géza, Böhm Mihály dr., Keppich Henrik, Várnai Dezső dr., 
Karner Ede, Hitt Lajos, Lomoschitz József, a helyi sajtó képvise
lői, Deutsch Sándor, Aczél Gyula, Huszár Ödön dr., Láng Béla 
dr., Neuhausz Ernő, Balázs Emil dr., Blum Gyula dr., Blau Leó, 
Baruch Miksa, Goldmann Adolf dr., Goldmann Fülöp dr., Zucker- 
mann Adolf dr., K-ausz Adolf, Poór Dezső dr., Lohr Gyula, 
dr. Bodor Pál, Herzl József, Kecskeméti Sándor, dr. Kovács A. 
Ödön, Widder Samu, Faerber Bernát, stb. A pecsenyénél meg
kezdődtek a fel köszöntők. Az első beszédet a Törley Józs. és Tsa 
czég, mint vendéglátó házigazda nevében Deutsch Mór, a czég 
vezérképviselöje mondotta, aki rövid de hatásos beszédben úgy 
a czég, mint a maga nevében melegen üdvözölve a vendégeket, 
örömét fejezve ki afelett, hogy az általa képviselt gyárvállalat a 
temesvári kiállítás sikerének biztosításához hozzájárulhatott, majd 
bejelentvén, hogy czégétöl azon megbízást nyerte, hogy a meg
jelent vendégeknek a Törley-ház legszivélyesebb üdvözleteit adja 
át, poharát a jelenlevők egészségére ürítette. Az élénk éljenzéssel 
és nagy tetszéssel fogadott beszéd után először Blau Leó, majd 
dr. Vértes Adolf köszöntötték fel a vendéglátó czéget és annak 
közkedveltségü vezérképviselőjét, találó szavakkal méltányolva 
egyrészt a Törley-czégnek a magyar pezsgöborgyártási ipar euró
pai hiriivé történt felemelése körül szerzett eléviilhetlen érdemeit 
másrészt pedig elismerő szavakkal méltányolva ama érdemeket 
is, melyeket a czég vezérképviselője Deutsch Mór szerzett magá
nak az által, hogy a gyár kiváló minőségű termékeinek hazánk 
délvidékén általános elterjedést és közkedveltséget biztosított.

A társaság a késő éjjeli órákig a.legjobb hangulatban 
maradt együtt. A vacsora étrendje a következő volt:
Rajnai lazacz remoularde mártással Cabinet fehér
Langouste béllé vue-módra Cabinet vörös
Őzpecsenye áfonyával Szt. Hubert módra Törley Extra cuvée 
Csirág vajban Törley Grand vin réservée
Styriai kappan fejes salátával, franczia befőttel 
Fagyasztott tejszínhab 
Gyümölcs 
Kávé

Tudósításunk nem volna tökéletes, ha néhány szóval meg 
nem emlékeznénk a temesvári szállodások doyenjéről, Witzenetz 
Mártonról, a „Koronaherczeg" szálloda derék és országszerte 
ismert bérlőjéről, aki e vacsora rendezéséről oly kiváló szak
értelemmel, Ízléssel és tudással gondoskodott, mely az ország 
legelőkelőbb szállodájának is becsületére vált volna. A felszol
gált ételek kiváló minősége, a pompás fejedelmi teritésmód, a 
mintaszerű gyors és figyelmes kiszolgálás az egész vacsorának 
valósággal ünnepi színezetet adtak s Witzenetz Mártonnak igen 
sok, méltán megérdemelt dicséretet szereztek.

A debreczeni ipartársulat közgyűlése. A „Debreczeni 
szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok ipartársulata" 
f. évi április hó 14-én délután igen népes közgyűlést tartott 
Hauer Bertalan elnöklete alatt az „Angol királynő" szálloda 
fehér termében. Az iparhatóságot Vetéssy Béla r.-fogalniazó kép
viselte a közgyűlésen. A zárószámadások szerint az ipartársulat 
vagyona 203 korona 26 fillér, a pinczérszakiskola vagyona pedig 
3384 korona 41 fillér, amely szép eredményt a jelenlevők öiven- 
detesen vettek tudomásul s a felmentvényt úgy a tisztikarnak, 
mint a felügyelő-bizottsági tagoknak s pénztárnoknak elismeré
sük kifejezése mellett megadták. Ezután a választmányban meg
üresedett helyre Kaszás Jánost, felügyelő-bizottsági tagokul pedig 
Imre Jánost, Ottó Sándort és Kovács Aladárt megválasztották. 
A gyűlés az Ugybuzgó elnök éltetésével véget ért.

Hymen. Polldk Soma győri waggongyári pénztáros elje
gyezte Fleischmann Jankát, Fleischmann Zsigmond győrszigeti 
vendéglős leányát.

