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B O R .
Hatvan hektó Ó-Badacsonyi, huszonöt hektó 

O Ó-somlyói kitűnő f a j b o r o k eladók, o  
Cim a kiadóhivatalban tudható meg.

Főpinczér urak!
Ha egy levelezőlapon pontos czi- 
müket, az üzlethelyiség megjelö
lésével közük velünk, d íjta lanu l 
és bérm en tve  k ü ld ü n k
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fagylalt, jegeskávé, hídegkészitmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek- . 
hez. Minden felvilágositást és értesitést szóbeli 
vagy Írásbeli kérdezősködésekre dijmetesen nyújt
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A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos N yugdij-Egyesülete44 A  „Debreczeni szab. kír. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata4* — - A  „N agyváradi Szállodások, Vendéglősök, K ávésok  
és Korcsmárosok Ipartársulata44 A z „Ú jvidéki Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44 — A  „Kassai V endég
lősök, Kávésok, Korcsmárosok és Pinczérek Egylete44 — Az „Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata44 A „Szegedi 
Szállodások, Kávésok, V endéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44 — A „Győri szab. kir. városi Vendéglősök, Italmérők és 
Kávésok Ipartársuláta44 - A  „Szatmár sz. kír. városi Vendéglősök, Kávésok és Pinczérek Egyesülete44 — A  „Pozsony szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata44 — A „Borsodmegyei Vendéglősök, Kávésok és Korcs
márosok Egyesülete44 — A  „Pécs-Baranyai Vendéglősök Ipart?rsulata44 A  „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata44 — A  „Budapesti Kávésipaitársulat'4 —- A  „Nógrádvármegyeí Korcsmárosok és Italmérők Egyesülete44 
— A  „Budapesti K ávésok Szövetsége44 — A  „Pozsonyi Pinczér Önsegélyző és M enhely-Egylet44 — A „Nezsíderi és Rajkai Járási 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44 — A  „T ata-T óvárosi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok 
Ipartársulata44 — A  „Magyar szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete44. A  — „Turóczvárm egyeí szállodások, vendéglősök és
kórcsmárosok ipartársulata44 H I V A T A L O S  L A P J A

E LŐ FIZETÉSI Á R A K  :

N egyedév re  . 
F é lév re  . .

3  k o ro n a . I 
. 6 k o ro n a . |

T E L E F O N

E g é sz  évre 12 k O ro n r. 
E g y e s  szám  ára  50  fillér.

: I Í 7 -6 1 .

Megjelen
minden hó í .  és 15. napján. 

Laptulajdonos-szerkesztő i
F. K ISS L A J  O S .

S ze rk esz tő sé g  és k ia d ó h iv a ta l;

Budapest VI., Felsőerdősor 11.
Hirdetések fölvétele ugyanott. 

Kéziratok nem adatnak vissza.

Szakácsmüvészeti kiállítás.
A »M agyar szakácsok körén, mely egyúttal a ma

gyarországi szakácsok Budapesten székelő szövetségé
nek központja, a legelőkelőbb rokon iparágak, iparo
sok, gyárosok és kereskedők közreműködésével f. évi 
deczember hó 28-tól kezdve 1911. évi január hó 2-ig 
szakácsmüvészeti, rokoni pari és élelmiszerkiállitást 
rendez a székesfővárosi Vigadó összes termeiben, 
melynek fővédőségét H ieronym i Károlyné, a keres
kedelemügyi miniszter felesége, védnöki tisztét pe
dig fíárczy István dr. Budapest polgármestere és 
Glück Frigyes a magyar szakácsok köre kezdettől 
fogva áldozatkész Maecenása vállalták magukra.

