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MÜLLER ANTAL

ahová koronás fők, fejedelmek viszik magukkal nevé
nek hírét, dicsőségét és tiszteletét; művész, az inyes- 
mesterség történeti nagyságainak hivatott örököse, aki 
a mesterségét tudománynyá fejlesztette és erre a tu-

Müller Antal jubileuma.
A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs

márosok ipartársulatae. f. évi november hó 24-én fé
nyes sikerű, emelkedett ünnepség keretében ünne
pelte meg M üller Antal vendéglősnek, az Országos 
Casinó és a Park-Club európai hírű vendéglősének  
orsz. szövetségünk, nyugdijegyesületiink, ipartársula
tunk és a budapesti kávésipartársulat egyik legkivá
lóbb tagjának negyvenéves vendéglősipari működé
sét. Az ünnepségen, mely a hasonló alkalmi ünnepé
lyek színvonalán bensőségével, mindvégig emelkedett 
hangulatával s úgy az ipartársulat délutáni rendkí
vüli közgyűlésén, valamint az ezt követő díszvacsora 
elhangzott különböző felszólalások jelentőségével jó
val felülemelkedett, nemcsak az érdekelt szakipari tár
sulatok, hanem a székesfőváros legelőkelőbb körei 
is élénk érdeklődéssel vettek részt, úgy, hogy az ün
nepség napja nemcsak magának az ünnepelt férfiú
nak, hanem az egész vendéglősiparnak valósággal 
felejthetlen ünnepnapfává vált.

Bőven és mindenképp alaposan rászolgált Miil
ler Antal erre |az ünnepségre, a rokonszenves tisz
telet, a hálás elismerés, az őszinte ragaszkodás és 
nagyrabecsülés pedig, melylyel e nagy napon való
sággal elhalmozták, munkásembernek még soha oly 
sok joggal ki nem járt, mint neki. M int ember való
ságos prototypusa az áldott, szelicl 1 elkü jószívűség
nek, mely tárva-nyitva álló szívvel fogadja be má
sok szenvedéseit, évtizedeken át gyakorolva titokban 
■’i legszentebb humanismust, a legjobb férj, a leggon
dosabb apa, a legodaadóbb barát, munkásainak okos 
szigorral szerető nevelője, aki gondjaira bízott ifjú 
munkásainak (kiképzéséről, jövőjük biztosításáról szin- 
ideális altruizmussal gondoskodik, mint polgár, egy
szerű, szerény és igénytelen, akár a'köztársasági Róma 
klasszikus patríciusai, akik vonakodva, szinte pirulva 
-hajolnak meg a köz bizalmának hízelgő megnyilat
kozásai előtt, előtérbe ekkor sem tolakodnak, ellenben 
i (reájuk rótt nobile officiumnak lelkes kötelesség- 
tudással, fejedelmi bőkezűséggel felelnek meg, a mun
kát pedig — akár r< köz legkiválóbb napszámosai 
ideális kötelességtudással, mintaszerű munkakcdvvel 
végzik e l ; mint vendéglős, a legelső az országban, 
még ennél is nagyobb hirii, a külföld bármely zugában.
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dományra önzetlen szeretettel ipara iránt, melyet 
nagynak, dicsőnek és gazdagnak szeretne látni, egész 
generácziókat nevelt fel ; emellett részt vesz szóval, 
tettel és bőkezűséggel ipara minden közérdekű moz
galmában, neve a vendéglősipari intézmények törté
netének legszebb lapjain arany betűkkel van megörö
kítve.

A vendéglősipar e nagy fiát méltán illette meg 
tehát a nagy ünnepeltetés, mely őt szerető és tisz
telő kartársai részéről érte, az érdemeinek megörökí
tésére egybehívott rendkívüli ipartársulati közgyűlés 
egy igazán nagy, érdemes és tiszteletreméltó magyar 
vendéglős érdemeit örökíti meg, arcképe teljes jog
gal kerül negyedik helyre Gundel János, Glück Fri
gyes és Stádler Károly után iparunk vezérférfiainak 
arcképcsarnokába és az ünnepség szeretettől túlára
dó melegében joggal ölelhették őt magukhoz azok, 
akik őt önzetlenül szeretve tudják, hogy Müller An
tal szivének minden dobbanása, hevület, lelkesedés, 
odaadás a vendéglősök és a vendéglősipar iránt.

Az ünnepi közgyűlés.
A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 

márosok ipartársulata f. évi november hó 24-én dél
után a Hungária nagyszálloda különtermében tartott 
rendkívüli (közgyűlés keretében ünnepelte meg Müller 
Antal választmányi tag negyvenéves vendéglősipari 
működését. A közgyűlésen, amelynek egyedüli tárgya 
az ünnepelt üdvözlése és művészvilágunk egyik leg
nagyobb kitűnősége, Vajda Zsigmond festőművész ál
tal készített és rendkívül sikerült arczképének lelep
lezése volt, az ipartársulatnak mintegy kétszáz tagja 
vett részt. Megjelentek ezenkívül: Bokros Károly el
nök vezetése alatt a »Szállodások, vendéglősök, kávé
sok, pinczérek és kávéssegédek orsz. nyugdíj egyesü
lete^ Harsányt Adolf elnök vezetésével a b u d a 
pesti kávésipartársulat«, Palkovics Ede elnökkel a 
»Magyar szállodás és vendéglős munkaadók egyesü- 
lete«, Mészáros Győző elnök vezetésével a »Buda- 
pesti kávésok szövetsége« küldöttségei, a budapesti 
vendéglősök szakirányú tanonciskolájának tantestüle
te és a növendékek egy része W altér Károly igazga
tóval élükön, továbbá Gelléri Mór kir. tanácsos, igaz
gató az orsz. iparegyesület képviseletében, Jekelfalus- 
sy Zoltán cs. és kir. kamarás a Park-Club igazga
tósága nevében, Goreczky Zsigmond kér. elöljáró, 
fíoross Soma, a »Munkaadók orsz. egyesülete« alel- 
nöke, a belvárosi Sas-kör kiküldöttei, Farkas Elek, 
a »Munkaadók orsz. egyesülete igazgatója«, Vajda 
Zsigmond festőművész és közéletünknek még számos 
előkelősége.

Gundel János elnök a közgyűlést a következő 
beszéddel nyitotta meg:

Mélyen tisztelt Uraim! Szeretett kartársaim! ipartár
sulatunk választmánya kedves kötelességet teljesített, ami
dón a mai napra egy rendkívüli közgyűlést hivott egybe, a 
melynek egyedüli napirendi pontja Müller Antal szeretett 
kartársunk (Lelkes éljenzés.) üdvözlése lesz, aki a mai na
pon üli meg negyvenéves vendéglősipari munkásságának ju
bileumát és akinek barátai által megfestetett arczképét fog
juk ina itt leleplezni. Mielőtt erre rátérnénk, fogadjátok mind
nyájan legszivélyesebb üdvözletemet és köszönetemet, hogy 
ily szép számban jelentek meg. Különösen is hálás köszö-

nagyságos Gelléri Mór, Goreczky Zsigmond, valamint a többi 
uraknak is, akik bennünket ünnepünkön megjelenésükkel meg
tiszteltek. (Éljenzés.) A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Pop- 
pel Miklós ipartársulati titkár és F. Kiss Lajos szerkesztő, 
szövetségi titkár, a hitelesítésre pedig Bokros Károly és 
Katona Géza urakat. Egyúttal felkérem Bokros Károly, Pal
kovics Ede, Pelánovits József, Komrner Ferencz urakat, hív
ják meg a terembe az ünnepeltet. Amig e küldöttség vissza
érkezik, az ülést felfüggesztem.

(Müller Antal la 'küldöttség élén a terembe érkezik. Lel
kes éljenzés.)

Tisztelt közgyűlés 1 Ülésünket újból megnyitom. Mielőtt 
azonban szeretett kartársunknak, Gliick Frigyesnek átadnám 
a szót, engedjék meg, hogy Dr. Wekerle Sándor ur önagy- 
méltóságának, Müller Antalhoz, valamint Márkus József fő
rendiházi tag urnák hozzám intézett levelét felolvastathassam. 
(Halljuk.)

F. Kiss Lajos titkár olvassa :
Wekerle Sánder levele.

T„ Müller Antal Urnák Budapesten. Tudomásunkra jutott, 
hogy kartársai — Önnek a vendéglősipar terén kifejtett hasz
nos tevékenysége 40-ik évének betöltése alkalmából — a 
hazai vendéglősipar terén szerzett bokros érdemeit megfelelő 
ünnepség keretében méltatják. Mivelhogy az Országos Ka
szinó az Ön valóban hasznos tevékenységét, és ebből folyó 
érdemeit sok évi tapasztalatból közvetlenül ismeri, szívesen 
használom fel ezen alkalmat arra, hogy az országos kaszinó 
igazgatósága nevében ezen valóban méltó jubileumi ünnep
ség alkalmából én is a legszívesebben üdvözöljem, Önnek ál
dást és szerencsét kívánjak, avval a hő óhajtással, hogy a 
fáradságos 40 év után még évek hosszú során át élvezze a 
jól 'megérdemelt nyugalmat. Budapesten, 1910. november 24. 
Tisztelettel Wekerle Sándor s. k., az Országos Kaszinó igaz
gatója.

Márkus József levele.
Nagyságos Gundel János urnák, Budapesten. Kedves Ba

rátom! A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata szives volt engem meghívni a Müller 
Antal negyven éves működésének jubileuma alkalmából ma 
délután tartandó rendkívüli közgyűlésére. Megvallom, szeret
tem volna résztvenni e szép ünnepségen, hogy személyesen 
adjak kifejezést Müller Antal iránti nagyrabecsülésemnek, 
tiszteletemnek és szereteternnek, de sajnálatomra, más irány
ban való elfoglaltságom azt lehetetlenné teszi. Azért, amidőn 
a szives meghívásért köszönetéi mondok, arra kérlek, légy 
kegyes átadni Müller Antalnak meleg üdvözletemet, amelyhez 
azon jókívánságomat csatolom, hogy még évek hosszú során át 
lehessen részese annak a ibecsülésnek és szeretetnek, amellyel 
a vendéglősipar terén szerzett kiváló érdemeiért kartársai őt 
a mai napon méltán veszik körül. Szívből köszönt, Buda
pest, 1910. november 24., híved Márkus József s. k.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel kisérte a levelek 
felolvasását.

Gundel János e lnök: Ezek után felkérem szere
tett kartársunkat, Gliick Frigyes urat, tartsa meg az 
ünnepi beszédet. (Halljuk!)

Glück Frigyes ünnepi beszéde.
Mélyen tisztelt közgyűlés ! Igen tisztelt kartársaim 1 Ipar

társulatunk negyvenéves fennállása óta a vendéglősszakma 
fejlődése szoros összefüggésben volt nemcsak az ország, de 
szeretett fővárosunk fejlődésével is. Aminő kisarányu volt 
városunk, olyan kisarányu volt szakmánk is. Kedélyesség-’ 
ben élt a polgárság, kedélyes volt a vendéglői élet és ipar is, 
és nem utolsó dolog volt, mikor az emberek azt olvasták a 
Dr. Saphir Zsigmond és Heckenast Gusztáv által »redigáll 
»Pestet’ Tageblatt«-ban, hogy az öreg Bartl papa« közhírré 
tette, miszerint tizennégy nap múlva (!) n tt  lesznek aznetet mondok Jeketfalussy Zoltán ur Öméltóságának, továbbá

eredni piheni sör a „PílSCIlCr 6 élt0 $$f n$Cbaft$-BraUCr«Í“ gyártmánya 
Képviseli: BÁNYAI BÉLA Budapest, VI., Teréz-körut 30.
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általam rendelt osztrigák«, vagy hogy »arisztokrata Bál! lesz, 
fagylalttal (!) és mivel több készült, a Polgároknak is jut . 
(Derültség.) Vagy minő nagy lehetett a tolongás, ha — 
minden héten háromszor — megjött vagy elment a Pala
tínusból az eperjesi >gyorskocsi« Gyöngyösön, Miskolczon 
és Kassán át. Ez volt akkor a legnagyobb esemény. Akik 
együtt utaztak, megismerkedtek, akik a gyorskocsira vártak, 
szintén. És mi mindent hoztak hazulról! A »Czipsz«-ből té
len a »margarirozott« pisztrángokat (Így mondották a fran- 
czia »mariné« helyett) és minő jó és finom volt — emel
lett olcsó! — a liptói túró a kus bödönyökben, a klenóczi 
ostyepkasajt, a szárított gomba és fenyvesmadár. Szóval ez 
volt az idegenforgalom, az áruforgalom, szállodáink és ven
dégfogadóink pedig együttvéve a Palatínus, Sieben Chur- 
fürsten, Goldener Adler, Weisses Schiff, König von Ungarn, 
Goldener Adler, Weisser Schwan, Rohter Oclis, Zwei blaue 
Böcke, Zwei Pistolen, Zrínyi, Greif, 1839. augusztus huszon
hatodikén nyílt meg a Kemnitzer-házban a Hotel zűr Kü- 
nigin von England«.! »Im Sáli voll Pracht und Herzlichkeit, 
Schliesst Augen euch, Hier ist nicht Zeit, Euch staunend um 
zu schauen!« igy és hasonló enthusiásinussal Írtak az ak
kori lapok e szálloda megnyitásáról, mert »Bartl pápán nagy 
kertész lévén, narancsfákat, pálmákat és bőséges virágdíszt 
tétetett az udvarba. Pessoldt papa pedig a »Jagerhornt« 
nyitotta meg »Mayer-papa« után, aki azt harmincz évig ve
zette. Amikor a «Magyar király -szállót átveszi, nagy ön
érzettel hirdeti, hogy kávéházában harminczhét politikai és 
irodalmi lapot tart, még pedig egy angol, két franczia, két 
magyar, egy szerb és . .  . harminczegy német lapot. Az or
szág belsejébe M itterdorfer János »zum Fischer«-nevü há
zából Pesten ekkor indul meg a gömör-kishonti gyorskocsin, 
később a »Vörös ökör«-ből az egri, még később a »Fehér 
hattyu«-ból a péczel—gödöllö--hatvani gyorskocsi. Ezen uta
zási alkalmatosságok idején hirdeti Heckenast a maga lap
jában »Gullwer u tazás i t!

Ez a kezdet. Az ország belseje felé irányított belföldi 
idegenforgalom nagyobb lendületet csak a losonczi vasút 
megnyíltával egyidejűleg nyer, de — és az Idők jele! — 
ennek is előbb tönkre kellett menni, úgy vette át csak az 
állam. Így, hasonló módon és arányokban fejlődött a bu
dapesti vendéglősök ipartársulata is. Förster és Letzl után 
pedig Gundel János lett annak elnöke (Lelkes, hosszantartó 
taps és éljenzés). Vele kezdődött meg a munka eleje, és 
vele folytatódott az utolsó huszonöt-harmincz év mozgalmas 
eseményeivel, nagy alkotásaival és reformtörekvéseivel.

Fáklyát elő!
És világítsunk be e fáklya ragyogó fényével e bar

in inczéves múlt ködébe, és vonultassuk el futólag lelki sze
meink előtt ipartársulatunk zászlószentelési ünnepélyének, az 
országos szövetség és a szövetségi szakosztályok életbelép
tetésének, az országos nyugdijegyesület, a budapesti és vi
déki szakirányú tanoncziskolák működésének, az idegenfor
galmi szakosztály alkotásainak, a vendéglős-menhely és az 
ipartársulati ingyenes munkaközvetítője létesítésének, az első 
és a második vendéglősipari kiállításnak, a bécsi kollégák 
fogadtatásának, a szállodások nemzetközi egyesülete buda
pesti kongresszusának ragyogó, változatos, szingazdag és er
kölcsi eredményekben oly gazdag képeit . . .

És vessük emellett mérlegre a harmincz év adminisz
tratív munkáját, akut elintézni való dolgait, a gazdasági kér
dések elintézését, és akkor látni fogjuk, hogy bizony derék 
munka volt ez . . .