^T X l i t t k e
s f \ 7  „CASINO”  pezsgő

^  külön töltés

B u d a p e s t i  f ő r a k t á r !  — —
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Telefon: 10—85. Telefon: 10—85.
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Társasvacsora. A budapesti kávésiparfársulat f. évi április 
hó 27-dikén tartotta rendes havi társasvacsoráját Bokros Károly 
Andrássy-uti vendéglőjének első emeleti külön termében, melyen 
az ipartársulati tagok rendkívül nagy számban jelentek meg. A 
kávésok üzletbarátai közül ez alkalommal a Gárdonyi-féle köz
gyűlési indítvány, mely határozattá sem emelkedett, de annál 
több sajnálatos félremagyarázásra szolgáltatott okot, csak Hoff- 
mann Sándor jelent meg Horváth Nándor nagykereskedő képvi
seletében, akit mindenfelől zajosan ünnepeltek. Kívüle a szállí
tók közül még csak Springut Henrik Lajos nagykereskedő volt 
jelen. A kebelbeliek, tehát a kávésok közül Stancsu, Seemann 
Tauber, Holzer, Tihanyi, Grüneck, Horkai, Bauer, Holstein, Steuer, 
Goldberger, Kasznár, Bodó, Bayer, Szeiffert, Kallós, Fanto, 
Kaiser, Nagy, Garai, Kohn, Wolf, Berger, Upor, Sachs, Seifert 
Gruber, Strasser, Reich, Hanusz, Weinberger stb. kávésok 
Kemény titkár neveit sikerült feljegyeznünk. A vacsora derekán 
Némái Antal elnök nagyhatású beszédben az ipartársulat tagjait 
éltette és visszapillantást vetve az elmúlt téli saisonra, majd hogy 
be nem zárta a vacsorasaisont. A jelenlevők élénk tiltakozására 
azonban egyhangúlag elhatározta a társaság, hogy még egy 
összejövetelt rendez. Utána Harkai Mór a Gárdonyi-indítvány 
kapcsán azon meggyőződésének adott kifejezést nagy tetszéssel 
fogadott beszédében, hogy az indítvány által felidézett félreérté
sek mihamar el fognak simulni s minden ipartársulati tag köte
lességének fogja tekinteni a régi és kedves vendégek mielőbbi 
visszahóditását. Bodó Adolf humoros válasza után, mely élénk 
derültséget keltett ötletes fordulataival, Némái Antal elnök igen 
meleghangú beszédben Bokros Károlyt éltette, azon meggyőző
dését fejezve ki, hogy az egykor kiváló jóhirü vendéglőt Bokros 
Károly kiváló szaktudásával és egyéni szeretetreméltóságával a 
virágzás legmagasabb fokára fogja emelni. Utána Kallós Márkus 
mondott nagyhatású beszédet, melyben visszapillantást vetve az 
ipartársulati közgyűlés sajnálatos inczidenseire, örömét fejezi ki 
afelett, hogy ezen inczidensek közül a legfontosabbat a választ
mány a maga hatáskörében teljes igazságérzéssel és tökéletesen 
korrigálta s igy megmentette az ipartársulatnak azt a kiváló 
jeles erőt, melyet Berger Leónak egyénisége képvisel, azé az 
emberé, aki a legönfeláldozóbb kollega. Akik ezzel szemben még 
mindig találnának kivetni valót a választmány eljárásában, olyan 
személyeskedést kezdenek, mely csak a közérdeknek válnék 
kárára. Reményű, hogy ezen eset nem fog beállani s ezért teljes 
elismeréssel az ipartársulat kiváló érdemű alelnöke iránt, poha
rát Berger Leóra s ennek jóvoltára üriti. A rendkívül sikerült 
estély Fantó Henrik és F. Kiss Lajos felszólalásával ért véget.

Üzleti hírek. Czrenkovits Márton vendéglős üzletvezető 
Pécsett átvette az ifj. Scholcz-féle Uj-sörgyár „Abbázia" nevű 
kerthelyiségét, a város egyik legszebb nyári mulatóhelyét. — 
Nagy Sándor vendéglős, a szegedi Haggenniacher sörcsarnok 
volt üzletvezetője átvette Szegeden a Déry-házban levő éttermet 
és vendéglőt. — Klein Jakab vendéglős Verbászon megvette 
ugyanott Theisz Dániel jóhirü polgári vendéglőjét, melyet telje
sen újjáalakítva nyitott meg. — Cserey Károly átvette a szilágy- 
somlyói városi szállodát. — Deutsch L. Lipót kávés megvette 
Aradon a Boros Béni-téren levő Lukács-féle „Motor"-kávéházat.
— Englerth Károly vendéglős Erzsébetfalván megvette a Kossuth 
Lajos-téren levő „Fekete bikához" czimzett vendéglőt és kávé
házat.— Bernáth Dezső vendéglős Szegeden megvette a Dréher-féle 
sörcsarnokot. — Németh István kassai vendéglős, a Bankó-fürdői 
nyári vendéglő volt bérlője átvette a kassai kaszinó-palota éttermét.
— Jurkovich György szállodás megvette Szabadkán a „Fehér 
hajó" szállodát. — Haas Albert szállodás és kávés megvette 
Aradon az évtizedek óta kitűnő hírnévnek örvendő „Vass" 
szállodát és kávéházat, melyeket teljesen uj és a modern kor 
igényeinek megfelelő berendezéssel látott el. — Posch József, 
jóhirü budapesti vendéglős VII., Nefelejts-utcza 9. sz. alatt uj 
vendéglőt nyitott. — Lengyel Lajos vendéglős Budapesten átvette 
az Aréna-ut 58. sz. alatt levő volt Nagy-féle vendéglőt. — Buda
pesten a székesfővárosi marhavásártéri vendéglő bérletét, mely 
tudvalévőén Kaiser László vendéglős elhunyta folytán üresedett 
meg, a törvényhatósági bizottság tizennégy ajánlkozóval szem- 
ben Molnár Sándor budapesti vendéglősnek adta bérbe 6 évre.