A kiállítás iránt, melynek sikere érdekében (a 
Gelléri Mór kir. tanácsos, az orsz. iparegyesület igaz
gatója, Palkovics Ede és Petánovits József szállo
dások és Kovács E. M. vendéglős vezetősége alatt 
működő nagybizottság már hónapok óta lázas tevé
kenységet fejt ki, az illetékes ipari, hatósági és szak
ipari érdekeltség körében nagy és osztatlan érdeklő
dés mutatkozik. A nagyközönségen kivid a szakkörök
ben különösen nagy várakozással tekintenek e kiál
lítás elé és pedig nemcsak azért, mert hazánkban ez 
lesz az első szakácsmüvészeti kiállítás, hanem azért 
is, 'mivel e kiállításnak, — hogy úgy mondjuk elő- 
futárjai — a magyar szakácsok körében Glück Fri
gyes tiszteletére évről-évre rendezett »Gliick-iiniiepe- 
lyekn, melyek sikerükkel a mostani kiállítás rende
zésére az első impulzust megadták, oly bizonyságait 
szolgáltatták szakácsaink szakmabeli kiválóságának, 
hogy a kör — erre támaszkodva — nyugodtan vállal
kozhatott az első nyilvános és nagyobb arányú szerep
lésre is.

A szorosabb értelemben vett szakácsmüviészeten 
kívül azonban e kiállítás mindazt fel fogja ölelni, 
ami a szakácsmüvészet révén úgy a vendéglősiparban, 
mint az általános népélelmezés terén feldolgozás, il
letve a felhasználás tárgya, úgy, hogy a kiállítást

rendezőségének reménye szerint a magyar szakácsok 
köre, mely ezen első kísérletével a külföldön már 
régóta szokásos hasonló vállalkozásokkal kivan ne
mes versenyre kelni, igazán érdemes dolgokkal fog  
a nagyközönség elé lépni.

Hogy e reménység teljesen jogosult, kitűnik ab
ból is, hogy a kiállítás a tervezet szerint a követke
zőket fogja magában felölelni: Finom urasági, ipari 
és polgári konyhák szakácsmunkái. Édes sütemények. 
Czukrászkészitmények. Czukorkák. Fekete-, fehér- és 
asztali péksütemények. Kétszersültek, teasütemények, 
kakesek. Hús, hal, főzelék és gyümölcskonzervek, gyü
mölcslevek és izek. Friss, páczolt és füstölt húsfélék, 
vadak, szárnyasok, halak, osztriga, paizsállatök stb. 
Konyhai segédanyagok, nevezetesen : gyarmatáruk, fű
szerek, .vegyi készítmények stb. Gyümölcs, zöldség, 
főzelék, tej, vaj, sajt, túró. Konyhaedények és gépek, 
borok, szeszfélék, pezsgők, ásványvizek. Terített asz
talok, asztaldíszek, szakácsfelszerelések, konyhafehér- 
nemüek. Szakkönyvek, folyóiratok, étrendek, okmá
nyok.

A kiállítás tervezetének e szakszerűségén kivid 
mely azonban a kiállítási anyag gazdagságának is 
garancziája, a siker biztosítékának tekinthetjük azt is, 
hogy a rendezőségnek sikerült a kiállítás iránt a 
»Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatan érdeklődését is felkelteni, mely egy
részt azon szoros kapcsolatnál fogva, melyben az ipar
társulat a szakácsok körével, mint a vendéglősipar 
elsőrendű munkásainak egyesületével áll, másrészt a 
kiállításnak egyenesen a vendéglős szakmába vágó 
jellegénél fogva erkölcsi kötelességének tartotta, hogy 
a kiállítást 'a rendelkezésére álló eszközökkel támo
gassa. Az elnökség e czélból felhívást intézett az 
ipartársulat tagjaihoz, hogy a kiállításban cselekvőleg 
résztvenni kívánó szakácsaiknak a kiállítási czikkek el
készítéséhez szükséges anyagot lehetőleg kedvező fel
tételek mellett, esetleg díjmentesen bocsássák ren
delkezésükre és a kiállítást, tőlük telhető módon, úgy

A legkiválóbb szénsavval te líte tt ásványvíz. Mint 
asztali víz nagyon kellemes, jóhatásu, egészség- 
:: ápoló ital.
Szent-Margltszlget gyógyfürdő felügyelősége 
Telefon I 36-52. 8aiát  kezelésében. Telefon, 36-52

M egrende léseknél k é r jü k  t isz te l t  o lv asó in k a t  m in d ig  la p u n k ra  h ivatkozni.
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erkölcsileg, mint anyagilag is támogassák, súlyt adva 
e kérelemnek azzal, liogy a maga részéről három 
tekintélyes pályadijat tűzött ki a versenyző szakácsok 
részére.