A Stur/n und D rangperiodc  e korszakában az események 
e lázas áradatában az Idő végtelen fonalán egymásután per
dülnek az évek, az Élet egy perezre sem szünetel, ám azért 
a csendes figyelő és a lelkiismeretes krónikás jegyzi és 
híven megörökíti a szorgalmas munkát, a szeretettel és ön
zetlenséggel végzett buzgalmat és fáradozást: mert ez az 
Igazság! A történetíró (magyarázhatja ugyan néha az ese
ményeket, de az igazság féktelen erejével, és hatalmával 
utat tör magának, még a sziklákon keresztül is, feltámad 
és diadalmaskodik mindenek felett! Igaz, hogy közben év
tizedek múlnak el, tíe végre megszólal és tudatja velünk, egy 
munkás ember negyven éven át kifejtett cselekményeit, egy

oly emberéit, akinek e hosszú idő alatt minden cselekedete 
a vendéglősszakma fejlődésével szorosan össze volt forrva 
és akinek munkája az egyéni boldoguláson kivid, sőt igen 
gyakran ennek feláldozásával, csak iparunknak, a maga szak
májának volt szentelve. A jó ügyet, a kitűzött czélt soha 
cserben nem hagyta, aminthogy üzletében, a maga hiva
tásában egyetlenegy órát sem töltött el tétlenül. A hivó szóra 
mindig szives szolgálatkészséggel Volt a köz munkása, ön
ként magára vállalt kötelességeit mindig jó kedvvel és öröm
mel teljesítette! Ez az ember, tisztelt Uraim, ez az önzetlen, 
lelkes és áldozatkész munkás ember a mi kedves, jó ba
rátunk Müller Antal. (Lelkes, hosszantartó taps és éljenzés.)

Az Ur kegyelme megengedte, hogy ma, negyvenéves 
munka után megelégedéssel szivében tekinthessen vissza be
futott pályájára. Ő mindent magának köszönhet, mert szá
zadunk idegen életmódja, terhes munkája mellett helyét min
dig becsülettel megállta, a munkában pedig mindig csak 
élvezetet talált! Már boldogult atyja is — aki a Mendl és 
Zellcrin-gyár gyárvezetője volt — a rendre, pontosságra, 
kötelességtudásra nevelte, úgy, hogy midőn 1870-ben meg
kezdte mai élethivatását, pályáját, majd midőn később a 
gyakorlati élet szinterére is kilépett: szorgalma, szerény mo
dora, gyakorlati tudása, szakképzettsége nemcsak mindenki 
szeretetét vívta ki magának, de mint iparos és polgár úgy 
kartársai, mint az egész társadalom osztatlan tiszteletét és 
becsülését is egyaránt kivívta magának. Eredményeit Isten 
áldása is kisérte, iparunkban és ipartársulatunkban érdemei 
nagyok, ezért iránta viseltetett szeretetünk is nagy, őszinte 
és igaz, és ezért is öltöttük ma magunkra a barátság ün
neplő aranyköntösét: a íhálát, hogy hozzá méltóan ünne
peljük őt, az érdemes férfiút! Megakarjuk tartani számunkra 
az ő kedves és értékes egyéniségét, jóságos képmását, ipa
runknak és ipartársulatunknak, a Jövőnek, példaképpen és 
ösztönzésül és azért is határoztuk el, hogy őt képben meg- 
örökitjük és a képet megőrzésül ipartársulatunknak adjuk át.

Szeretetünkön, ragaszkodásunkon kívül (ez a csekély fi
gyelmesség az, amit neked adhatunk kedves, jó kartársunk és 
barátunk, Müller Antal. Fogadd szívesen irántad viseltetett 
érzelmeink e beszédes bizonyítékát, Isten pedig engedje meg, 
hogy még sokáig, igen sokáig élj erőben, egészségben és bol
dogságban kedves családod, barátaid és szeretett iparunk 
javára! És most, hulljon le a lepel!

A nagyszabású és értékes történelmi reminiscen- 
tiákkal színezett ünnepi beszéd után lehullott a lepel 
M üller Antal arcképéről, mely kiváló festőművészünk
nek, Vajda Zsigmondnak sikerült, értékes alkotása. 
Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps töltötte 
be a termet, melynek elhangzása után Gundel János 
elnök a következő beszéddel üdvözölte az ünnepeltet:

Gundel János beszéde.
Igen tisztelt kartársunk ! Szeretett barátom ! Engedd meg, 

hogy ez alkalommal úgy ipartársulatunk, mint országos szövet
ségünk nevében néhány szóval én is üdvözölhesselek. .Ér
demeid felsorolásával, melyeket Gliick Frigyes oly szépen 
méltatott, nem akarok felesleges ismétlésekbe becsátkozni. 
Inkább hálát adok mindnyájunk nevében a jóságos isteni 
Gondviselésnek, mely téged a mai napig családodnak és 
iparodnak megtartott, és mint hü kísérőd és segítőd, oly 
boldogság részesévé tett, aminőben iparunkban csak kevesen 
részesülnek. E jó Sors maradjon meg melletted továbbra 
is, mert azokkal szemben, akik iparunkban legnagyobb szor
galmuk daczára sem voltak képesek zöld ágra vergődni és 
akiket a létérti nehéz küzdelmükben senki sem vesz észre, 
nekünk fokozott szükségünk, sőt kötelességünk az oly egész 
férfiak kiemelése, mint amilyen Te vagy, aki nemcsak küz
delmeidben, hanem akkor is hü maradtál iparodhoz, mikor már 
sikerült czélodat elérni, kötelességeidet, állásaidat pedig min
dig tisztességgel töltötted be. Ezért hálás köszönetét mon
dok neked mindazért, amit iparunk érdekében cselekedtél, és 
amivel évtizedek előtt még alacsony színvonalon álló ipa
runk színvonalának emeléséhez hozzájárultál (Helyeslés). 
Büszkék vagyunk rád, és ezért kérlek, maradj ezentúl is az,

Ü V E G Á R U K  ^ q n  Erhardt Dánosnál IV.f Petőfi-fér 3, 
szerezhetők ke.
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aki eddig voltál! A jó Isten pedig adjon neked erőt est 
egészséget, tartson meg boldogságban kedves, szeretett csa
ládodnak, valamint nekünk, barátaidnak és iparunknak (Lel
kes éljenzés). Uraim! Álljunk fel és kiáltsuk egyhangúlag: 
Éljen Müller Antal! éljen! éljen! éljen! (Szűnni nem akaró 
lelkes éljenzés és taps! A jelenlevők kivétel nélkül felállva 
éljeneznek és tapsolnak.)

Az éljenzés és taps megszűnte után az országos 
nyugdijegyesiilet nevében Bokros Károly a következő 
üdvözlő beszédet mondotta:

Bokros Károly beszéde.
Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Szeretett barátom! 

Tisztelőid, barátaid és mindazok, akik őszinte szeretettel ra
gaszkodnak hozzád, jöttek el a mai ünnepre! Hogy megün
nepeljék és megörökítsék azt a negyven évet, melyet Te 
gyakran nem egészen rózsás ugyan, de mindenesetre olyan 
utón tettél meg, amely a vendéglősiparnak mindenkor di
csőségére és büszkeségére fog válni. (Upy van! Helyeslés.) 
Neked édes barátom, teljesen felesleges ma már visszatekin
teni a múltba! Te már bátran nézhetsz előre, felfelé! Mert, 
ha visszanézel is, legfeljebb csak azt látod, mily nagy azok
nak sokasága, akik a Te példádat követni akarják. Egy nagy, 
egész csoiryá ember jelent meg itt e mai napon, akik ne
vedet mélységes hálával és nagy hálával ejtik ki, mert örök 
kenyeret adtál kezükbe azzal, hogy beléjük oltottad1 a tudást, 
a képzettséget, megnyitva előttük tudásod nagy és kimerit- 
hetlen tárházát. És még egy másik, nagy csoport is áll itt 
a tanonezok, a vendéglősipar jövőjének nagyreményű leté
teményesei, akik áldva áldják házadat, mely második ott
honukká lett, a te jótékony szivedet, melynek atyai melegét 
oly gyakran érezték, de nemcsak a tiédet, hanem a te bájos 
és kedves feleséged szivének páratlan jóságát is. (Lelkes 
éljenzés.) Mi mindnyájan, akik ma itt együtt vagyunk, kü
lönbség nélkül át vagyunk hatva attól a gondolattól, hogy 
ha valaki arra a magaslatra emelkedett a vendéglősiparbn 
mint te, hogy nemcsak a Park Clubnak, hanem az Országos 
Casinonak is vendéglőse vagy, ahol fejedelmek, az ország 
főnemessége fordulnak meg, aki mi méltán lehetünk reád 
büszkék, vezetőnkre, mint egy uj iskola megteremtőjére. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az ország egyik 
legnagyobb államférfia, az. ország volt miniszterelnöke is 
megtisztelt ma azzal, hogy levélben üdvözölt. Hogyne len
nénk tehát mi büszkék reád, mikor már azok iránt is hálá
saknak kell lennünk, akik a (t'cncléglősipart ennyire megtisztelik 
és megbecsülik. Fogadd ezért a nyugdijegyesület részéről is, 
amelynek kezdettől fogva hathatós támogatója vagy, az igaz
gatóságának pedig folytonosan tevékeny tagja, hálás köszö- 
nctünket ipari munkálkodásodért. Az Isten sokáig tartson 
meg még nekünk, és ne feledd, hogy a vendéglőspálya 
nem a legutolsó, sőt lehet, hogy valamikor a legelső lesz. 
Az Isten éltessen! (Lelkes éljenzés és taps.)

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a »Buda- 
pesti kávésipartársulat« nevében Harsányt Adolf el
ülik a következő beszédet mondotta:

Általános Berendezési Részv.-társaság
Biliárd-, fabútor- és hű tőkészü lékek  gyára
Budapest, VII., G izella-ut 26.
Telefon: 6 5 — 7 5 .  Sflrgünyczlm: Berendezők Budapest 

= = = = =  Levélbell vagy szóbeli megkeresésre költségvetéssel, 
rajzokkal és tervekkel készségesen díjtalanul szolgálunk. = =

kövessük a példáját. Ön ünnepelt férfiú, aránylag ifjan érte 
el ezt az emberi korban jelentősen hosszú pályafutást. A 
férfikornak delelőjére érve, még sokat remélünk az Ön mun
kásságától ! Hogy ez ‘minél távolabbi időkig terjedjen, hő 
óhajtása mindnyájunknak, hő óhajtása a mi ipartársulatunk
nak, mely mindenkoron büszke lesz, hogy tagjai közé szá
míthatja Önt! Jókívánságunkat egy gyújtó szóban foglalom 
össze: Éljen az ünnepelt férfiú! Éljen Müller Antal!

A szónoki hévvel, gyújtó lendülettel előadott üd
vözlő beszédet kisérő éljenzés elhangzása után Pal- 
kovics Ede elnök a »Magyar szállodás és vendég
lősmunkaadók egyesületei! nevében a következő be
szédet intézte a jubilánshoz:

Palkovics Ede beszéde.
Ünnepelt Barátom! Szeretett kartársunk! A budapesti 

szállodás és vendéglős-munkaadók egyesülete nevében ide
jöttünk mi is, hogy elmondjuk jókívánságainkat ma, amikor 
vendéglős-iparos pályád 40 éves jubileumát ünnepeled. Ha
talmas idő a negyvenéves m ú lt! Kevésnek adódik meg a 
szerencse, hogy élte delén ezt az időt elérhesse. A küzdés 
sok nehéz évei ezek, amelyek között igen kevés az olyan, amely 
virágokat is hozott. Én megtudom ezt Ítélni, mert a pályán 
töltött 40 év már mögöttem van. Büszkeséggel tekinthetsz 
vissza a lmultra! Kezdted a legelején, és a saját szorgalmad 
és munkásságod révén felértél arra a sziklára, amelyről nyu
godtan tekinthetsz le. Minden termékeny körülötted, minden 
a kezed munkája, minden a tied! De nemcsak jó gazda, 
szaktudású iparos, hanem odaadó, bőkezű kolléga is vol
tál mindenkor. Ez az érdem csak öregbiti a szeretetet, amely 
minden oldalról körülvesz. Ennek a szeretetnek egy virágos 
ágát teszem eléd egyesületünk nevében, kívánva, hogy a 
Mindenható, aki eddig sorsodat a munkában intézte, majdan, 
ha fáradságod megérdemelt gyümölcsét élvezni pihenni térsz, 
adjon neked még sok esztendőt, hogy kedves családod kö
rében boldogan élve örömben teljenek napjaid. Isten él
tessen !

A nagy tetszéssel fogadott beszéd elhangzása 
után Zidarits Béla, — aki Koszás Lajos Rákóczi-uti 
vendéglőjében borfiu, — a budapesti vendéglősök  
szakirányú tanoncziskolája Ill/a. oszt. növendéke, a 
szakiskolai növendékek élén a következő beszédet 
mondotta :

Zidarits Béla beszéde.

Harsányi Adolf beszéde.
Igen tisztelt Müller Ur! Kedves kartársunk! Az Ön 

Imcit látja itt maga körül! Akik is eljöttek ünnepet ülni! 
I:.s örvendeni és szivük érzelmeinek ünneplő szavakban ki
fejezést adni! Ehhez a díszes gyülekezethez mi is, a Bu
dapesti káésipartársulat küldöttjei, szívesen csatlakoztunk. 
I ai sül.ltunk' régi érdemes tagjához mi is intézhessük szó
zatunkat! Eljöttünk meleg érzéssel a szivünkben üdvözölni 
out negyven esztendős ipari működésének, évfordulója al
kalmából ! Hogy rokonszenvünket tolmácsoljuk, hogy elis
merésünknek, nagyrabecsülésünknek pálmáját nyújtsuk át Ön- 
1 1,c«.v elmondjuk: Íme a férfin, ki pályafutásában
példaképpen all előttünk. Példaképpen áll előttünk a munka, 
a szorgalom, a szakképzettség, a tisztesség, a jellem, a 
szerénység, az egyéni szeretetreinéltóság, egyszóval az emberi 
deiokscg dolgában ! A sors gondja, hogy legyenek ily férfiak, 
kik imniakcrpcn állunk előttünk — a mi dolgunk, hogy

Nagyságos urunk! Boldog ember az, aki ifjú munkás 
éveinek fáradtságos tevékenységének gyümölcseiben, férfiko
rának teljes erejében gyönyörködni tud. öröm töltheti be 
lelkét, amikor negyven éves múltjára visszatekintve pálya
társait maga körül látja, hogy fáradhatlan tevékenységéért, 
lankadatlan buzgalmáért köszönetét mondjanak a nemes ven
déglősipar fejlesztéséért. Mi, a vendéglős szakiskola növen
dékei is eljöttünk ez ünnepélyes pillanatban, hogy egyrészt 
hálánknak és köszönetünknek kifejezést adjunk azért a nagy
lelkű nemes jóindulatért, melyet velünk számtalanszor volt 
kegyes gyakorolni. De eljöttünk azért is, hogy a mai nap 
ünnepélyes voltából, Nagyságod példájából mi jövendő mun
kánkhoz erőt, kitartást és lelkesedést merítsünk. A vendég
lőspálya nagy feladatokat, szorgos, kitartó munkásságot kí
ván, amely erényeket csak az élet nagy iskolájának élő 
példáiból tanulhatunk meg! Felétek fordulok kedves iskola
társaim ez ünnepélyes pillanatban s veletek, a Ti nevetek- 
ben fogadom, hogy a mai nap emléke Nagyságodnak nemes,

Vendéglői Kölcsönfehérnemüt
_fgoA.jo< ■■•an szállt^ es pontosan cseréaz  VI., EötvSs-utcza 30. o Telefon 46 86.
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buzgó, lelkes példája fog eszményként állani előttünk élet
hivatásunk betöltésénél, azért kérjük az egek urát, hogy 
életét a magyar vendéglősipar fejlesztésére kartársai becsü
lésére, a mi példaadásunkra terjessze ki az emberi kor leg
végső’ határáig. Éljen boldogan sokáig!