A vendéglőskörökben is előnyösen ismert uj bérlő a bérlet első 
két esztendejére évi 8000, a második két évre évi 9000, a har
madik két esztendőre évi 11.000 koronát fizet a bérlet fejében. 
Ekamp Gyula, a bikszádi fürdő-étterem volt bérlője megvette 
Budapesten a VIII. kér., Aréna-ut 74. sz. alatt levő „Pálmaliget" 
vendéglőt. — Szabó Imre szállodás Budapesten átvette özv. Mayer 
Józsefnétól az Egyetem-utcza 5. szám alatt levő „Erzsébet 
királyné" szállodát s azt teljesen uj és modern berendezéssel 
látta el.

Halálozások. Kreisz János magánzó, a szerb kir. koronás 
házi érem tulajdonosa f. évi április hó 9-én 63 éves korában 
Budapesten meghalt. A megboldogult, ki régebben mint az 
„István főherczeg" szállodása, majd pedig mint a Corsó és a 
Petőfi-tér sarkán levő kávéház tulajdonosa a székesfőváros 
egyik legnépszerűbb és legkedveltebb polgárai közé tartozott, 
egyike volt ama régi szakiparosainknak, kiknek megtizedelt sora 
évről-évre mindinkább ritkul. Béke hamvaira! — Sturm József 
vendéglős f. évi április hó 25-én életének 63-ik évében Buda
pesten elhunyt.

Bérletek és eladások. A Máv. Garam-Berzencze állomá
sán levő vendéglő 1908 október 1-től számítandó öt évre bérbe
adandó. Ajánlatok f. évi május 5-ig a miskolezi üzletvezetőség
hez adandó be. Bánatpénz 1000 korona. — Apátistvánfalván a 
községi korcsma 1909 január 1-től három évre bérbeadandó. 
Ajánlatok az ottani körjegyzői irodához 50 korona bánatpénzzel 
együtt küldendők be. — Orosházán a községi vendéglő 1908 május
1-től három évre bérbeadandó. — A Vaskóh község tulajdonát ké
pező korcsmaépületnek 1909 január 1-től 6 évre való bérbeadására 
május 4-én d. e. 10 órakor Vaskóhon, a közjegyzői irodában 
árlejtés lesz. Közelebbi feltételek hirdető részünkben. — A Máv 
Nyitra állomásán levő pályaudvari vendéglői üzletre augusztus 
1-től számítandó 5 évi időtartamra pályázat hirdettetik. Az 
ajánlatokat május 15-én déli 12 óráig az államvasutak budapest- 
balparti üzletvezetösége általános osztályához kell benyújtani. 
Bánatpénz 500 K. A részletes feltételek az üzletvezetőség forgalmi 
és kereskedelmi osztályában tekinthetők meg. — A pápa-ugodi 
hitbiz. uradalomhoz tartozó és Pápán a vasúti állomással szem
ben levő vasúti vendéglőnek október 1-től 6 évre való bérbe
vételére az ajánlatok junius 1-ig nyújtandók be Pápán az 
uradalmi igazgatósághoz. — Az államvasutak Legenye—Alsó- 
mihályi állomásán levő vendéglőüzletnek f. évi júliustól számított 
5 évi bérbevételére ajánlatokat május 2-án déli 12 órakor 
Miskolczon, az üzletvezetőségnél kell beadni és ugyanottan a 
forgalmi és kereskedelmi osztályban az összes feltételeket meg 
lehet tudni.

Kiállítási szédelgések. Ismert nevű kiállítási szédelgők 
ismét nemzetközi kiállításokon való részvételre hívják fel a hiszé
keny iparosokat, amelyek a tapasztalat szerint csak papíron tar
tatnak meg. Legújabban egy állítólag Genuában április hóban, 
Párisban április és május hóban és Brüsszelben augusztus—október 
hónapokban tartandó nemzetközi kiállításokra küldtek szét ily 
felhívásokat. E felhívásokban kiállításonként 100 márka bekül
dését kérik, melynek ellenében az aranyérem megszerzését ígérik. 
Figyelmeztetjük vendéglőseinket, hogyha valamely kiállításon 
résztvenni óhajtanak, okvetlenül forduljanak felvilágosításért a 
kereskedelmi muzeum igazgatóságához (Budapest, V., Akadémia- 
utcza 3.), hol minden külföldi kiállításról ingyen hiteles értesítést 
nyerhetnek.

A „chartreuse" védjegye. Ismeretes, hogy a karthauzi 
szerzetes-rend megszűntével e világszerte híres védjegy körül sok
féle pörös eljárás merült föl. Németország és Anglia a karthauziak 
javára döntött. Most Párisból ugyanazt jelentik. Lecouturier, a 
karthauzi rend fölszámoló biztosa pört indított a Marnier-Lapo- 
stolle ismert likőrgyáros ezég ellen, mely most a grenoblai polgári 
törvényszék előtt befejezést nyert. A ezég ugyanis szerződésileg 
kötelezte magát, hogy a chartreuse-védjegyet további négy év 
tartamára átveszi és ezért három millió franknyi pótdijat térit 
meg. A szerződésnek azonban a ezég nem felelt meg és ezért 
Lecouturier fölszámoló kártérítési keresetet indított a ezég ellen 
2 és fél millió frank erejéig. A védjegyet ugyanis más vállalkozó 
hiján, a Cusenier ezég vette bérbe 502.000 frankért s igy a

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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csődtömeg két és fél millió frankkal károsodott. A Marnier czég- 
nek, mint a Sz. K. Írja, hogy a pört megnyerhesse, be kellett 
volna bizonyítania, hogy a fölszámoló durva vétségeket követett 
el, de ez nem sikerült. Ellenben Lecouturier kimutatta, hogy ő 
valósággal kényszerítve volt az Marnier czéggel az uj ideiglenes 
szerződést megkötni, mert ellenkező esetben a híres chartreuse- 
védjegy teljesen értéktelenné vált volna. Ilyen körülmények között 
a törvényszék kénytelen volt a Marnier czéget elmarasztalni, de 
a kártérítési összeget 1,904.000 frankra szállította le. Köteles 
ezenkívül a pervesztes czég a tőkének 1907 január 17-töl számí
tandó törvényes kamatait és a perköltségeket is megfizetni.

Pénzügyőrségi Szaklap. Ily czimmel Preszly Gyula 
pénzügyminiszteri számellenör a pénzügyőrség részérelapot indított, 
mely tárgyalja mindenféle adóra, illetékre, jövedéki eljárásra s 
pénzügyőri működésre vonatkozó összes kérdéseket és igy nem
csak a pénzügyőrség, melynek egyetlen szaklapja, de a vendég
lősök, a szeszfőzdék, sör- és czukorgyárak használhatják szak
avatott kezekből jövő tanácsait és felvilágosításait. A lapnak 
Kleszky Gyula pénzügyőri főbiztos, Lukács Ferencz pénzügyőri 
biztos a főmunkatársai, egy évre 10 korona az előfizetési ára.

Biztos megélhetés. 18000 lakossal biró, Sátoraljaújhely 
hegyaljai város közvetlen közelében egy kát. hold betelepített, 
kitűnő bort termő szőllővel, fürdő, nyolcz fürdőszobával, mele
gítő kazánnal, teljes berendezéssel, lakóházzal, nyári mulatóval, 
családi okok miatt eladó. A többi még parlagon levő szőlőterület 
kőbányára is alkalmas. Bővebb felvilágosítást ad a tulajdonos: 
Viniczay György, Zsolyomkai-fürdő, Sátoraljaújhely. A kiváló érté
kes bérletre vonatkozólag kiadóhivatalunk készséggel szolgál 
részletesebb felvilágosításokkal is.

Torma. Nürnbergi óriás, nemes, édes, sajáttermésü, vas
tag gyökerekben, mm.-ként 20 kor., 25 kgr. 6 kor., 5 kgr. 1 kor.
50 fii 1. Keménynél, Regeteruszka, u. p. Garbóczbogdány.

A húsevők tovább élnek. A húsevők és a vegetáriánusok 
tábora Angliában eddig nem tapasztalt vehemencziával csinál 
propagandát; természetesen mindegyik tábor a saját elveinek és 
elkövetnek mindent, hogy a másik párt által hirdetett elveket 
kompromittálják. A minap az angol egészségügyi felügyelő országos 
testületé tartott igen látogatott gyűlést. A gyűlésen Sir James 
Crichton Browne és Forbes Henry dr. törtek lándzsát a husevés 
mellett. Különösen Forbes dr. magyarázta, hogy az ember éppen 
annak köszönheti a világ összes teremtményei között az elsőséget, 
hogy húsevő. Határozottan tagadta annak az elméletnek a jogosult
ságát, hogy a húsevők inkább hajlanak a rákbetegségre, mint a 
vegetáriánusok; bizonyította ezt azzal, hogy a növényevő állatok, 
de meg az afrikai növényevő szerecsenek, sőt Nyugatindia növény
evő lakossága között is a rákos megbetegedések jelentékeny szám
ban fordulnak elő. Sőt azt is állította, hogy az állandó növényevés 
az embert nagyon hamar fogékonnyá teszi a tuberkulotikus meg- H

betegedések iránt, mig a rendszeresen hússal élő öregemberek 
a husevés által életüket 7—12 évvel hosszabbítják meg.