Ezután még Petánovits József szállodás üdvö
zölte az ünnepeltet szívélyes szavakkal, az ipartársu
lat tagjainak változhatlan szeretetét és tiszteletét tol
mácsolván, mire az ünnepelt az elhangzott üdvözlé
sekre a következő nagy tetszéssel fogadott beszéd
del válaszolt:

Müller Antal válasza.
Mélyen tisztelt közgyűlés !
Szeretve tisztelt, kedves, jó  barátaim!
Szivemben és lelkemben mély hálával eltelve mondok 

köszönetét ezért a szép és meg nem érdemelt ünnepelte- 
tésért, valamint az itt elhangzott gyönyörű beszédekért, a 
melyekben az én igen szerény működésem sokkal jobban 
ki lett emelve, mint ahogy megérdemlőn. Megvallom, hogy 
mindezek daczára ez a nap életemnek legszebb napja lesz, 
mert látom, hogy életemmel és munkásságommal a ti helyes- 
lésteket és elismerésieket némileg kiérdemeltem, és ez nekem 
elég, mert látom, hogy törekvéseimet, amelyek mindig csak 
iparunk javára voltak irányítva, ti is osztjátok. Ezért a 
jelen pillanatban köszönetem és hálám jeléül csak azt az ígé
retet teszem, hogy a jövőben is, amennyire tőlem telik, 
erőmet szeretett iparunknak fogom szentelni és nem fogok 
megfeledkezni soha sem e szép napról, melyért nektek örök 
hálával tartozom.

Isten áldása legyen szeretett iparunkon.
Lelkes, iszünni nem akaró éljenzés és taps követte 

a mély meghatottsággal előadott választ, amely után 
Gundel János a következő beszéddel zárta be a köz
gyűlést :

Elnöki zárószó.
Tisztelt közgyűlés! Minthogy úgy látom, hogy senki 

sem kíván felszólalni, újból hálás köszönetét mondok mind
azoknak, akik ma ily nagy számban voltak szívesek e szép 
ünnepélyen megjelenni. Nektek pedig, szakiskolánk növen
dékei azt kívánom, vegyetek példát arról az emberről, akit 
ma ünnepiünk, aki mintaképe a szorgalomnak, a vaskitartás
nak. Bámulatos példaképe ő az erős akaratnak, mely le
gyűri még a betegséget, a testi szenvedéseket is. Köszönöm 
nektek, hogy eljöttetek, hogy tanúi legyetek a mai ünne
pélynek, melyet egy becsületes, szorgalmas munkásember tisz
teletére rendeztünk! Tegyetek úgy, mint p, és akkor ti is 
boldogok lesztek !

És Suost igen tisztelt uraim, fogadják még egyszer há
lás köszönetemet szives megjelenésükért a magam és ipar
társulatunk nevében! Neked pedig, kedves Müller barátom 
Ígérem, hogy e képre, melyet Olück Frigyesünk adott át 
megőrzés czéljából ipartársulatunknak, büszkén fogunk te
kinteni, és meg fogjuk azt őrizni időtlen időkig, hogy a jö
vendő generáczió is a mienkéhez hasonló örömmel és büsz- 
keséggel tekinthessen a nagy elődre! A közgyűlést bezárom.

Ezzel a közgyűlés Müller Antal lelkes éltetésével Vé
get ért.

A közgyűlés után, este 8 órakor fényesen sike
rült díszvacsora volt a Hungária-szálloda külön ter
mében, melyen az ipartársulat és az ünnepi küldött
ségek tagjai, valamint a meghívott vendégek igen 
szép számban jelentek meg. A jelenvoltak nevei kö
zül a következőket sikerült feljegyeznünk:

Gundel János, Gelléri Mór kir. tanácsos, Gliick Fri
gyes, Acsny Antal egyetemi tanár, Bokros Károly, Goreczky 
Zsigmond elöljáró, Harsányt Adolf, Walter Károly, Malosik 
Antal, Krammer Károly, Katona Géza, Mészáros Győző, Szenté 
Imre és Pfender Emil a Törley Jozs. és Tsa pezsgőgyár 
igazgatói, Upor József, Dr. líisler Miksa, Wilburger Ká
roly, Szeiffert Antal, Gárdonyi József, Morbitzer Jenő, Glas-

ner Fülöp, Francois Cásar, Dökker Ferencz, Petánovits Jó
zsef, Neumann Károly, Ko/nmer Ferencz, Petrovits György, 
Palkovics Ede, Steuer Marcell, Vajda Zsigmond festőművész, 
lllits  Gyula, Hack István, Dr. ifj. Nagy Sándor, Spády 
Zsigmond, Marschall József, Krist Károly, Leheti István, 
F. Kiss Lajos, Várady József, Neusziedler Géza, Schullcr 
Ferencz, Klivényi Ferencz, Aezél Miksa, Zimmer Ferencz, 
Borhegyi Ferencz, Kutassy Vincze, Albisy Lajos, Mayer Fe
rencz, Elun János, Burger J. Károly, Ebenheö Károly, Baár 
József, Trenk A. Emil, Kapy Miklós, Horváth Dániel, Fi- 
scher Miksa, Kamarás Mihály, Demeter Károly Sándor, Briick- 
ner József, Malosik Róbert, Jajczay János, Freureisz Ist
ván, Putnoky István, Holub Rezső, Hölle Márton, igazgató, 
Nciger Jakab, Berta Gyula, Schneider Ferencz, Blaska Ist
ván, Leyrer Károly, Kovács E. M., Takács Ödön, Örs Si
mon, Kramer Miksa, Szántó Ferencz, Rajágh Lajos, ITet- 
linger János, Stefánovits Döme, Kittner Mihály, Elő  Jó
zsef, Nemény Béla, Salacz Nándor, Krajcsovits Rezső, /ta 
tai ovics Gyula, Kubanek Venczel, Klecker Alajos, Gruber 
Károly, Aranyosi Sándor stb., stb.

Á vacsora folyamán, melyen mindvégig a leg
jobb hangulat uralkodott, számos felköszöntő hang
zott el. Az elsőt Gundel János elnök mondotta el ő 
Felségére, a királyra, akit mint a kötelességtudás, 
a fáradhatlanul dolgozó uralkodó és állandóan népe 
javáért munkálkodó uralkodó mintaképét ünnepelt. 
Utána Gliick Frigyes Müller Antalt, mint igazi mun
kásembert éltette, majd tartalmas beszédben méltatta 
a vendéglősipar művészi vonatkozásait, erős határo
zottsággal tört lándzsát a vendéglősipar képesítés
hez kötése mellett. Goreczky Zsigmond szellemes po
hárköszöntője után Harsányi Adolf Müller Antalt, 
mint oly iparost éltette, aki iparát tudásával, Ízlésé
vel valóságos tudománynyá és művészetté fejlesztette, 
ebben is a legmagasabb fokot érve el. Katona Géza 
a tanítványok háláját tolmácsolta lelkes szavakkal és 
boldognak vallotta magát, hogy iparát ő is, mint 
oly sokan, Müller Antal műhelyében tanulhatta meg. 
Dr. ifj. Nagy  Sándor lendületes beszédében Gelléri 
Mórt élette. Dr. Acsay Antal Müller Antalt, mint 
a polgárerények mintaképét és a belvárosi Sas-kör 
egyik legkiválóbb tagját éltette, aki a közélet és a 
jótékonyság terén is áldásos tevékenységet fejt ki. 
Bokros Károly Gliick Frigyest, a magyar szállodás 
és vendéglősök ideálját éltette. Boross Soma felszó
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lalása után Mészáros Győző mint a budapesti ká
vésok szövetsége elnöke Miiller Antalt, mint a mun
kaadók mintaképét éltette, aki nemcsak tudásra ne
veli munkásait, de azoknak valósággal szerető atyja 
is. Beszéltek még ezenkívül: Boross Soma, Vajda 
Zsigmond, Glück Frigyes, Acsay Antal, Krammer 
Károly, Upor József, Waltér Károly, Bokros Károly, 
Petánovits József, Czifrák Károly, Gundel János, F. 
Kiss Lajos stb., Imire az összes elhangzott beszé
dekre Miiller Antal a következő beszéddel válaszolt:

»Mé!yen tisztelt társaság!
Kedves Barátaim!
Nem vagyok szónok és igy a vacsorán elhangzott gyö

nyörű beszédekre nem tudok úgy válaszolni, hogy elmond
hatnám azt, amit szivemben érezek.

Egyszerű, szerény ember voltam mindig, csak a munkának 
éltem, és ha most igazán méltóan akarnám kifejezni há
lámat, meghatottságomat, akkor sorba kellene ölelnem rnind- 
nyájotokat, hogy igy érezzétek meg szivem dobogását, annak 
a szívnek meghatottságát, amely szív egészen a tiétek.

Ne várjatok tehát tőlem nagy beszédet, és elégedjetek 
meg azzal, hogyha kijelenteni, hogy szivem örökre azoké 
marad, akik nekem ezt a mai napot megszerezték, és akik
nek a imái napban valami kis részük van.

Peharamat az összes jelenlevők, és azok családja tag
jainak javára és boldogulására emeíem.«

Ezzel az est a késő éjjeli órákban a legjobb hangulat
ban véget ért.

A vacsora étrendje a következő volt:

É T R E N D  
1910. november 24-én.

Madriléne-leves, csészében
Balatoni fogas, Hungária módra
Párisiasan párolt özczomb, borsos mártással
Nyárson sült gödöllői kappan
El szászt módon sült kacsa
Kirakott saláta
Bac/ius jeges bomba
Apró sütemények
Sajt-felfujt
Vegyes gyümölcs
Fekete kávé

Cuissot de chevreuil á la párisimmé, satué poivrade 
Chapon de Gödöllő á la broche et Canneton á 

V alsacienne 
Saladé Mosaique 
Bőmbe glacée á la Bachus 
Petits fours 
Soufflée au fromage 
Corbeille de fruits 
Café noir

Az ünnepély alkalmából nagyszámú levélbeli és távirati 
üdvözlés érkezett az ünnepelthez. Közöttük az alábbiakban 
közlünk egynéhányat.

Szívből gratulál a legidősebb vendéglősné, Glück mama.
Tisztülésükre szóló meghívásukat hálás köszönettel vet

tem, ebből eredőleg leirhatatlanul sajnálom, hogy azon el- 
hárithatlan akadályok miatt részt nem vehetek s igy ezúton 
üdvözlöm, a testület sikeres működését, amely minta gyanánt 
szolgálhat arra nézve, miként kellene testületi erőkkel hazai 
iparunkat az ország javára naggyá tenni. Hazafias üdvözlet
tel hívük T/iék.

Fogadja szives üdvkivánataimat, majd még többször is, 
máskor is Szemere Miklós, Wien.

40 éves 'érdemdús működésének ünnepélye alkalmából 
fogadja legőszintébb szerencsekivánataimat. Kiváló tisztelet
tel az Első Magyar Részvényserfőzödé Igazgatósága.

Legszivélyesebb üdvözleteit és szerencsekivánatait küldi 
az ünnepeltnek özv. csantavéri Törley József né.

Negyvenéves sikeres működésének ünneplése alkalmából 
sok szerencsét és boldogságot kíván igaz tisztelője Lisznyai 
Damó Tihamér, az Orsz. Casino gazdája.

Szívből sajnálom, hogy ünnepeltetésednél személyesen 
nem lehetek jelen, de szivvel-lélekkel mindenben részt ve
szek, különösen csatlakozom a munkálkodásod jubileuma al
kalmából ért számtalan üdvözlésekhez, kérlek az én legőszin
tébb jókívánságaimat is csatolni. Ölel igaz barátod Glück 
Erős János.

Midőn társadalmunk és a hazai közgazdaság tényezőinek 
egyik számottevő tekintélyes osztálya, vagyis a magyar ven
déglősipar székesfővárosi művelői önt mint iparuk egyik büsz
keségét negyvenéves példás és hasznos tevékenysége méltatá
sával lelkes jubileumi ünnepségben részesítik én is csalá
dommal egyetemben igaz nagyrabecsüléssel üdvözlöm Önt, 
kívánva, hogy Önt az egek Ura kedves családja és számos 
tisztelői örömére állandó egészségben és teljes boldogságban 
még igen sokáig éltesse. Nyirák Ede, az Országos Kaszinó 
titkára.

Negyvenéves sikerekben és érdemekben gazdag ünnepel- 
tetésénél sajnálatomra részt nem vehetek. Fogadja ezúton 
legbensőbb szerencsekivánataimat. Dr. Solti Ödön.

Kedves Tóni! Nagy ünneplésedhez én is megjelenek a 
kis mondókámmal. Kívánom, hogy megérdemelt sikereid után 
Rózával pihenve Isten áldása kisérjen. Ölel gyerekeiddel ben
neteket, igaz szeretettel Pelczmanné.

Szívből gratulálok. Barátod Pelczmann.
Kartárs ur ma ünnepel egy ritka szép ünnepet. Ezt 

az alkalmat a pozsonyi vendéglősök ipartársulata nagy öröm
mel és lelkesedéssel ragadja meg, hogy magyar Honunk egy 
kiváló emberének, a honi vendéglősök büszkeségének lcg- 
bensőbb és szívből eredő szerencsekivánatait tolmácsolja. Kí
vánjuk a jó Isten áldását és segítségét, hogy érdemdúsán 
kiérdemelt nyugalom-napjait boldogságban, teljes egészségben 
és még számtalan évekig élvezhesse. A pozsonyi ipartársulat 
választmánya.

M E N Ü
du 24. novembre 1910. 

Consommé Madriléne en tasse 
I ogas du Balaton o la Hungária

'li

Kedves Barátom! Sajnos, szombat óta újból fekszem 
betegen, és nem kell mondanom, hogy mennyire tartottam 
volna kedves kötelességemnek a mai estén jelen lehetni. 
A közel 30 éves szoros barátság, amely bennünket annyi vi
szontagságon és akadályban egymás mellett talált, nagyon 
kívánatossá tette volna azt, hogy ma is ott lehessek az

GROBEll U  UTODni
== tt- kosárfonódája =—..
Budapest IV., Klgyó-utcza 6. o műíiely: VIII. kér., Szüz-uícza 5 7.
Telefon 73-60. Árjegyzék ingyen, Alapittatott 1848. Telefon 7 3—6 0 .

? S zá llit é s  a v a r t ; íú z  , vessző- .
------------------------ - d --------- sas  é s n a d s z é
k e k e t  s aszta lokat k é v é h a z a k , v e n d é g 
lők és  kórhazak rész é r e ,  k é sz it  t e l j e s  

a i ly n e m ű  b e r e n d e z ése k e t  terv  szer in t  Is

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 71910 december 1.

öröm és igazán jól kiérdemelt tisztelet ünnepélyén. Sajnos, 
nem lehet, igy ezúton küldöm igaz őszinte jókívánságaimat 
neked és kedves családodnak, a jelenlevő díszes igen tisz
telt társaságnak szívélyes üdvözletem. Ölel régi igaz barátod 
Horváth Nándor.

Áldásos működésed nagyvenéves évfordulója alkalmából 
fogadd részemről is a legőszintébb szerencsekivánatok tol
mácsolását. Szívélyes üdvözlettel Francois.

Kedves Müller Ur! Legnagyobb sajnálatomra a holnapi 
ünnepélyen, melyet barátai és tisztelői az Ön érdemeinek 
ünnepeltetésének rendeznek, nem vehetek részt, — és azért 
kérem fogadja ezúton az Ön iránt mindig érzett őszinte 
tiszteletem kifejezését. Szívélyes üdvözlettel, igaz híve Littke 
Ernő, Pécs, 1910. november 23.