A párisi pinczérek. Egy berlini lap érdekjes dolgokat mond 
el a pinczérekről és azok hivatásáról. Párisban történt, hogy egy 
nagy czég üzletvezetője tiz évig volt távol Páristól és kedves 
vendéglőjétől, a „BrébantMól. Egyszer csak újra megjelenik s a 
főpinczér lelkendezve siet az üdvözlésére: „Isten hozta, uram 
Hol járt ennyi ideig? Örülök, hogy ismét szolgálatára állhatok a 
régi kedves ételeivel." — Ezzel eltűnt és pár perez múlva csakugyan 
előtte párolgott kedvencz ételeinek egész sora, amiket még tiz év 
előtt szokott enni. Nálunk egészen másként van — Írja a berlin 
lap. — Ha valaki, aki szivéből gyűlöli a vöröshagymás rostélyost, 
egyszer a pinezérre bízza, mit akar vele etetni, az bizonyosan 
rátapint a rostélyos iránt való ellenszenvére és azzal kínálja. A 
pinezér figyelmességét és emlékezőtehetségét egyes vendégekkel 
szemben mindig a borravaló mozgatja, valamint hogy a vendég 
is a kellő kiszolgáláshoz mérten adja le az adót. Berlinben nem 
töri magát a pinezér a vendég és borravaló után, tehát nem is 
tesz szert ügyességre, s messze mögötte marad a párisi és más 
nagyvárosi pinezéreknek. A franczia pinezér ismeri a vendéget, 
tudja minden szokását, gyengéjét, s a borravaló fejében kiszolgálja 
őt, oly figyelemmel, akkora finomsággal és elegáncziával, hogy a 
vendég semmi kifogást sem emelhet és szívesen ad borravalót. 
Ha valami étel elfogy, udvariasan kér bocsánatot és hoz helyette 
más olyan inyencz falatot, hogy ez a vendég máskor mindig azt 
kér. Általában a párisi pinezéregyesület szigorúan ügyel arra 
hogy a tagjai a lehető legudvariasabban bánjanak a vendégekkel, 
s pinczériskolát tart fenn külön erre a czélra, ahol az udvariasságra 
oktatják őket már kisegítő pinezér, vagy borfiu korában.

Korai főzelékek és zöldségek.
Solospárga hófehér vastag rudakat 200, levesspárga 80, 
ezukorborsó 70, zöldborsó 60, uj burgonya máltai 18, 
olasz uj burgonya 32, spenót 60 fillérért kilóját. Gyögyörii 
dús fejes saláta 8, ugorka szép nagy salátának 90, karfiol 
40—50, kalarábé 24, kelkáposzta 7, articsóka 20 fillérért 
darabját. Hónapos retek 9, hagymácska 4, télispárga 60 
fillérért csomóját. VÉRPIROS ANANÁSZNARANCS, szép 
nagyok, legelsörendü 5 kilós postakosárral 2-60, eredeti 
kosárral 100 darabbal 6‘—, 300 darabos ládával 14-50 K. 
Mézédes sárga fajnarancs 5 kilós postakosárral 2-30, eredeti 
kosárral 100 darabbal 5'—, 200 darabos ládával 9 50 K. 
Czitrom 5 kilóssal 2 K. Erdélyi ranettalma 3-50, bőrkormos 
csemegealma 4, Mosanszkyalma elsőrendű 3-50, tiroli kiváló 
finom csemegealma, csodaszép asztali példányok 7-50, 
vajonczkörte kiváló finom 650 koronáért 5 kilós posta- 
======== kosaranként szállít utánvéttel ■ — -
S O R E L L I  B U S E T T O , gyümölcsnagykereskedők 
Budapest, IV. kér., (Belváros), VáczI-utcza 81. szám.

Vendéglős, szállodás és kávés urak!
A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszerműgyáros Európában a 

„HUPFELD“ világezég részv. társ. Budapesten

ÁLLANDÓ HANGSZERKIÁLLITÁST
tart, ahol önműködő, önjátszó

Z O N G O R A - O R C H E 8 T R O N - C O N T I N E N T A L
henger- és sulyfelhuzóval, VILLAMOS ZONGORÁK ÉS HANGVERSENY-
ORCHESTRIONOK papír- és préselt hangjegyekkel (minden mű pénzdobóval 
ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

Az önműködő ZONGORA-ORCHESTRION „CONTINENTAL" harang
hangokkal és mandolinjátékkal van ellátva; ugyanezen kellékekkel bir a leg
utóbbi újdonság is a
ZONGORA-ORCHESTRION VONÓS és XYLOPHON ZENÉVEL 
------  Mintaraktáram bármely időben megtekinthető. -------
Árak 48() koronától 10000 koronáig. Kényelmes részletfizetések kamatnélküli 
havi részletre. Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink szives meg
tekintését, óva intem a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon reményben, hogy 
minél többen megtisztelnek becses látogatásukkal, maradok kiváló tisztelettel
MÁRTIM JÓZSEF magyarországi képviselőség és mlntaraktár 

(WETSCHL CVül-R utóda) Budapest Vili., Kenyérmező-utcza 6.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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1906. és 1907. évi hegyi fehér asztali 
és vörös bor kisebb-nagyobb részletben 

===== tasnádszántói állomásra szállítva olcsón, eladó. -----

Megkeresések RYLL VIKTOR föerdészhez,
=  JERSZEG, Krassómegye intézendök. =

BORELADÁS.
SILLER BOR, dalmát termés, garantálva 10 
fokos, eladó. Készlet 20 vaggon. Ara ab Fiume 

hektoliterenként 30 korona.
E setleg  h árom  h a v i h ite l. Czim a  k iad óh ivata lb an .

ELADÓ NYARALÓ.
NAGYMAROSON egyemeletes, szállodának Igen alkal- 
más épület, 3 hold szőlővel, 4 pinczével, kocsiszín és 

istállóval 24.000 koronáért eladó.
Négyezer korona lefizetésnél ezer korona amortizáczióval 

átiródik. — Czim a kiadóhivatalban.

FELSZERELÉSI VÁLLALAT G O M BO S HUGÓ  
Budapest, Eötvös-utcza 46. — Telefon 101-52.
Nagybani raktár legjobb minőségű ivlámpaszcnekbcn és 70°/o áramot megtaka
rító Wolfram-izzólámpákban. Villamos műszerek, mótorok, szcllőzletők és ivldin- 
pák készítése és jókarban tartása. Villamos csengők, órák, jelzőkészülékek, 

telefon- és távirdamfiszerek készítése és javítása.

cabaretnek v. 
orfeumnak

alkalmas nagy pinczehelyiségek IV. kér. Ferencziek- 
tere 4. (Király-bazár) kiadók.
Bővebbet a házfelügyelőnél.

■*" KÁVÉSOK FIGYELMÉBE! "»*
Legfinomabb valódi japán

C O BLER -SZALM A -IV Ó -C SÖ V ECSK ÉK
legolcsóbban kaphatók

KURCZ J.-nál, BUDAPEST VIII.,
Telefon 55—52. Szentklrály-utcza 13. szám.

ÉRIHELLÉKl B o r p in c z e = b é r b e a d á s .
Nagy borospincze (házikóval), 
a volt Wittreich-pincze a tétényi 
Diós-árokban bérbeadó :::

Bővebb felvilágosítást ad :

Seifert D ezső  kávéháztulajdonos
::: Budapest, Krisztina-körut 1. szám. :::

3
Hirdetmény.

Vaskóh község elöljárósága közhírré teszi, hogy 
a község tulajdonát képező, a vaskóhi 76. számú tjkvben 
101. sorszám alatt felvett s a piacztér legélénkebb for
galmú helyén fekvő korcsmaépület, mely á ll: egy 
tágas üzleti helyiségből, Irodából, egy korcsma és 
lakszobából, kamrából és az udvaron kőből épitett 
bolthajtásos pinczéből, továbbá istálló és színből,
— mely épületben ősidők óta törvényben gyökerező kor
látlan italmérési jog gyakoroltatott és gyakoroltatik — az

1908. évi májas hó 4. napján d. e. 10 órakor
Vaskóhon a körjegyzői hivatalban zárt ajánlatokkal 
összekötött NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN, 1909. évi 
január hó l-étől kezdődő 6 (hat) egymásután követ
kező évre, a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog 
adatni.

Kikiáltási ár 2000 (kettőezer) korona.
A zárt ajánlatok, melyekben kijelentendő, hogy 

ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri s azokat 
magára nézve kötelezőknek elismeri — s melyekhez a 
kikiáltási ár 10 százalékának megfelelő bánatpénz kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban csatolandó — 
Vaskóh község elöljáróságánál folyó évi május hó 3. 
napjáig bezárólag adandók be.

Áz árverési részletes feltételek a körjegyzői irodában
— a hivatalos órák alatt — az árverés napjáig meg
tekinthetők.

Vaskóh, 1908 április hó 13.
Drágány Sándor, Steiner László,

körjegyző. biró.

H i r d e t m é n y .
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r  K ir á ly i  P é n z ü g y m in is z t é r iu m  ellenőrző közegei a 

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (X X I I .  s o r s já t é k ) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak 
árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1908 m á ju s  h ó  21. é s  2 3 -á n  tartatik meg. A húzások a M a g y a r  k i r á ly i  á lla m i
e lle n ő r z ő  h a tó sá g  és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a húzást teremben. Sorsjegyek a Magy. 
Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1908. évi április hó 26-án.
Magy. Kir. Szab. 

Osztálysorsjáték Igazgatósága.
Lukács. Hazay.
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vezérképviselete
és gyári raktára:

jjji J KLOPFER S. JENŐ
Budapest VII.,
Károly-körut 9.

Elsőrendű gyártmány,

w -— w összecsukható kerti székek,
.'. padok és asztalok
Kizárólag csavar megerősítés.
— Árjegyzék kívánatra. — m3

Telefon 10-71. Telefon 10-71.

Elfér Dezső
e l e k tr o te c h n ik a i  v á l la l a ta  
Budapest, D ohány-utcza 39. szám .

A „Conradty“-féle „Korona" és „Noris" 
jegyű ivlámpaszenek és a „Körting“-féle 
rendes és fény hatású ivlámpák képviselete 

és gyári nagyraktára.

BUDAPESTI ÁLT. V IL L A N Y F E L S Z E R E L É S I VÁLLALAT
D IE M M E R  H U G Ó  É S  T Á R S A I  U T Ó D A I

Dohány-utcza 48.Klauzál-utcza 5. B U D A P E S T

L
Elektromos vilá
gítási és erőát
viteli berendezé
sek városok, köz
ségek, épületek és 
lakások részére. 
Elektromos gépek, ivlám
pák, dynamok, motorok és 
merő-készülékek.