A szorgalom és munka személyesitője lesz ma ünnepelve 
Önben igen tisztelt Müller ur. örömmel csatlakozom az ün
neplőkhöz, kívánom, hogy az Isten erőben, egészségben tartsa 
meg Önt szeretett kartárs ur mindnyájunk örömére. Isten 
éltesse! Kaszás Lajos.

Fogadd kedves jó barátom őszinte jókivánataimat. Adja 
a Mindenható, hogy fáradságodnak gyümölcsét még számos 
éven át legjobb egészségben élvezhesd. Tisztelő híved Rajágh.

Negyven éves vendéglősi jubileuma alkalmából őszinte 
üdvözletünket fejezzük ki. Szt.-Lukácsfürdő Kutvállalat Részv. 
Társaság. Palotay Ödön, Palotay Rezső.

Szép ünnepe alkalmából őszinte szerencsekivánatait küldi 
Belatiny Arthur.

Betegségem gátol, hogy személyesen üdvözöljelek. Fo
gadd ezúton szerencsekivánataimat a mai ünnep alkalmából. 
Ölel régi híved Ifj. Sprung János.

Legszivélyesebb üdvözletét és jó kívánságait küldi a mai 
ünnepély alkalmából Dr. Jeszenszky István királyi közjegyző 
és irodája.

Kedves jó barátom ! Betegségem nem engedi, hogy részt- 
vegyek a tiszteletedre rendezett magasztos ünnepélyen. Két
szeresen sajnálom ezt, mert ha valakit, úgy téged megillet 
minden megtiszteltetés, téged, ki egész életed alatt, nehéz 
szakmád nemesítésén fáradoztál, és kinek neve e szakmában 
fogalommá vált. Élvezd jó egészségben, boldogságban kedves 
családoddal egyetemben ez ünnepeltetés emlékét. Melegen 
ölel és üdvözöl őszinte híved Fischer Emil.

Őszintén gratulál jubileumi ünnepélye alkalmából. Király
iad i Bachruch Károly.

Munkásságának 40 évi ünneplése és arczképleleplezésére 
fogadja kedves keresztatyám lelkünk mélyéből jövő kíván
ságunkat kedves családjával. Hildebrand József Géza.

Kedves tagtársát szívből üdvözli Rákosszentmihályt köz
ségi kaszinó.

Ezeken kívül részben levélben, részben távirati utón a 
következők küldöttek üdvözlő sorokat: Aich János, Beem 
Gyula, id. Berkes Béla és neje, Bittncr Alajos, Bloch Arthur, 
Bognár János és családja, Erdösi és Bognár, £7;«-család 
(Trencsén-Teplicz), Erlanger Alfréd (Stuttgart), Fischer Emil 
porczellánkereskedő-czég személyzete, Fodor, Francois Lajos 
és Tsa-czég, Görög (London), Gottlob György és Györgyike 
(M. M. Frankfurt), Gottwald Rezső és családja, Gruber A. 
és családja, Hanzély Ferencz, Hildebrand-család, Horvátovics 
család (Zombor), Horvátovics Sándor (Zombor), Kammer- 
mayerné, Ke mp ele ti Gyula és neje, Körösy József, Kupfer 
Sándor és családja, Memlauer Gyuri és családja, Nősek Ig- 
nácz, Nagy Imre, Pehacsek Henrik és családja, Redtich, 
Rámán százados, Rucf J., Ruef zászlós, Syllaba, Sziklai Sán
dor és neje, Schmitt Charles és neje (Moedling), Kasznár 
Nándor és neje (Wien), Schunda Vendel, Haber Antal, Bait- 
mann Miksa, Dr. Meisels Vilmos, Kunz Gusztáv, Varga Ist
ván, Kleinecke Rudolf, Liebe Pál, Boross Soma, Lipp Fe
rencz és Tilda, özv. Erdő Jánosné, Waldmann Imre, Paris 
Vilmos, Fellner Károly, Ferekai és Freund stb., stb.

Végezetül álljon még itt Thék Endrének az ürmepelt- 
hez intézett következő távirata:

Rendkívül akadály fosztott meg azon örömtől, hogy ün
neplésedből kivegyem a magam részére azt a részt, mellyel 
testületednek tartozom, és amely téged oly elismerésben ré
szesít, melynél szebbet és lélekemelőbbet elképzelni sem le
het. Kartársaid együttesen megérdemlik, hogy lelkem egész 
melegével csatlakozzam hozzájuk, midőn benned a munka 
emberét ünnepük. A becsületesség azon talaján, amely ál
talános tiszteletet parancsol hazai iparosaink iránt, vajha 
dicsekedhetnénk még sok oly hozzád hasonló iparsosal, aki 
mint te, fáradságot nem ismerve szolgálja azt a nemes fel
adatot, hogy munkájával vállalatának jó hírnevet szerezzen, 
amiként azt te tevéd kedves Müller. Ezen tetted közkincscsé 
is vált, és mint ilyen ragyogja be ma tisztes iparotokat. 
Legyen is Isten áldása rajtad, hogy még sokáig láthasd 
iparod fejlődését, és eredményesen munkálkodhass iparos
társaid hazafias versenyében a haza és a magyar ipar di
csőségére. Híved Thék.

Elégtétel.
(Folytatás.)

Harmadizben foglalkozunk már ehelyütt az elég
tétel, az erkölcsi szempontból nem eléggé megbecsül
hető rokonérzésnek ama fényes megnyilatkozásaival, 
amelyek szinte elementáris erővel nyilatkoznak meg 
orsz. nyugdíjegyesületünk érdemes elnökével, Bokros 
Károlylyal szemben azóta, amióta »A Fogadó« nevű 
vendéglős szaklapnak gúnyolt sajtóorgánumban az el
lene intézett durva és nemtelen támadások megjelen
tek.

A »Szegedi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok 
és Korcsmárosok lpartársulata«, a »Budapesti Szállo
dások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata«, 
a »Szállodás és Vendéglősmunkaadók Egyesülete«, a 
»Debreczeni Szállodások, Vendéglősök és Korcsámá- 
rosok lpartársulata« ez ügyre vonatkozólag hozott 
határozatainak közlése után különös elégtétellel kö
zöljük ehelyütt ama művészi kivitelű föliratnak szö
vegét, amelylyel a szegedi vendéglősök ipartársula
tának tagjaiból alakult társaság szinte impozáns mó
don juttatta kifejezésre Bokros Károly közbecsült sze
mélye iránt viseltetett igaz nagyrabecsülését és tisz
teletét és |amely felirat ragyogó bizonyítéka annak, 
hogy az ország vendéglőseinek szivéből nem holt még 
ki íaz a nemes [becsületérzés, amely egyedül lehet fun
damentuma azok közéletü munkásságának, akik éle
tüket önzetlenül a közjó szolgálatára szentelték, akik 
ezért csak elismerést érdemelnek, de nem jogosulat
lan és nem jogtalan és igazságtalan, durva és sértő 
bírálatot. A szegedi felirat szövege a következő:

V.
Nagyságos Bokros Károly urnák, a »Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek orszá

gos nyugdijegyesiilete« elnökének
Budapest.

Mélyen tisztelt Urunk !
A szegedi vendéglősök társas estélyén örömmel 

ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy az Ön kitűnő 
személye ellen »A Fogadó« (Újkor) részéről intézett 
durva támadással szemben Nagyságod iránt érzett 
nagyrabecsülésünknek, tiszteletünknek és szeretetünk- 
nek kifejezést adjunk. És kérjük, hogy gyámolitsa

VtfUlGY.

BORHEGYI R
borkereskedő B Budapest

Ajánlja a legjobb franczia és magyar pezs
gőket, cognacot és likőröket gyári árakon 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljeslttetnek.

V ., G iz e lla -té p  
Pinczék: Budafokéi és V.,

1 . szám .
Dorottya-«. 8.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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„ELEKTRA"
villamos- és erőtelepeket 
építő részvénytársaság

Budapest, VI., Gyár-u. 11. sz.
TELEFON: 84-64. •  TELEFON : 84-64.

---------------------- "

*  Elektrom os világítási berendezések *
saját teleppel, vagy meglevő központokkal 

kapcsolatban gazdaságok, kastélyok, 
szállodák, vendéglők részére.

Dekoratív és alkalmi világítások.
Mennyezet- és indirect világítások izzó 
:: és ivlámpákkal. ::

Szellőztető berendezések.

Nagy raktár: OSRAM-, WOLFRAM-
• és TANTAL-LÁMPÁKBAN.

KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS SZAKSZERŰ ELŐ
TERJESZTÉSSEL SZÍVESEN SZOLGÁLUNK.

a ^nyugdijegyesület magasztos érdekeit továbbra is 
azzal a 'lelkesedéssel és áldozatkész, önzetlen odaadás
sal, melylyel azt immár hosszú évek óta a magasztos 
czél szolgálatára alkalmassá emelni méltóztatott.

Szegeden, 1910. november hó 17-én.
Juránovits Ferencz s. k., Dávid Sándor s. k., Priváry 
Pál s. k., Farkas István s. k., Révész János s. k., Szi
lágyi Sándor s. k., Berkes Jóska s. k., Juránovits 
Gyula s. k., Katona István s. k., Katona József s. k., 
Paulovits András s. k., Kisteleky s. k., Bartucz István 
s. ,k., Szeller Sándor s. k., Danczinger s. k., Papp 
Lajos s. k., Kráhl Lajos s. k., Cserzy Mihály s. k., 
Szarka István s. k., Körösi József s. k., Nyáry György 
s. k., Vörös Flórián s. k., Lehotai József s. k., Rónai 
Adolf s. k., Auszterlicz János s. k., Radó Ignácz s. k., 
Fodor Ignácz s. k., Rosner Sándor s. k., Kiss Géza 
s. k., Kass János s. k., Sándor Kálmán s. k., Juhász 
Antal s. k., Sallay Ferencz s. k., ördög Vincze s. k., 
iVőneky (Mihály s. k., Bernát Dezső s. k., Böhm József 
s. k„ Kovács Lajos s. k., László István s. k., Hajós 
Sándor s. k., Báló István s. k., Martonosi Ferencz s. k., 

Batta Antal s. k.
VI.

A »Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
márosok lpartársulata« a napokban hajtotta végre 
a f. évi október hó 28-án tartott választmányi ülésé- 
nc,I\ az011 határozatát, hogy »A Fogadó« ellen hozott 
elitéh") határozatát az ország összes vendéglős ipartár
sulatainak megküldi. Az ipartársulat által erre vonat
kozólag szétküldött körlevél szövege a következő:

Igen tisztelt Ipartársulat!
A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 

márosok ipartársulatai, a ^Magyar vendéglősök or- 
szágos szövet se gev. és ez utóbbinek szakosztályai kö
zül különösen az »Országos nyugdijegyesületi évek

Megrendeléseknél kérjük tisztelt o

hosszú sora óta küzdenek, harczolnak minden irány
ban és dolgoznak a vendéglősipar érdekeiért és a 
vendéglősök jóvoltáért.

Természetes dolog, hogy ezen testületek élén álló 
vezető emberek iexponált szerepükben mindig ki van
nak téve a nyilvános kritikának, — úgy, mint általá
ban a köztéren szereplő vezető emberek, — s a kri
tikát még akkor is elviselik a közjó érdekében, ha az 
reájuk nézve bántó, de a bírálatban az Igazságnak 
legalább némi nyoma fedezhető fel és a bírálat a 
közfelfogásnak megfelelő tisztesség korlátái között 
mozog.

Ellenben, ha ía bírálat minden igazságot nélkülöz, 
a tisztesség legelemibb követelményeit is mellőzi s 
tisztán egyéni önző érdekek szolgálatába szegődik, 
akkor az ilyen kritika méltán okoz közfelháborodást.

így  »A Fogadód elnevezés alatt Budapesten meg
jelenő állítólagos vendéglősipari szaklapban, az elől 
nevezett testületek vezető egyénei ellen az igazságot 
teljesen nélkülöző, oly durva, sértő támadások je
lentek ''meg, melyek miatt szakköreinkben általános 
felháborodás és megbotránkozás nyilvánul.

Ipartársulatunk is megsokalva már a nevezett lap 
tendenciózus eljárását, f. évi október hó 28-án tartott 
ülésében a következő határozatot hozta:

A  »Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
márosok I pár társulatai ;f. évi október hó 28-án tar
tott választmányi ülésében foglalkozott ama illeték
telen helyről fövő igazságtalan és nemtelen ezé fa tá
madásokkal, melyek »A Fogadói czimü állítólagos 
vendéglős szaklapban ,évek óta a »Magyar Vendég
lősök Országos Szövetsége« és a »Budapesti Szállodá
sok, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata« ér
demdús elnöke, Gundel János, 'valamint legújabban 
az orsz. nyugdijegyesület elnöke, az orsz. szövetségi 
igazgatóság és az ipartársulati választmány legérde
mesebb, ügybuzgó és általános köztiszteletnek örven
dő tagjai: Bokros Károly és Petánovits József ellen 
megjelentek.

A választmány a durva és minden alapot nél
külöző támadások felett a legmélyebb erkölcsi felhá
borodását fejezi ki, ellenben legmélyebb tiszteletét, 
őszinte ragaszkodását és igaz szeretetét fejezvén ki 
Gundel János, Bokros Károly, Petánovits József or
szágszerte osztatlan becsülésnek örvendő személyeik  
iránt, kérve-kéri őket, hogy az ily megvetést érdemlő, 
nemtelen és jogtalan támadások által ne engedjék 
magukat páratlan sikerű, közérdekű, mindig nemes 
és az emberszeretet céljait szolgáló működésűkben 
megakadályozni, hanem bízva a jók és igazak mél
tányló elismerésében, — úgy mint eddig, — lanka
datlan erővel, kitartással és munkakedvvel folytassák 
a vendéglösipar és az országos nyugdijegyesület ér-

természetes
é g v é n y e s

SAVANYÚV1Z.

Legjobb asztali és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyaghurutnál.

IRattoni Henrik

lvaső in ka t m in d ig  la p u n k ra  h iv a tk o z n i.
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elekében kifejtett lelkes, ügybuzgó és áldozatkész 
ipari és emberbaráti tevékenységüket, melyet a sajtó- 
szabadság szent eszméjével rutul visszaélő ilyen tá
madások meg nem akaszthatnak, sem a teljes kiépí
tésben meg nem akadályozhatnak. Elhatározza egy
úttal a választmány, hogy ezen határozatát az or
szág összes ipartársulataival átiratban közli és tudo
másvétel czéljából a vendéglősipari szaklapoknak is 
megküldk.

Ezen határozatát minden kommentár nélkül, az
zal a tiszteletteljes kéréssel közöljük a t. testvéripar- 
társulattal, hogy ezen ügyben bölcs belátása szerint 
cselekedni méltóztassék.

Budapesten, 1910. október hó 28-án.
A választmány.

Az ipartársulat e határozatot az aradi, balassa
gyarmati, brassói, debreczeni, esztergomi, erzsébet- 
falvai, 'győri, kaposvári, kassai, kiskunfélegyházai, ko
máromi, lévai, németujvári, nezsideri, pápai, pécsi, po
zsonyi, sárvári, szabadkai, szatmári, szegedi, szekszár
di, szombathelyi, tatai, temesvári, újpesti, veszprémi, 
zombori és kolozsvári ipartársulatoknak küldötte meg, 
melyek legközelebbi liiléseiken fognak foglalkozni ezen 
ügygyei.