Telefon-szám

23-35
Villamos jelző, 
telefon, villám há
rító, villám, tűz
és vizjelzö-készü- 
lékek szerelése. Ív- 
lámpák, motorok 

és dynamok áttekercselése 
egyen - vagy váltakozó - 
áramra.

Dr. SZILRQYI GYULR
műegyetemi magántanár

törvényszéki hites vegyész nyilv. vegykisérleti állomása

BUDRPEST,
VI., Dessewffy-utcza 10. szám, II. em.

_____________ » ELVÁLLAL: « ^
bármiféle élelmi vagy élvezeti szer (bor, pálinka, 

sör stb.) megvizsgálását.

Budapesti Légszeszgyárak 
=  felszerelési irodái =

IV., Aranykéz-utcza 6. és 
VII., Erzsébet-körut 19. sz.

állandóan raktáron tartanak minden
nemű légszesz- és villanyvilágításhoz 
szolgáló, legszebb kivitelű csillárokat 
és kandallókat, legújabb szerkezetű 
légszesz-tüzhelyeket és légszesz-fürdő- 
kályhákat-, légszeszfőző-, sütő- és va
saló-készülékeket, valamint ipari ezé- 
lokra szolgáló forrasztó-készülékeket, 
Bunsen-féle lángzókat stb. Légszesz- 
berendezések a legmérsékeltebb árak 

mellett eszközöltetnek.

M Á R T O N  E R N Ő
szab. „Reform" h y g ien ik u s fogvájó-gyára
B u d a p e s t — E r z s  é  b e t  f a  1 v a .

Különböző ízléses 
fogvájótartók 2 K, 
4 K árban dara

bonként.

50 százalék
m eg ta k a rítá s
fogvájókban

jfe?
Osszefogdosás, hasz
nálat után visszahe

lyezés kizárva.

Ó riási ered-

Két hónap alatt 10,000 
darab helyeztetett el 
a legelőkelőbb nyil
vános helyiségekben.
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jiriTTi Szállodások figyelmébe!
Ajánlom dúsan felszerelt 

raktáromat vas- és réz- 
butorban olcsó árban és 
kedvező fizetési feltétellel.

B R U C K  J. H E N R IK
vas- és rézbutorgyára
=  B U D A P E S T . =

Gyár: IX., Liliom-utcza 8. szám. (Saját házában.) 
Mintaraktár és iroda: VJ., Andrássy-ut 32. szám.

T  W la d ik a  Rezső T
- U  mű- és kereskedelmi kertész. _ La

o

mű- és kereskedelmi kertész.
B udapest legelőkelőbb szállodái, 
vendéglői és kávéházainak szállítója.

Telefon 50—31.

Budapest VII,, Zugló
K ö v é r  L a .jo s-u tcza  2. szám.

ö

D
M in d e n n e m ű  c z é lo k ra  s z o lg á ló

j  é ̂ szek rén yek et,
s ö r -  é s  b o r k i m é r ő - k é s z ü l é k e k e t

p in e z e v e z e t é k k e l  v a g y  a  n é lk ü l

hűtőtelepeket és jéggyártó berendezéseket
(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elcnyészőleg cse

kély, ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

dr. W ágner és Társai
e g y e s ü lt  g y á r a k ,  m in t b e té t i t á rs a s á g  

B U D A P E S T ,  IX .  k é r ., T in ó d y -u te z a  3/a. sz. 
B É C S ,  IX .,  W S h r in g e r s t r a s s e  65.

S tan io lk u p ak = gyár. S z ik v iz -g y á r  berendezések.
t P r o s p e k t u s  in g y e n  é s  b é rm e n tv e . _

8 F̂ischer Miksa
---------  tojásnagykereskedő ---------
Budapest VI. kér., Dessewffy-utcza 41. sz.

Telefon: 24-23.

3

5 bElsőrangú szállodák, vendéglők, korcsmák 
és kávéházak szállítója.

J L

L í

KESERŰ LIKŐRÖK KIRÁLYA, 
KIRÁLYOK KESERŰ LIKŐRJE.

Nemes Dr. Trnkóczy^!?

KRAFT= 
BITTÉR 
LIKŐR :
... A világ legjobb 
gyomor-keserűje.

í ■- —a |

---------------------------------------------------------1:
Irodai telefonszám: Lakás telcfonszám: 1

18-68. 19-73. (Interurban).

O R O S Z  Ö D Ö N
törv. bej. szálloda, kávéház és vendéglők 

adás-vevést közvetítő irodája

B U D A P E S T
IV .,  S e m m e lw e ls s  (U jv l lá g )-u t c z a  4.

Táviratok ezime: *  Chcque-száml.i az Erzsébet-
KÖZVETITÉS BUDAPEST. *** városi Takarékpénztárnál.

Van szerencsém a nagyrabecsült szállodás, 
kávés és vendéglős urakat tiszteletteljesen 
aziránt felkérni, hogy iizletvétel vagy eladás , 
esetén méltóztassanak számos elismerő levéllel 
kitüntetett közvetítő irodámat bizalmukkal t 
megtisztelni, előre is biztosítván őket a lég- f 
rövidebb idő alatt elérhető legjobb ered- í 
ményről.

Mély tisztelettel
GROSZ ODÓN.