VII.
A hivatalos átiratokon kivid se szeri se száma 

azoknak a magánleveleknek, melyek lapunk szerkesz
tőségéhez intézvék és amelyekben az ország legelő
kelőbb vendéglősei ta legmélyebb megvetés és fel
háborodás hangján ítélik el »A Fogadó« illetéktelen, 
felháborító és undorítóan visszataszító szereplését:

» . . . sajnálom országos nyugdijegyesületünk de
rék |és tiszteletreméltó elnökét, hogy ilyen szeméthely
ről érte a méltatlan, durva támadás. No, de ara

nyon nem fog a rozsda! Bokros lelke pedig szin- 
arany. Legfeljebb múló bárányfelhőket hajthat rá a 
rosszindulat« — írja hozzánk Szeged egyik legki
válóbb embere, akihez méltán sorakozik iparunk egyik 
elsőrangú irodalmi munkása, aki a következőket írja 
lapunknak:

» . . .  az élet förgetegr olykor furcsa játékot üz 
az emberrel. Amikor meg ! Jene koszoruzni a nemes 
munkát, az önzetlen, a becsületes fáradozást, amikor 
hódolattal kellene minden érdekeltnek üdvözölni a 
szent czélért való küzdelemben elért fényes eredmé
nyekért az igaz embert, akkor kiáll a porondra egy bo- 
hócz, egy festett képű játékos és megdobálja czir- 
kuszrongyaival az érdemes vezért és pedig azért, hogy  
ezen a »sikeren« a karzat röhöghessen. Ez ennek a 
csúf dolognak az igazi plasztikája^

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
A Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávésse

gédek országos nyugdijegyesülete közleményei.

2493. Jogtanácsos bejelenti, hogy Gerencsér József a 
2481. számú határozat közlése után 59 kor. 92 fillért fizetett 
be, majd két havi hátralék befizetése által az alapszabály- 
szerű 3 évi tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tett s ez 
alapon azt kéri, hogy a befizetett tagdijak egyharmada ré
szére visszautaltassék.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad és Gerencsér 
Józsefnek 342 kor. 48 fillért visszautalványoz.
2494. Elnök bejelenti, hogy Lőrincz Károly maga és 

családja nagy nyomorára hivatkozva, az egyesületbe befi
zetett tagdijak visszatérítését kéri. Jogtanácsos jelenti, hogy 
Lőrincz 1898-ban lépett be az egyesületbe és 1 havi tag
dijat, 8 kor. 94 fillért fizetett be.

Az igazgatóság a kérelmet a 30. szakasz alapján 
elutasítja, azonban kérelmezőnek a részvény serfőződe alap 
kamatainak terhére 10 kor. segélyt utalványoz.
2495. Jogtanácsos bejelenti, hogy Hajcskó Sándor nyug

díjigényének felemelésétől visszalép, Braun L.ipót pedig azt 
kéri, hogy nyugdíjigényét 1000 K-ról 2000 K-ra emelhesse 
fel és hogy a különbözetet havi 100 koronás részletekben 
törleszthesse.

Az igazgatóság a bejelentést tudomásul veszi és Braun 
kérelmét teljesíti.
2496. Jogtanácsos bejelenti, hogy a bank kamatláb eme

lése folytán kérelemmel fordult az egyesület vagyonát 
kezelő pénzintézetekhez, az egyesületi betétek kedvezőbb ka
matoztatása iránt. A kérelemnek kedvező eredménye lett, 
amennyiben az Erzsébetvárosi bank nettó 5<*/o-ra, az Egyesült 
fővárosi 4 és fél o/o-ra, a központi takarék 4.25o/o-ra emelte 
fel a kamatlábat.

Az igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomásul, 
utasítja jogtanácsost, hogy az Orsz. központi takarék- 
pénztár igazgatóságának Írjon át kedvezőbb kamatoztatás 
iránt azzal, hogy amennyiben a kérelemnek helyt nem 
adna, kénytelen lenne a tőkét máshol elhelyezni.
2497. Jogtanácsos jelentést tesz arról, hogy az egyesü

letnek ezidőszerint 406.000 kor. készpénz vagyona van, mint
hogy most a záloglevelek árfolyam alacsony párin alól lehetne 
4 és fél o/o-os zálogleveleket venni.

Harsányi Adolf nagy szakértelemmel szól a kérdéshez és 
utal arra, hogy jelenleg a legkedvezőbb és legbiztosabb papír 
a Kisbirtokos orsz. földhitelintézetének 4 és fél o/0-os zá
loglevele, ezt ajánlaná megvételre.

Gundei János ellene van mindenféle papírvásárlásnak 
különösen azért, mert ha az egyesület ingatlant óhajtana 
venni, a záloglevelek eladásánál nagy veszteség érhetné. 

Elnök hasonló értelmű felszólalása után
az igazgatóság az indítványt ezidőszerint mellőzi, 

mert a papírok kamatozása sem kedvezőbb, mint most a 
készpénz tőkéből.
2498. Jogtanácsos bejelenti, hogy Francois Lajos ur 

szortírozta az egyesületnél és Petanovics József urnái ösz- 
szegyült pezsgős dugókat. Erről részletes tudósítást is küldött

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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w r  Braun Áron és Fiai
posztónagykereskeőése Budapest, U. Erzsébet-tér 14.

Billiárdposztók, kamgarnok, játékasztalposztók, filcek.
A használatban kitűnőnek bizonyult minőségek a legna

gyobb választékban, szolid árakban.

be. A kimutatás szerint Francois ur által beváltott dugókért 
7 7 kor. 85 fill., Törley Józs. és társa czégtől pedig 143.90. 
Andrényi Kálmán czégtől pedig 5 kor. 08 fill. érkezett be 
az egyesülethez.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul a jelentést. 
Francois urnák a nagy fáradságot igénylő szortírozásért 
és kimutatásért úgy néki, valamint a czégeknek a bevál
tásért és küldeményért, végül Pctanovics József urnák a 
dugók gyűjtéséért jegyzőkönyvileg mond köszönetét.
2499. Jogtanácsos bemutatja Marossfy Dezső kérelmét, 

ki az általa befizetett tagdíjak egyharmada czimén 140 K-t 
■uon feltétellel kapott vissza, hogy ha ezt 6 hónapon belül 
visszafizeti, előbbi tagsági jogai felélednek. Marossfy most 
azt kéri, hogy a 140 K-t 10 K-ás havi részletekben fizethesse 
vissza.

Az. igazgatóság a kérelmet elutasítja, azonban kérel
mezőnek a 140 kor. visszafizetésére további 6 havi ha
lasztást engedélyez.
2500. Jogtanácsos bemutatja Oaál Andor kérelmét, aki 

nyugdijfelemelését azon hiszemben kérte, hogy a felemelés 
azonnal joghatályos, minthogy most a Skergula esetből ar
ról győződött meg, hogy feltevése téves volt és minthogy 
nem reméli, hogy' a 10 évet kitöltheti,, a felemelés után eddig 
részletekben befizetett 700 koronának visszatérítését kéri.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad és a 700 K-t 
a budapesti választmány bevételeiből visszautalja.
2501. Jogtanácsos bejelenti, hogy Dömötör Lőrincz 2000 

K-ról 1000 K-ra szállítja le
tudomásul szolgál.

2502. Jogtanácsos bemutatja a 2472. számú határozat 
folytán Glück Frigyes ur tiszteletbeli tagságára vonatkozólag 
elkészített feliratot.

Az igazgatóság a feliratot aláírja és annak elkül
désére jogtanácsost utasítja.
2503. Jogtanácsos bejelenti, hogy Delfin taggyüjtő Po

zsonyban 27 tagot vett fel és hogy szép sikerű működésében 
Udvorka István ottani vendéglős támogatta.

Az igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomásul 
és Udvorka urnák jegyzőkönyvileg mond köszönetét.
2504. Jogtanácsos bejelenti, hogy Stefán Vilmos, Theisz- 

ler József tagdijaik fizetésére halasztást kérnek.
Az igazgatóság 6 havi halasztást engedélyez.

2505. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 
1408 kor. 03 fillért, a kassai pedig 383 kor. 17 fillért küldött 
be elszámolás kapcsán és hogy az utóbbi választmány 3 nem 
fizető tag okmányait beküldötte.

Tudomásul szolgál.
2506. Jogtanácsos az októberi bevételekből 3400 kor. 

átutalását és a negyedévi, valamint a jelen ülésen kiutalt 
kiadásokra 2150 kor. kiutalását kéri.

Az igazgatóság a kérelem értelmében határoz.
2507. Jogtanácsos bejelenti, hogy a központi iroda ré

szére 2 szőnyeget vásárolt 35 kor. 80 fill. értékben, melyek 
közül az egyik árát az Órás ipartársulat megtérítette. Beje
lenti egyidejűleg, hogy Dökker Ferencz ur a központi iro
dának egy álló ruhafogast ajándékozott.

Az. igazgatóság a bejelentést tudomásul veszi és Dok
kéi' urnák az. adományért jegyzőkönyvileg mond köszö
netét.
2atk\ íkjvész. bejelenti, hogy Schuszter Márton rendes tag 

ez. é\ iparú i Amerikába költözött és ott Buenos-Airesben te
lepedett ív. A hó közepén egy 228 koronás cheque érkezett 
onnan a. , csillét czimére, melyet a Wiener Bankverein 
itteni liokja be is váltott és ezzel Schuszter Márton tagdíj 
hátraléka kiegyenlítést nyert.

Az i > / atoság örömmel veszi tudomásul a jelen
test és messze idegenben tartózkodó tagjának szerencsét 
kíván.
2507. jogtanácsos bemutatja a Kávésipartársulat meg

hívóját a november 7-én megválasztandó uj elnök tiszteletére 
a Royal-szállóban rendezendő ünnepi lakomára.

Az igazgatóság a meghívást köszönettel fogadja, 
utasítja jogtanácsost, hogy az igazgatóság jelen nem 
lévő tagjait körlevélben értesítse a meghívásról és je
lentkezők névsorát közölje az ipartársulat vezetőségével.
2508. Elnök bejelenti, hogy tudomása szerint november 

hó 11-én lesz Petanovics József urnák ezüst menyegzője. 
Tekintettel azokra a nagy érdemekre, melyet Petanovics úgy 
egyesületünk, mint a vendéglősipar körül főkép az által 
szerzett, hogy bál-elnöki működésével a vendéglős-bálák jö
vedelmét oly fokra volt képes emelni, hogy ezáltal a szak
iskola fentartása az ipartársulatot alig terheli, indokoltnak 
tartja, hogy ezen alkalomból az igazgatóság alelnökünket 
testületileg üdvözölje.

Az igazgatóság lelkesedéssel fogadja elnök bejelen
tését és elhatározza, hogy november 10-én testületileg 
fogja alelnökét üdvözölni, utasítja jogtanácsost, hogy 

erről a vezetőséget körlevélben értesítse.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Kmf.

A jegyzőkönyv hiteléül:
Dr. Solti Ödön s. k.

A Budapesti Kávésipartársulat közleményei.

Jegyzőkönyv.
Fölvétetett Budapesten, 1910. évi november hó 21. nap

ján, a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Harsányt Adolf elnök, Upor József, Szeif- 

fert Antal alelnökök, Holstein Zsigmond pénztáros, Órabér 
Károly ellenőr; Britek Károly, Gál Arnold, Gárdonyi Jó
zsef, Glaser Fülöp, Kallós Márkus, Katona Géza, Mészáros 
Győző, Neumann Károly, Petrovics György, Steuer Marczell 
választmányi tagok; Fejér Gyula felügyelő-bizottsági tag; 
Kemény Géza titkár.

180.. Harsányt' Adolf elnök az ülést d. u. 4 és ,féi 
órakor megnyitván, abból az alkalomból, hogy első ízben 
van alkalma a választmányban elnökölni, melegen üdvözli 
a választmányt és jóakaró támogatását kéri. Az előző ülés 
jegyzőkönyvének a hitelesítésére Gruber Károly és Steuer 
Marcell urakat kéri föl.

181. Elnök bejelenti, hogy a választmányban megválasz
tatása folytán megüresedett tagsági helyre Gál Arnold pót
tagot hívta be. A jelenlévő Gál urat melegen üdvözli és 
működéséhez sok szerencsét és sikert kíván. A választmány 
az elnök bejelentését helyesléssel fogadja.

182. Az 1910. évi október hó 31-én tartott ülés jegyző
könyve fölolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

183. Titkár jelenti, hogy az elnökség uj tagokul föl
vette Hint Simonnét 10 K és Burányi Mórt 20 K beiratási 
díjjal; folytatólagos tagnak Mandelbaunt Adolf Lipótot; 
Bökni Ferencz üzletét megszüntette és kilépett. Tudomásul 
szolgál.

184. Elnök jelenti, hogy a pénztárt a folyó hó 1 1-én 
hiánytalanul átvette. Tudomásul szolgál.

185. Elnök jelenti, hogy a Hacker Mór ezüstáru cég 
az ipartársulatnak díszes ezüstserleget ajándékozott Némái 
Antal emlékezetére. Ezt a serleget a f. hó 7-én tartott disz- 
lakomán ünnepélyesen felavatta. A cég Ígéretet tett, hogy 
a serleghez megfelelő tartót is fog készíttetni. Mindezekért 
a ezégnek szóban és levélben már köszönetét mondott. A 
választmány az elnök jelentését helyesléssel fogadja.

186. Elnök bejelenti, hogy az irodában minden hétfőn 
d. u. elnökségi értekezletet óhajt tartani, miért is fölkéri az 
elnökség tagjait és a munkaközvetítő felügyeletével megbízott 
Gárdonyi József választmányi tagot, hogy az értekezleten 
jelenjenek meg. A választmány az elnök intézkedését a maga 
részéről is helyesli.

187. Elnök bejelenti, hogy Petánovits József ipartársu
lati tagot házasságának 25-ik évfordulója alkalmából szemé
lyesen üdvözölte. A választmány a jelentést tudomásul veszi 
és Petánovits tagtársat a maga részéről is melegen üdvözli.

188. Elnök jelenti, hogy Miiller Antal ipartársulati tagnak 
folyó hó 24-én ünnepük a vendéglősipari működésének 40 
éves jubileumát, amelyre a rendező-bizottság az ipartársulatot 
is meghívta. A választmány a bejelentést örömmel fogadja
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ós fölkéri az elnök urat, továbbá a választmánynak azon tag
jait, akik az ünnepélyen résztvenni hajlandók, hogy az ipar
társulatot hivatalosan képviselni szíveskedjenek.

189. Elnök jelenti, hogy az eddigi szokásnak megfelelően 
a mentő-egyesületnek Szilveszter napjára tervezett gyűjtését 
a tagok pártfogásába ajánlotta. Tudomásul szolgál.

190. Az országos gyermekszanatőrium egyesület kará
csony hetében gyűjtést szándékozik rendezni és azt kéri, hogy 
a társulat ezt a gyűjtést a tagok pártfogásába ajánlja. A 
választmány méltányolja ugyan a folyamodó egyesület ne
mes törekvéseit, de ajkereimet ,nem teljesítheti, mert az utóbbi 
időben a kávéházat látogató közönséget több egyesület vette 
már ily módon igénybe, már pedig az ipartársulat nem támo
gathatja azt a törekvést, hogy a kávéházi közönség állandó 
zaklatásnak legyen kitéve, ami végeredményben az ipartársulati 
tagok üzleti érdekeinek a veszélyeztetésével jár. Megjegyzi, 
a választmány, hogy a folyamodó egyesület által tervezett 
gyűjtés a ímentő-egyesületnek Szilveszteri gyűjtésére is káros 
hatással lenne és minthogy a mentő-egyesület régebbi jogát 
érinti, ahhoz az ipartársulat ebből az okból sem járulhat 
hozzá.

191. Oesterreicher Jakab segélyért folyamodik. A vá
lasztmány a nevezett részére 20 K rögtöni segélyt szavaz 
meg és fölkéri Holstein Zsigmond pénztáros urat, hogy a 
folyamodó viszonyait megvizsgálva, tapasztalatairól tegyen 
jelentést, hogy a választmány a folyamodó esetleges további 
segélyezése iránt intézkedhessék.

192. A drágaság elleni küzdelem  szervezésére alakult 
bizottság meghívása folytán elhatározza a választmány, hogy 
a tervezett nagygyűlésen testületileg résztvesz.