__________________1



2 0 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1908 május 1.

Tiszta, baktérium-
____________________________mentes e g é sz s é -
-  # g e s  ital.tnrnKvi7  B°rrai vegyitve kei-J l v f l  1  U J  T  I J u  ♦ lem es ízt ad a bornak.

M e g s z ü n te ti a g y o m o ré g é s t.
Szomjcsillapitó és üdítő természetes forrásvíz.

@ E) 0  © 0  0  0  0  © 0  0  © © El ©  0  ©  0  ©  0  0

Központi iroda:

Budapest III., B écsi-u t 94.
TELEFON: 7 9 -7 8 .

Óvakodjunk az 
utánzatoktól! ..

HAACK ANTAL-féle
stájer alpesi gyógyfü-gyomorlikőr.

Ezen a Stájerország alpeseinek legnemesebb és legjobb 
gyógyfüveiből a leggondosabb páralat utján készített likőr, az 
emberi belszervezetre való jó behatásának köszönheti a mindig 
jobban emelkedő szétterjedését; ennek folytán és a rendkívüli 
zamatja következtében jelenleg a likőrök között az elsőrendű 
helyet foglalja el.

Mint utazási likőr, különösen a tengeren, ezen ital alig 
nélkülözhető és a gyomrot erősítendő természeténél fogva 
legmelegebben ajánlható. Rendelmények kéretnek egyenest
BARTUSCHEK ERNŐ úrhoz

Budapest VII., Hungária-körut 15. $z. alá intézni.
Cs. klr. orsz. H U H  PL/ D N T D I  fZ  P H  7  Rlaplttatott 
szab. Ilkörgyár. nr\rV V .Í \  H l  1 I 11L, IxflZ. 1808. évben.

Springut Henrik
--------- to já sn a g y k eresk ed ő -----------

Budapest Vl„ Szerecsen-u. 39. sz.
T e le lő n : 1 7 -5 4 .

S zállodák , v en 
d ég lők , kávéhá
zak s z á l l í t ó j a .

Á llandóan n a g y  
készletek .

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy írásbeli kérdezősködésre díjmentesen nyújt

a Magyar Királyi Sójövedék Yezériigynöksége
BUDAPEST V., Váczi-körut 32. T elefon  73-40.

H n

Steiner József és fia
e z u k rá s z d á ja  és sü tödé je  

B UDAPEST,
VII., kér., Király-utcza 67. szám.

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

■ ■

f s Schaumburg-Lippe hercze£
villányi pinceijének

k(olb Lajos által vezetett budapesti 
raktára

BUDAPEST VII., BAR G SA Y-U TG ZA  11.
T E L E F O N : 104—73. T E L E F O N  1U4 — 1 0 .

A zonnal h ázhoz  szállit m inden  fa jú , sa já t tö ltésű  e lső 
rendű m inőségű  palaczkbort és 50— 60 literes h o rd ó k b an  :

F e h é r  aszta li b o r t ................................ 72 k o ro n a
B ara n y a i s ille r t......................................  70 „
V illány i v ö rö sb o r t................................ 80 „

:: :: h e k to lite ren k én t és adóval együtt szám íto tt á ro n . :: ::

Nacvobb m en n yiséget a  villányi h erczegi p inczéből 
közvetlenül szállit.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1904. S T . LO U IS GRflMÜ P R IX .

Külföldi utazáson k ö r j e n  m i n d e n e i t  S z t . - L u k á c s f ü r d ö i
K R IS TÁ L Y -Á S V Á N Y V IZ E T!

A E Q H H Q - f o r r á s
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital é tv á g y s a v a ro k n á l  
és e m é sz té s i n e h é z sé g e k n é l. A legtisztább és le g e g é sz 
sé g eseb b  asztali és' borviz. Hathatós sz ó m jc s il la p ité . — 
Vidékbe és külföldre ín v a rd ijm e n te s  szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló e n y h e sé g e  folytán pótolja a franczia Evian és St.

Galmier vizeket.
S z t .  L u k á c s f i is ’d ö  K u i v á l l a l a t  B u d á n ..

Első Magyar Üveggyár Részv-=T.
Budapest, V., GizeIIa=tér 1.

M (Haas palota.)

L eg fin o m a b b  vendéglői, M
* ,*f kávéházi és szállodai ff M

üvegnemüek nagy raktára. M

H A L A S ^ H A U G G
r é z m ű v e s -m e s t e r e k

B udapest, V II., A k ácz fa -u tc za  47.

Készítünk előnyös, tengelyen 
fordítható (dupla), vízzel for
ralható pálinkafőző kazáno

kat, vendéglői és kávéházi beren
dezéseket, mosó- és takaréktüz- 
hely - üstöket; mézeskalácsosok, 
czpkraszok és kalaposok részére 
szükséges tárgyakat, borászati, 
vegyészeti és gyógyszertári czik- 
keket *és minden e szakmába 
vágó vörösréz-munkákat es sze
reléseket Vörösréz és bádogedé
nyek ónozását (czinezest) a leg- 
jutá»yo$abb árban eszközlünk. 
Kávéházi és vendégtől berende

zéseket raktáron tartunk.

Telefon: 81—25.
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