193. Az országos iparegyesületnek az előbbi tárgygval 
kapcsolatos átirata, mely szerint a drágaság leküzdésének 
alkalmas eszköze a menü-rendszer behozatala volna, az ipar
társulatot nem illetvén, a választmány afölött napirendre tér.

194. A trt. kir. szabadalmi hivatal értesítése a kávés
ipart érdeklő több szabadalom engedélyezéséről. Tudomásul 
szolgál.

195. Elnök jelentése arról, hogy a karácsonyfa-alapból 
hat szakmabeli szegénysorsu munkás gyermekét ruházta föl 
összesen 20S K költséggel jóváhagyóan tudomásul vétetik.

196. Feledi Sándor mérnök uj rendszerű hűtőgépet 
ajánl. A választmány értesíti az ajánlattevőt, hogy rend
szerét és készülékét a legközelebbi társasvacsorán ismertet
heti.

197. Elnök felhatalmazást kér, hogy a munkaközvetítő 
helyiségében 350 K költséggel alakításokat végeztethessen. 
A választmány a felhatalmazást megadja.

198. Elnök javaslatára elhatározza a választmány, hogy 
az ételkiszolgálás ügyében a főváros hatóságánál benyúj
tott fölebbezéseket visszavonja és megbízza az elnökséget, 
hogy a kérdés megoldására vonatkozólag legközelebb kon
krét javaslatot terjesszen elő.

199. Elnök javasolja, hogy a választmány az ipartár
sulati tagok minél nagyobb mértékben való foglalkoztatása 
és a közügyek iránt való érdeklődésük fokozása czéljából 
három szakbizottságot alapítson és pedig: 1. Székházépitési, 
2. segélyügyi, 3. a munkaközvetítő működésére felügyelő
bizottságot. E bizottságok tagjai azok a társulati tagok vol
nának, akik a választmánynak nem tag ja i ; egy-egy bizott
ságban 25—26 tag volna és azokban az elnökség tagjai föl
váltva vennének részt. A választmány az elnök javaslatát 
örömmel fogadja és megbízza az elnökséget, hogy a bizott
ságok összeállítása és annak idején való egybehivása iránt 
saját hatáskörében intézkedjék.

200. Elnök javasolja, hogy az ipartársulati alapszabályok 
olyképpen módosíttassanak, hogy a választmánynak 24 rendes 
es 8 póttagja, a felügyelő-bizottságnak pedig 5 rendes és 
3 póttagja legyen. A választmány ezt a javaslatot elfogadja 
es megbízza az elnökséget, hogy a módosítás tervezetét oly 
időben terjessze elő, hogy az a legközelebbi közgyűlésen tár
gyalható legyen.

201. Elnök javaslatára elhatározza a választmány, hogy 
a tél folyamán az ipartársulat fönhatósága alatt és a társulat 
jótékony czéljaira nagyszabású bált rendez és megbízza az 
elnökséget, hogy a rendező-bizottság megalakítása és ennek 
közbenjöttével a további teendők iránt intézkedjék.

^0,2- Elnök fölhatalmazást kér, hogy az ipartársulati szék
ház czéljára alkalmas ingatlan megszerzése, vagy építése iránt

B O R ,
Hatvan hektó Ó-Badacsonyi, huszonöt hektó 
O Ó-somlyói kitűnő faj b o r o k  eladók. O 

Cim a kiadóhivatalban tudható meg.
J )

előzetes tárgyalásokat folytathasson. A választmány a kért 
fölhatalmazást megadja.

203. Kovács Béla, az általános berendezési rt. igazga
tója, a társulati iroda részére irodai fölszerelést ajánl. A 
választmány az ajánlatot köszönettel elfogadja.

204. Elnök javasolja, hogy a munkanélküli-alap támo
gatására a választmány 300 koronát szavazzon meg. A vá
lasztmány ezt a javaslatot elfogadja és a kérdéses összeg 
átutalására az elnökséget följogosítja.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést délután 7 és 
egynegyed órakor berekeszti. Kmf.

Harsányi Adolf s. k.
elnök.

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipurtársulat 
munkaközvetítőjének működéséről.

Az 1909. évben elhelyezett munkások szam a: 17(>00. 
El helyeztetett:

H ó n a p 1900 1910
Január 173 1545
Február 835 1119
Március 1219 1537
Április 2259 1818
Május 1764 2202
Junius 1679 1936
Julius 1451 1808
Augusztus 2076 2222
Szeptember 1727 1846
Október 1513 1597
No> ember 614 656

Elhelyeztetett:
1910. évi november hó 1. napjától 15. napjáig.

állandó kisegítő
föpincér . i —
fölszolgáló . 8^ . 153
kávéfőző 14 . 202
kávéfőzőnő 3 —
konyhalegény . . 19 . 75
fölirónő . 41 . 13
takarítónő . . . 26 1

Budapest, 1910 november 16.
A budapesti kávésipurtársulat elnöksége..

A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata“ közleményei.

Hivatalos k im utatás a „Budapesti szállodások, vendéglősök  
és korcsmárosok ip a rtá rsu la ta “ ingyenes m unkaközvetítő je  

m űködéséről.
Az 1 9 1 0 . évben e lhe lyezett m unkások szá m a: 

E lh e ly e z te te tt:
1 0 .5 0 0 .

Hónap 1910. év

Junius 1526

Julius 2204
Augusztus 2670
Szeptember 1872
Október 964
November 1264
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E lh e ly e z te te tt:
1910. október hó 25-től 1910. november hó 25-ig.

Főpincér............................
É th o rd ó ............................
Borfiu.................................
Csapos stb. férfi személyzet
Szakács ............................
Gazdaasszony...................
Fe lirónő ............................
S z a k á c sn ő ........................
Salátás és kézileány . . .
Szobaasszony...................
Szobaleány ........................

állandó kisegítő
5 . . . . —

109 . . . .  269
58 . . . .  75

156 . . . .  11
6 . . . .  24
8 . . . —

36 . . . .  16
46 . . . .  28

242 . . . .  68
5 . . . . —

74 . . . .  28
Az ipartársulat elnöksége.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
lpartársulata“ minden pénteken

t á r s a s  r e g g e l i t  t a r t .
1910. évi deczember hó 2-án Bokros Károly vendéglő

jében (VI., Andrássy-ut 15. sz.)
E reggeli összejövetel kivételesen este 8 órakor fog 

megtartatni. Minél számosabb megjelenést kérünk.
1910. évi deczember hó 7-én ifj. Schuller Ferencz ven

déglőjében (VI., Váczi-körut 68. sz.)
1910. évi deczember hó 16-án Kovács E. M. vendég

lőjében (IV., Kuria-utcza 2. Királyi-bérpalota.)

f í l E B H I U O .
Ipartársu latunk  az 1910. évi deczember hé 5-énhétién,este  nyolc ó ra 

kor, Bokros Károly vendég lő jének  külön te rm ében  (V I. ké r. A ndrássy-u t 25.)

t á r 5 ű 5 u a c 5 o r á t
rendez . — F elkérjük  t. tag ja inkat és bará ta in k a t, hogy ez alkalom m al teljes 
számban m egjelenni szíveskedjenek. B udapest, 1910. novem ber 30.

R budapesti káuésipartársulat elnöksége.

Löwenstein M. utóda Horvát Nándor cs és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.) Évtizedek óta az 
ország legnagyobb szállodáinak, vendéglőinek és kávéházai
nak állandó szállítója. Fióküzlet: IV., Kishid utcza 7. (Telefon 
(11—48.1

VEGYES HÍREK.
Nyugdijegyesületiink uj tagjai. A »Sz. V. K. P. és K.

O. Ny.« az elmúlt hó folyamán a következő uj tagokkal 
szaporodott: Budapesten: Farkas György (2000), Ferber 
Alajos (1000), Czelényi Péter (1000), Nagy  György (600), 
Marczényi Endre (600), Marokó István (600), Ferer Gyula 
(1000), Tömör Ferencz (2000) pinezérek. G yőrött: Harczy 
Károly (2000), Jarkovics István (2000), He rezeg Rezső (1000) 
főpinezérek. Sopronban: Csitkovics Pál kávés (4000) és 
Hafncr Sámuel főpinezér (2000). Pozsonyban: Derschatta 
Ede vendéglős (4000) és Takács Mihály pinezér (1000). 
Továbbá Sörös Ede pinezér Palota-Újfalun (1000) és Sípos 
János szakács (2000) Aradon.

A kávésiparlársulat köszöneté. Mint lapunknak meg
előző számában megírtuk, a Hacker ezüstárugyár Némái Antal 
emlékének megörökítésére egy művészi kivitelű értékes ezüst
serleget adományozott a budapesti kávésipartársulatnak. Ez 
alkalommal Harsányi Adolf ipartársulati elnök a következő 
tartalmú levelet intézte az adományozó céghez: Tekintetes 
Hacker Mór urnák, Budapesten. Mélyen tisztelt és nagyra- 
becsült cége szives volt felejthetetlen emlékű elődöm ne
vének megörökítésére egy művészien kidolgozott díszes ser
leget fölajánlani és rendelkezésemre bocsátani. A remek em
léktárgyat a Imegválasztatásom alkalmából e hó 7-én rendezett 
diszlakomán ünnepicsen fölavattam és módot találtam arra 
is, hogy ez alkalommal t. cégének a vezetésem alatt álló tár
sulat iránt mindenkor tanúsított kitüntető figyelmét kellően 
méltassam. Mulasztást követnék el azonban, ha külön is ki 
nem fejezném a társulat nevében mélyen érzett, őszinte kö- 
szönetemet a szép ajándékért, amelyet mindenkor kegyelettel 
fogunk megőrizni. Külön is őszinte köszönetét mondok a cég 
igen tisztelt budapesti képviselőinek: Hacker Samu és Pser-

IWegrendeléseknél kérjük tisztelt”

Dr. SZULY ALADÁR
ÉLELIRICIKKEK ÉS FŰSZER 

RAGYKERESKEDÉSE ::

Páratlanul gazdag külön 
:: csemegeosztáh? ::

Válogatott fűszeráruk, minden- 
nemii bel- cs külföldi csemegék, 
magyar és francia pezsgőborok, 
rum és tea, likőrök, sajt, vaj, 
kassai és prágai sonkák, fel
vágottak, gyümölcsök stb. raktára

Budapest, lüuzeum-körut 23
hofer Béla uraknak, akik szeretetreméltó előzékenységükkel 
és figyelmükkel minden egyes ipartársulati tag tiszteletét 
és nagyrabecsülését érdemelték ki. Abban a reményben, hogy 
az ipartársulat és t. cége között hosszú idő óta fönnálló 
barátságos viszony a jövőben is állandó marad, vagyok őszinte 
tisztelettel és nagyrabecsüléssel, Budapest, 1910. november 
10. Harsányt Adolf s. k., elnök.

A Törley pezsgőgyár kitüntetése. Mint a hivatalos lap 
egyik legutóbbi számában olvassuk, Őfelsége özv. csanta- 
véri Törley Józsefné úrnőt, a Törley Jozs. és Társa bu
dafoki pezsgőgyár tulajdonosnőjét a cs. és kir. udv. szál
lítói czimmel tüntette ki. E kitüntetés, mely az ország ke
reskedelmi és ipari körein kívül a szállodások, vendéglősök 
és kávésok körében is bizonyára kedvező benyomást fog 
kelteni, beavatottak előtt egy régen várt esemény bekövet
kezését jelenti, amennyiben a Törley-pezsgő a legutóbbi évek
ben az udvarnál már régen polgárjogot nyert. Aminő őszinte 
és általános elismerésre talál köreinkben magának a ezég- 
nek e magas kitüntetése, épp oly őszinte üdvözlésekhez jut
tatja a gyár két briliáns kvalitású igazgatóját, Pfender 
Emilt és Szenté Imrét, akik a gondjaikra bízott elsőrangú 
hazai iparvállalatot napról-napra friss és modern szellemben 
fejlesztik, és képességeiknek, értékes egyéniségüknek, gyár
ipari és kereskedelmi tudásuknak napról-napra fényes bizo
nyítékait adják. A gyárnak juttatott kitüntetésből jó rész 
jut az ő személyeiknek is, amelyet személyes ismerőseik 
és üzletfeleik bizonyára kész örömmel honorálni is fognak.

Lapnyilatkozatok H arsányi Adolf m egválasztatásáról. 
A »Budapesti kávésipartársulat« legutóbbi elnökválasztása al
kalmával a napisajtó, valamint az ipari szaklapok legnagyobb 
része oly egyértelmű elismeréssel nyilatkozott a kávésipar- 
társulat uj elnökéről, hogy ezt — mint a közvélemény spon
tán megnyilatkozását — méltán tekinthetjük az ipartársulat 
közakarata kívülről jövő szankeziójának. Nagy terjedelmüknél 
fogva e nyilatkozatokat nem közölhetjük és igy csak mu
tatóba közöljük a Kiss József szerkesztésében megjelenő A 
héh  czimü előkelő szépirodalmi folyóiratban »Az uj elnök« 
czimen megjelent következő megemlékezést: »Budapest a ká
véházak városa. A kávéház egész különös társadalmi hatal
masság, mely a fővárosi embertől csak úgy megköveteli a

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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maga adóját, mint az állam. Nem utolsórendii kérdés tehát, 
liogy ki a vezetője annak a hatalomnak, melyet a fővárosi 
kávéházak együttesen képviselnek. Nos, ez a hatalom most uj 
vezetőt kapott: a kávésok ipartársulata minap tartott ülésén 
Harsányt Adolf barátunkat, a New-York kávéház tulajdonosát 
választotta meg elnökéül. Eddig azt hittük, hogy az uj elnök 
csak az Írók és művészek körében örvend nagy népszerűség
nek. Most kitudódott, hogy Harsányt a kávésoknál ugyanilyen 
kegyben áll. Megvalljuk, hogy nem jó szemmel nézzük ezt a 
fokozódó népszerűséget. Attól félünk, hogy ez a népszerűség 
utóbb a polgármesteri székbe ülteti Harsányit, ami nekünk 
nagy bajt jelentene. Mert az elhanyagolt fővárosi közigazga
táson még ő sem segíthetne. De ha a közigazgatásnak muszáj 
elhanyagoltnak lenni, legalább legyen egy jól adminisztrált 
kávéházunk, ahol az ember kényelemben szidhatja a köz- 
igazgatás mizériáit.* Érdekes ezenkívül Gelléri Mór kir. ta
nácsosnak, az orsz. iparegyesület igazgatójának a »Magyar 
Ipán  legutóbbi számában megjelent következő, Harsányt 
Adolfról irt jellemzése is: »A budapesti kávésipartársulat 
legutóbbi közgyűlésében választotta meg uj elnökét. A ta
goknak csaknem egyhangú bizalma Harsányt Adolfot, a New- 
York kávéház tulajdonosát emelte az elnöki székbe, reá ru
házta azt a nehéz tisztet, hogy az elhunyt nagyérdemű Némái 
Antal helyét méltóan töltse be. A választást mindenképp 
szerencsésnek kell ^mondanunk. Harsányit iparának fejlesztése 
körül és a társulati életben szerzett érdemei, valamint egyé
nisége egyaránt predesztinálták arra, hogy szaktársainak köz
életi vezetője legyen. Miiveit ember, kitűnő kávés, talpig 
férfi,t van képessége arra, hogy reprezentáljon, ereje, és kedve, 
hogy dolgozzék is. Reméljük, hogy vezetése alatt az ipar
társulat tovább fog fejlődni abban az irányban, amelyet a 
kiváló előd úttörő munkássága jelölt meg. Erre a reményre 
elegendő alapot nyújt Harsányi székfoglaló beszédje, amelyet 
az ipartársulat tagjai lelkes tetszéssel fogadtak és amelynek 
lényege az, hogy a közel százesztendős társulatot a modern 
haladás irányában fogja vezetni, igyekezni fog a vagyont 
gyarapítani, hogy a társulat minél előbb saját székházat 
szerezhessen. Szivén fogja viselni az ipartársulat és minden 
egyes tag ügyeit. A munkáskérdésekbeu az eddigi jól bevált 
utón fog haladni, szilárdan ragaszkodik a munkaközvetítőhöz, 
amelyet a társulattól csakis a törvényhozás vehet e l ; tisz
teletben tartja azonban a munkások jogos érdekeit is.«

Bokros Károly levele a szegediekhez. Lapunk más he
lyén közöljük azon feliratot, melyet a szegedi vendéglősök 
intéztek Bokros Károlyhoz, a »Fogadó«-ban őt ért nemtelen 
támadások alkalmából. A szegedi kartársak rokonérzésének 
spontán és gyönyörű megnyilatkozására orsz. nyugdijegye- 
sületünk érdemes elnöke a következő, Juránovits Ferencz 
szegedi ipartársulati elnökhöz intézett levélben válaszolt: 
»Budapest, 1910. nov. 23. Nagyságos ipartársulati elnök u r ! 
Szeretve tisztelt barátom ! Hálás köszönettel, mély megin- 
dultsággal vettem kézhez azt a [gyönyörű kivitelű és még ennél 
is szebb, reám nézve valósággal felemelő tartalmú üdvözlő 
iratot, amellyel Te, és a bölcs vezetésed alatt álló ipartár
sulat igen tisztelt tagjaiból alakult társaság tagjai, megismé
telve a szegediek hivatalos bizalmi nyilatkozatát, azért keres
tek fel, hogy irántam viseltetett megtisztelő ragaszkodástok
nak, hü bizalmatoknak újból, és mint magánemberek is ki
fejezést adjatok. Higyjétek cl, hogyha van valami, ami a 
közérdek szolgálatában kifejtett munkásságunk közben ért 
nemtelen gyanúsításokért, igaztalan megtámadtatásokért vi
gasztaló kárpótlást képes nyújtani, ami mindezek daczára 
a további működésre, kitartásra, a kitűzött czélhoz való hű
ségre képes késztetni: úgy ez csak azoknak elismerő mél
tánylása lehet, akikkel az ember, mint én Veletek, egy egész 
;'lcten át együtt dolgozott és fáradozott. Üdvözlő iratotok 
ezért esett jól szivemnek, ezért bátorít arra, hogy a meg
kezdett utón zavartalanul haladjak tovább szeretett iparunk 
és nyugdijegyesületünk érdekében. Fölemelt fővel, nyugodt 
önérzettel óhajtom ezt megtenni, mig erőm, tehetségem en
gedi, amig mellettem álltok Ti, kipróbált harezosai minden 
J° és nemes, az emberiség javát szolgáló eszmének. Te pedig 
kedves, jó elnököm, tisztes Nesztora iparunknak, atyai jó
indulatú barátom: fogadd újból köszönetemet, hogy baráti 
jobboddal közeledtél felém, mikor a nemtelen cs alacsony 
gyülölség fekete lovagjai szövetkeztek ellenem és mond meg 
szegedi barátaimnak, hogy barátságukat, bizalmukat, szere- 
tetiiket életem végéig drága kincsként fogom megőrizni. Sze
retettel ö lel igaz hived: Bokros Károly s. k.

A nyugdijegyesület pozsonyi választm ánya. Mint la
punknak írják, f. évi november hó 25-én megalakult a 
»Sz. V. K. P. és K- O. Ny.« pozsonyi választmánya ottani 
ipartársulatunk és pinczéregyletünk vezérférfiainak kezdemé
nyezésére. Az uj választmány elnökévé Szirmay Károly ven
déglős, titkárává Grátz Vilmos főpinezér, pénztárosává Rinner 
Mihály választattak meg. Az alakuló közgyűlés tagjai a meg
alakulásról meleghangú táviratban üdvözölték Bokros Ká
roly elnököt. Az uj választmány tagjainak száma harmincz, 
működését jövő évi január hó elején kezdi meg. A vá
lasztmány megalakulása körül Udvorka István vendéglős, ipar
társulati elnök különösen kiváló érdemeket szerzett magának.

A Danysz Vírus oly bakteorológiai szer, mely egy beteg
ség csiráját tartalmazza, olyan kihatással, hogy tőle a pat
kány és egér feltétlenül elpusztul. Más állatra e szer nem ár
talmas és ezért mindenhol kiteríthető, ahol más állatok is 
tartózkodnak. A Danysz Vírus patkányirtó szert Dr. Danysz, 
a párisi Pasteur-Intézet vezetője találta fel, kiváló és utol
érhetetlen szer. Főraktára Magyarország részére Török József 
gyógyszerésznél van, Budapest, VI. kér., Király-utca 12. Tes
sék megpróbálni. Egy cső ára 2 K 50 f. (10 drb. megren
delésénél csak 2 K.)

Bort iszik a magyar és aranynyal f iz e t !
S borához nem kér mást, csak »Ilona ártézi vizet a

N y i la t k o z a t .
A Siklósi Központi Szálloda Részvénytársaság indítva 

érzi magát a Budapesti Tekeasztal és Műbutorgyár tulajdo
nosainak, PARLAGHY és VASTAG gyáros uraknak a
nekünk szállított teljes kávéházi, éttermi berendezések és 
felszerelések, nemkülönben a 3 elsőrendű tekeasztalokkal, 
úgy azok minőségéről, mint kiviteléről, nemkülönben pon
tos szállításukért a legteljesebb mértékben megelégedésünket 
s a saját terveik alapján készített munkálatok ízléses ki
viteléért köszönetünket nyilvánítjuk, már előre is biztosítjuk, 
hogy beálló szükség esetén készséggel fogjuk Önöket 
megbízásainkkal fölkeresni és Önöket mindenkor ajánlani.

Siklós, 1910. november hó 19.
Kiváló tisztelettel

Központi Szálloda- R észvény-Társaság.

19181910 sz.
Hirdetmény.

Alulírott nagyközségi elöljáróság által közhírré tétetik, 
hogy Nagytapolcsanyban (Nyitramegye) egy újonnan épült, 
a község tulajdonát képező a korlátlan italmérési engedély
e d  egybekötött

polgári vendéglő és korcsma
a hozzátartozó kocsiszín, istálló, vendéglői lakás és mellék- 
helyiségek, valamint kert bérletére vonatkozólag 1911. évi 
január 1-től kezdve zárt ajánlati versenytárgyalást tűz ki, az 
ajánlatok benyújtási határideje : 1910. évi december hó 5-ike, 
amely ideig az Írásbeli ajánlatok alulírott községi elöljáróság 
czimére küldendők be.

A vonatkozó feltételek a község elöljáróságától meg
szerezhetők.

Nagytapolcsány, 1910. évi november hó 7-én.

Elöljáróság.
D uu ltu tn i wj m i w  r cm r m  r m  m

Rettenetes csapás a PATKÁNY és EGÉR I Ezek ellen lei

„DANYSZ VIRUSZ”.
j F e ltalá lta  d r . D anysz, a Paeteur-intézetből Parisban. M ás á lla tra  és cin- 
i b e i r e  árta lm atlan . DANYSZ VIRUSZ k ap h a tó  m in d en  g y ó g y sz e r tá rb a n  
1 és d ro g é riá b a n . — N ag y b an i r a k tá r ;  0. és R. Frltz-Pezolá és' Süss A. 0. 
j Wien 1. (csak  g y ó g y tá ra k  ré szé re )  és Tőrük Józsefnél, Budapest, VI.
■ F ran c  W illielm s C o . W ien , 111/2,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Tokaji Bortermelők Társasága R.-T. Tokaj

Ajánlja kiváló minőségű valódi

TOKH3I  BORAIT
Ezen felséges ital adja meg a kellő kedvet az igazi mulatságra.

Elűkelűbb és olcsóbb ital, mint a pezsgő.
Próbarendelésre alkalmas hordócskák:

60 liter 1908. évi asztali bor . . . . K 56.10
60 liter 1907. évi pecsenye bor . . . K 6 6 .—
60 liter 1904. évi szamorodni . . . . K 82.50

Próbarendelésre alkalmas ládaküldemények:
20 palack 0.7 1.1904. évi szamorodni bor . . . K 31
12 palack 0.5 lit. 1904. évi 2 puttonosédesaszubor K 33 
10 palack 0.7 lit. 1904. évi szamorodni és 
10 palack 0.5 lit. 1904. évi 2 putt. édes aszubor K 43
Hordóért, ládáért, csomagolásért semmit sem számí
tunk fel. A megrendelő vasúti állomásáig fehéráru
ként bérmentve szállítunk minden küldeményt.

S 7 n l ( ) ( $ tn k n t  erecleti Japánpapirból legolcsóbban szállít. 
J l UIUcIUKUI czégnyomással is. Nagy választékbanpapirle. 
mez-tányérok, süternény-kapszlik, torta, hal és tányérdiszpapiroki 
papillottok, kész étlapok, menü-kártyák, konyha-söntésivek és könyl 
vek, bon-block minden nagyságban és színben, ruhatárszámok, 
0/o bérletfüzetek, levélpapír és borítékok, szivarszipkák kívánatra 
czégnyomással is, franczia szalmaszopókák, fogvájók, ujságtartók, 
irótáblák, kréták, szivacsok, Hektográf-czikkek, stbit olcsó, szabott 

árak melleit gyorsan és pontosan szállít
Berkouits Károly, Budapest, UII., Sip-utca 5. sz.
Hefctogrdf-készitő, irodai, éttermi, kávéházi és czuhrá9 zóai czihhek raktárak

Kívánatra árjegyzék és minták ingyen és nérmentve

f

&

Az egyetlen humoros szépirodalmi s művészeti képes hetilap a

m óK R
Főszerkesztő: H a n g a y  S á n ö o r .

Munkatársaiba legkitűnőbb hazai humoristák és rajzolók. 
A .'.uléjidi vidám irodalom jeleseit pedig legjobb nevű for- 
ddoinkkal tolmácsoltatja.

y'-i igazán es jól akar mulatni, rendelje meg a Mókát, 
a vnag legszebb kiállítású és legolcsóbb képes hetilapját, 24 
okia; szöveggel, 12 14 rajzzal és szines képekkel jelenik
meg minden szerdán.

Mmdc:! legalább féléves előfizetőjének karácsonyi aján- 
i«'t modem szépirodalmi könyvet ad.

Magas irodalmi és művészeti színvonala biztosítja a Mókát, 
hogy minden müveit úri család kedvencze legyen.

, Előfizetési á r a :
egesz evre . i< 10.— negyedévre . K 2.50
reievre . „ 5.— egyes szám 20 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal t 
Budapest, Ui. Teréz-körut 38. .♦. Telefon ZZ— 63.

Szent-Lakács fürdő gyógyfürdő, Buda.
Téli és nyári gyógyhely.

masszázs, vizgyógyintézet, gőz
fürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák. Olcsó és gondos 
penzió. Csuz, köszvény, ideg- 
börbajok, lakás, ellátás felől k i
merítő prospektust küld ingyen a
Sít -Lukacsfiirdő Igazgatósága, Buda

16628 szám. Hirdetmény.1910.
Szolnok rendezett tanácsú város képviselő testületének 

16628,1910. szám alatt hozott véghatározata alapján közhírré 
teszem, hogy a képviselőtestület s város tulajdonát képező, a 
a város legforgalmasabb helyén, a vasúti állomásaihoz vezető 
Baross-utcában, a város központján, a városban elhelyezett köz- 
intézmények közelében fekvő 512 négyszögöl területű beltetkét 
szálloda és azzal kapcsolatos vendéglő és kávéház felépítésére 
a vállalkozó áltál felépítendő ezen építményeknek kölcsönös 
egyezmény utján megállapítandó időtartamra leendő kihasználá
sával együtt, az általánosságban itt elősorolandó kikötmények 
mellett átengedni hajlandó, ti. m . :

Vállalkozni szándékozók tartoznak mintegy ötven vendég
szobát, magában foglaló szállodát és ezzel kapcsolatban a szál
lodának megfelelő vendéglő és kávéházi helyiségeket a szüksé
ges melléképületekkel és esetleg egyéb helyiségeket (tánc-, hang- 
versenyterem) felépíteni.

Vállalkozók tartoznak az épitési terveket és költségvetést 
jövő évi április hó 30-ig 1 koronás bélyeggel és 5000 korona 
bánatpénzzel ellátandó ajánlatok mellett a város iktató hivata
lába benyújtani.

Az ajánlatok a következőleg szerelendők fel: csatolandók 
az épület alaprajza, 1 : 100-, a metszetek rajza 1 : 50 arányban, 
továbbá mivel a telek négy utcára néz, minden utca felől a tel
jesen kiképzett homlokzatrajz.

A szálloda mintegy 50 vendégszoba elhelyezésére ter
vezendő.

Az építkezés szilárd és tűzbiztos anyagból teljesítendő és 
az építkezésnél a városi építkezési szabályrendelet intézkedései 
szigorúan betartandók.

Az ajánlatban kiteendő azon időtartam, amely alatt vállal
kozó a telkét és azon saját költségén emelendő építményeket 
használni kívánja, s amelynek letelte után az összes építmények 
és azok tartozékai díjtalanul a város közönségének korlátlan 
tulajdonába mennek át.

Ezen határidő különben egyezség utján lesz megállapítandó.
Megjegyzem, hogy a város saját tulajdonát képező víz

vezeték és villanyvilágitási iparteleppel bir, az épület tervezésé
nél tehát ez is figyelembe vehető.

A használatra átengedendő és beépítendő telek pontos 
helyszinrajza a városi mérnöki hivatalnál megszerezhető.

Egyéb feltételek kölcsönös megállapodás tárgyát képezik.
Szolnok, 1910. november 10.

P. H. Kludik Gyula, polgármester.

Eladó bor.
Hatvan hektoliter idei termésű fürmint, rizling, sze- h 

rémi zöld fajokban eladó. »
VITÁNYI EDE szőlőbirtokos, BEREGSZÁSZ. «

a

a

a

Jlíinícn Konyhában
jó hírnévre teltek szert

MAGGI-termékek:
a keresztcslllag

MAGGI
védjegygyei

, , „  javítja az étkek u. m. leve-
IZGSltO sek, mártások stb. izét.

MAGGI húsleves-kocka,
forró vízzel leöntve, 
rögtön kitűnő hús
levest ad

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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p u j !! Megjelent a világhirti U jü

SMITB PREMIER írógép X=es modell
_ - — ==== látható Írással.  — ----
fi lá tható  Irásu SM1TH PREMIER írógép a következő  föelönyökkel b ír:

—  I" “ *— ' Az Írás azonnal és állandóén lá t
ható—  Teljes b illentyürendszer valló 
né lkü l -  Szerkezete a legerősebb  

A be tükarok, va lam int a kocsi a 
kopást te ljesen k izáró golyós csap
ágyakon m űködnek. Két színben ír, 
tetszés szerint. A legnagyobbé^  
ütőképességqel bír. Zajtalanul 
m űköd ik. — R betűk tisztítása egy 

p illa n a t müve.
Á llam i és városi h ivata lokban be
vezetve. -  K érje  a bemutatási 

m inden vételkényszer n é lk ü l! 
Központ Magyarország és a Balkán- 

á llam ok részére:
Budapest, V I, Andrássy-ut i  szám.

TELEFON 8 0 -6 0 ,

Étterem és kávéházi berendezés
A czirkveniczai téngerfürdőn lévő »Miramare Palace Ho

tel és Sanatórium« étterme és kávéháza bérbeadására ezennel 
pályázatot hirdet.

A »Miramare Palace Hotel« a fürdőparkban áll, ahol az 
egész fürdői élet összpontosul. Közvetlen előtte terül el a 
homokplage, nemkülönben két tengeri fürdőház, szintúgy a 
zenepavillon, ahol a katona-zene tart hangversenyt. Úgy a 
kávéház, valamint az étterem nagy elegancziával van beren
dezve. A leltárt nagyértékü ezüst edények, evőeszközök, kony
hai felszerelések képezik. Szintúgy a különálló személyzeti 
lakások is berendezve állanak. Az étterem előtt terül el az 
asztalpark, ahol gépszerkezeíü ponyva alatt 600—800 vendég 
szolgáltaik ki naponta minden idényben. Az összes helyi
ségek a városi acetylen gyártól nyerik a világítást.

Az étterem és kávéház 1911. évi február hó 1-től kez- 
dődőleg bérbevehető.

A pályázni szándékozók megkereséseiket Rimatióczy Kál
mán műépítészhez N agyváradra intézzék, ahonnan a szük
séges felvilágosítást megkapják.

Magyar Élet- és Járadék-Biztositó- 
@o©@ Intézet mint szövetkezet

Budapesten, VI., Teréz-körut 52 és Gyár-utcza 27.
A szövetkezet elnöke Gróf Széchenyi Aladár. Az igazgatóság: 
Báró Rudnyánszky József elnök, Dénes Tibor, Forrai Miklós, 

Dr. Lévay Zsigmond, Vargha Sándor vezérigazgató.

Az intézet szövetkezeti alapra lévén fektetve, 
az össznyereség 70 százaléka a  biztosított 
díjfizetések arányában a tagok köztfelosztatik.

Az intézet az életbiztosítás összes nemeit műveli 
jutányos dijak és előnyös feltételek mellett. Ajánlja 
különösen a halál esetére szóló biztositást a család 
ellátására, kölcsönös biztositást a házastársak ré
szére, a halál és elérés esetére szóló vegyes biz
tositást, kiházasitási biztositást leányok részére, 
esetleg nevelési járadékkal kapcsolatosan.

Ajánlja magánhivatalnokok részére a n y u g d ij-  
? biztosítás különböző nemeit, azonkívül özvegyi 
j já ra d é k b iz to s ítá s t, továbbá állami és közhivatal- 
» nokoknak nyugdíjaztatásuk esetére lakbérpótló 
| járadékot.

Az összes biztosítási módozatoknál kívánságra 
í a ro k k a n ts á g i k o c z k á z a to t is elvállalja az intézet 
| ojyként, hogy munkaképtelenség esetén a bizto- 
: sitott a dij fizetése alól felmentetik. A z  in té z e t  

orvosi v iz s g á la t n é lk ü l is k ö t a  leg e lő n yö seb b  
j fe lté te le k  m e lle tt  b iz to s itá s t.
\ . Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál az 
I intézet igazgatósága.

fsjuwuii;
f PEZSGŐHÖZ, 

BORHOZ
LEGJOBB ITAL!!

ARAK :
10 lo liter korona 49.—
’/i . „ 41.—
'/2 „ „ :i4.—
3 8 „ „ 2 8 .-
Budapesti raktárból 

értve.
Minden megrendelés
hez plakátok, menü- 
kárgyák, poharak, szip
kák, fogvájók, stb. mel- 

' lékcltetnek.
Cim

Krondorfi kutvállalal 
Budapest, V. kerület, 
Zoltán utca 10. szám.

Szállodai

személyfuvarozási célokra, főleg vidéken.

1 3 —15 lóerejü csukható és nyitható K 9 5 0 0 .
csak n y i t v a ........................................ K 8 0 0 0 .—
alig használt állapotban . . . K  5 -  6 0 0 0 .

Bárdi garaga
M ozsár-utcza 9.

NAG. garaga
V áro s lig e ti fasor 4 2 .

Bérbeadó szálloda!
Megye székhellyel és az állami hivatalokkal, főgimnázium 
és polgári leányiskolával biró városban, egy régi jó mene
teld szálloda és jóhirii vendéglő helyén újonnan épült 
emeletes, modem szálloda, 22 vendégszoba, 1 fürdőszobá
val, továbbá egy nagy és egy kisebb étterem, kávéház, 
korcsma, az emeleten két nagy terem, színháznak és bálok
nak használható, három külön lépcső feljárat, lakással és 
a szükséges mellékhelyiségekkel, melyek központi gőzfű
téssel és villany világítással vannak ellátva,' betegség miatt 
hosszabb időre bérbeadó. A szálloda 1911. évi január 1-én, 
vagy legkésőbb április elsején az egész berendezéssel 
átveendő. Az átvételhez szükséges 30—40 ezer korona. 
Csak k e re s z té n y  és s za k a v a to tt ( jó  k o n y h á t v e ze tő ) 
.•. v  .'. v en d é g lő s  p á ly á z z o n . .'.
Bővebb felvilágosítással szolgál : Tóth István 
■ ■■■■■^szállodás, Balassagyarmat.^ ■■■■■■

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A Szt. Lukacs-fürdői Kristályforrás vegyelemzései.
Orsz. m. kir. Ghemiai Intézet.

Az intézet kiküldöttje által személyesen vett 
„Kristály“-forrásból származó vízminta vizs

gálatának eredménye:
A v íz  hőmérséke 24.3 C°
A v íz  fajsulya 18 C-on 1.0008

Cfyetniai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) 0.0093 gr.
Nátrium (Na) 0.0334 „
Calcium (Ca) 0.1268 „
Magnesium (Mg) 0.0465 „
Vas (Fe) 0.0004 ,
Chlor (Cl) 0.0331 „
Sulfat (SO4) 0.1188 „
Hydrocarbonat (HGO3) 0.5002 ,,
Siliciumdioxid (SiO2) 0.0169 „
Szénsav (GO2) 44.66 cm3 0.0880 „
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat 
és ammóniákat a viz nem tartalmaz és igy 
a „Kristály“-forrásvizet igen tiszta  calcium- 
és magnesium-hydrocarbonatos ásványvíz
nek minősítjük. Bakteriológiai szempontból 
pedig az állami bakferiotogiai intézet 
ezen vizet tisztának és kifogástalannak 

minősítette.
Budapest, 1908. márczius 17-én.

Orsz. m. kir. Ct)emiai Intézet Budapest. 
Dr. Rossufány s. k., igazgató.

ÍT1. kir. Tuó. Egyetem I. Chemiai Intézete.
A forrás hőmérséke 25.75 C°
A viz fajsulya 17.5 C-on 1.00074
A viz fagyáspontja 0.035 C. osmosis-nyomás 
0 421 atm., elektromos vezetőképessége 

0.0008661 Ohm cm.
Ctjemiai vizsgálat.

1000 gr. vízben találtatott:
Kálium (K) 0.0070 gr.
Nátrium (Na) 0,0328 „
Calcium (Ca) 0.1277 „
Magnesium (Mg) 0-0452 „
Vas (Fe) 0.0004 „
Chlor (Cl) 0.0338 „
Sulfat (SO4) 0.1118 „
Hydrocarbonat (HCO3) 0.5194 „
Siliciumdioxid (SiO2) 0.0170 „
Szénsav (CO2) 0.0878 „

összes szénsav (CO2) 4.6245 „
E nagy mélységből fakadó, állandó össze
tételű ásványvíz, se ammóniát, se salétrom
savat, sem salétromossavat nem tartalmaz, 
organikus anyag úgyszólván nincs benne s 
igy a chemiai analysis alapján a „Kristály“- 
forrás igen tiszta calcium és magnesium- 
hydrocarbonatos ásványvíznek  minősítendő. 

Budapest, 1900. április 12-én
Fh m. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete 

Dr Winkíer Lajos s. k., egyet, tanár.

Dr. Bankó Vilmos a chemia tanára, a m. tud. akadémia tagja:
_ A Szt. Lukács-fürdői Kristályforrás vize tiszta calcium- magnesium-hydrocarbonatos ás

ványvíznek tekinthető. A nagy mélységből falcodé forrás vize a szó szoros értelmében kris
tálytiszta, ideálja a tiszta ásványvizeknek.

Budapest, 1904. július 20. Z)r. Bankó Vilmos s. k., a chemia tanára,
a magy. tud. akadémia tagja.

A „Kristály ‘ forrás szénsavtclités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán pó
tolja a franczia Evian és Sf. Calmier forrásokat.
ÉVIBB-CBCBBT forrás:

1000 gr. viziten 0.8172 gr. ásvány alkatrész, 0.2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.
ST. CBLBllER-BBDOIT forrás:

1000 gr. vízben 0.2104 gr. ásvány alkatrész, 0.3319 gr. szénsav, összesen 0 5723 gr
ŐZT. LUHRCSFÜRDŐI „KRISTÉLLf‘ ‘-FORRÉS:

1000 gr. viziten 0.5208 gr. ásvány alkatrész, 0 4624 gr. szénsav, összesen 0 9832 gr.

-ff Kristály forrás több ásvány-alkatrészt és több természetes szén sava tis tártál- 
* ■' ^  us a franczia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyvíz.

S Z T .  L I I R Ü C S F Ü R D Ő  G Y Ó G Y F Ü R D Ő ,  B U D A .
Tél i  és  n y á r i  g y ó g y h e l y .

Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, iszapboro- 
gatások, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, 
jLVOgyvizuszodnk. Olcsó ós gondos pcnsio. Csuk, kőszvény, ideg*-, 
lörbiijok. Lakás ellátás felől kimerítő prospektus! ingyen küld a 

SZT. LUKÁCS FÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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%  A  P i l s e n i  P o l g á r i  S e r f ő z ő  „Pilseni ősforrás" #  #  
a M ttne l ien i  P a u l a n e r  S ö r fő z ő  p.—t* S a l v á t o r s ö r g y á r

magyarországi kizárólagos vezérképviselete
'fiS-'EiZílE'TT é S  T Á R S A  A  lánliuk köyctkczS világhírű söreinket úgy hordóban, mint palaczkban „Pilseni Oalorrát sír"
R«Hnnp«t IX  R an o ld er-u tcza  4 az A  í *  , i8SnL . i?árl.Ser,5l5böl> alapittatott 1842. „Müncheni Paulaner »#r" a Müncheni Paulaner
? “.dS ? ® ÍL  °  T . “ ■ i i  J ^ S a S K M f f i í f  topható egész éven * t  „Snlvnier .«,« a Müncheni PaulanerU U U M p v u ., - - - V  — — -  —
TELEPOMSZAM 38—60. OOO TELEFONSZAM 38—60.

u ,  ír , , .  -  W r 1 ÜUI iiapiioiu c g c s i  evén au / j»aivnor w r '  a  m uncni
sorfoző Salvátorsörgyárból, kizárólag c sa k is  m árczlus havában k ap ható .

felvételnek a 
kiadóhivatal-HIRDETÉSEK_____

bán, Budapest, VI. kerület, felső erdősor 1!

SEIFERT HENRIK és FIAI
császári és királyi udvari tekeajztalgyár, 
ej. és kir. jzabadalm. jégszekrénygyár. 
árjegyzék vidékre Ingyen és bérmentve.

Budapest, VII. kér., Dob-utcza 90. szám.

Nagy Ignácz
pinczefelszerelési 
: czikkek üzlete:

Budapest, VII.,
Károly-körnt t.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
leginkább a sör-, bor- és cognac- 
fe jtéshez  szükséges tárgyakból 
nevezetesen palaczkokat, palaczk- 
kupakok, parafadugaszok , czim- 
kék, továbbá dugaszoló- és ku
pak-gépek , szűrőkészülékek s 
minden e szakmába vágó czikkek- 
ből legjobb és legpontosabb ki

szolgálás,

=  Kim erítő és képes árjegyzék 
Ingyen és bérm entve. -------------

A KRISTÁLY

| F i g y e l j ü n k
HAZAI IPAR

I
. vEOJfOy.

'v "ia M.opi"5’'
öutfű pCS1

Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

Magyar já té k -k á rty a -g y á r

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, VII.. Rcrttenbiller-u. 17.
Telefon; 63,-56. Alapittatott (324.

HAZAI IPAR
I

.VtOJtOV.

wud&pest

r .Vendéglői és kávéházi
berendezések, kinaezüst és alpacca áruk, márványasztalok,

:: billiárdasztalok ::
:: kerti székek és asztalok; porczellán- és UvegnemOek, ::

abroszok és asztalkendők,
evőeszközök a  legnagyobb választékban legolcsóbban  

kaphatók :

Gliick Márton és Fiai czégnél
B U D A P E S T ,  V I . ,  H A J Ó S - U T C Z A  17.
(Az Opera mellett.) •  TELEFON 80—61^^

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1904. ST. LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson kérjen m indenütt Szt.-Lukácsfürdöi
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

-forrás

M e d ,  u n l v ,

D r. W e i n g r u b e r  Á r m i n
fogorvos és operateur

kép. tiszti orvos, középisk. közegészségtan-tanár, ny. cs. 
és kir. I. oszt. ezredorvos

P p t iHp I • B udapesten, IV., G izella-tér 2. szám  a la tt 
^ C1,u_ _  d. e. 9-től 1 ó rá ig  és d. u. 8-tól 6 óráig .

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital é tv á g y  z a v a ro k n á l  
és e m é s z té s i  n e h é z s é g e k n é l . A legtisztább és legegész-
ség o seb b  asztali és borviz. Hathatós s z o m jc s l l la p lté . — 
Vidékre és külföldre fu v a rd l jm é n te s  szállítás. — Kérjen 
átjegyzéstr — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyheségre folytán pótolja a franczia Evian és SL 

Galmier vizeket.
S z t. L u k á c s fü r d ö  K is v á l la la t  Budán..

A L A P I T  VA 1868-ban.

L a p p é r t  A n t a l
hirlapközvetitő irodája

BUDAPEST, VI. kér., Váczi-körut 29. sz.
Elfogad előfizetéseket a  világ összes lap ja ira , a  lap fején 

látható eredeti árak  m ellett.

HUBERT J. E. POZSONY
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ
SB ALAPITTATOTT 1825. &

KOl O NLEO ESSÉO I J B O Y : C L U B ”

A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.
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T R f lR SY LV f lR I f l  S E C
Louis Francois & Go.

császári és királyi udvari szállítók,
Fii lő  p S z á s z  C o b u r g  S ó  t h a i  Herczeg Ő Fensége szállítói

B U D A F O K ,

lOUIS FRANCOIS»C?
(i ifi nrf'nt* <****"

16 elsőrendű kitüntetés.

FŐRAKTÁR:

BORHEGYI F E R E N C Z
BUDAPEST, V., GIZELLA-TÉR 1.

□ □ □  Hors Goneurs. □ □ □

VÉDJEGY.

% Sürgönyeim: Francois Budafok.

VEZÉRKÉP VISELÖSÉG

Ruda es Blocnmanh Utódai
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. lé. 

TELEFON: Budafok 15. szám.

T U N G S R A M 1-
y  P

WOLFRAMLAMPA
W a t t

áramfogyasztás.

Kávéháznk. vendég
lők. á r  u li á z a lí, 
irodák slb. világi- 
tására a lcgalkal 
inasabb és immár 

nélkülözhetetlen.
Szép, kellemes, fe- 
bér és állandó fény.

Kapható minden 
villany felszereld 
és miiszaki üzlei- 

bcn.

* © 7 .
áramköltség- 

megtakar! tás-
Egyesült

Izzólámpa- és Villamossági Részvénytársaság
Ú JP E S T .

Telefon <8-52, 78-5;$, 78-54, 10-01. Sürgönyeim: AMPERE.

China és alpaccaeziíst
szálloda-, kávéház- 
és vendéglő-felsze

relések
legolcsóbban és legjobb 

minőségben
:: jó tá llá s  m e lle tt  ::

„ S Z A N D R I K “ magyar ezllst- és fémárugyár r.-t. 
központi főraktáránál

BUDAPEST, IV. KÉR., SEMMELWE1SZ-UTCZA 9. SZ.
Gyártelep i Rlsó-fiámor (Barsmegye).

r r r a u m 1
aíqjazaA e

sorvi niox
• T '-Z— ■ ->—-  

tz-t'Oi No.ia'jtij.

A ffiy n ia

3 T 3 Z S 3 0 N ld
930H3H

3ddlTQUn9l/\inVH0S

M r r r i T l i

Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye, Szeged, Jókai-utca
Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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