Ha mindezekhez hozzáveszszük, hogy a kiállí
tás védőbizottságában Csekonics Endre gróf, Cseko- 
iiics Gyula gróf, Hieronymi Károly, Nákó Sándor 
gróf, Serényi Béla gróf, Zichy  Aladár gróf, Szte fényi 
József, Prileszky  Károly, a tiszteletbeli elnökök so
rában: Gumiéi János, Rákosi Jenő, Komnier Fercncz, 
Herczeg Ferenc/., Feszty  Árpád, Pfender Emil, Szeme 
Imre, Francois Lajos, Littke  Ernő, Folkusházy An
tal, Gerbeaud Emil foglalnak helyet, hogy a kiaJi- 
litási jury elnöke Palkovics Ede, a végrehajtó bi
zottság tagjai pedig a magyar szakácsok köre legkivá
lóbb tagjai, úgy azt hiszszük, hogy a közel napok
ban megnyíló kiállítás külső dekórum tekintetében 
is oly kedvező előjelek között indul meg, melyek a 
legszebb reményekre jogosítanak és amelyek be is 
tel esedvén. az első bjabért fogják meghozni derek 
magyar szakácsainknak.

A budapesti kávésipartársulat társas
vacsorája.

A téli saison beálltával f. évi decz. 6-án tartotta első tár
sasvacsoráját ipartársulatunk az Andrássy-uti Bokros-vendéglő 
különtermében. A vacsorán Harsányt Adóit elnökön, U P°r 
József és Szeiffert Antal alelnökökön kívül Mészáros Győző 
szövetségi elnök, Fóliák Sándor, Strasser Rudolf, Gárdonyi 
József, Katona Géza, Qrttber Károly, Brück Károly, Petrovits 
György, Orosz Mór, Qroszmann Ármin kávésok, az üzletba
rátok közül Labesz Henrik (Törley-czég), Springut Henrik, 
Horváth Dániel, Albisy Fercncz, Hollander Dezső, Dr. Kra- 
mer Henrik, Kerekes Samu, Feledi Sándor mérnök nevét si
került feljegyeznünk. Jelen voltak ezenkívül Dr. Kemény 
Géza titkár, /'. Kiss Lajos szerkesztő, Nagy Sándor, Hajnal 
István, Radványi Vilmos, Vas Samu, úgy, hogy látogatott
ság tekintetében az összejövetel bátran a »kevésbé sikerül
tek* közé sorozható. E körülményt, mely azonban az est 
megszokott kedélyességét éppenséggel nem befolyásolta, Har
sányt Adolf elnök, az est folyamán elhangzott első hol 
tréfás, hol k omolyhangu felszólalásában kellő megvilágításba 
is helyezte. így azután a rovásból, mely elég súlyos szemre
hányásokkal volt telve, nemcsak azok ellen, akik ezen össze
jövetelekről következetesen elmaradnak, hanem azok ellen 
is, akik azok erkölcsi jelentőségét lebecsülik, kijutott mind
azoknak, akik távollétükkel tündököltek. Amit az uj el
nök ezeken kívül a kávésok érdekközösségéről, a havi össze
jövetelek erkölcsi és anyagi hasznáról, az összetartás fej
lesztésének szükségességéről mondott, méltó kiegészítése volt 
az elnök tartalmas közgyűlési programmjának. A nagy tet
széssel fogadott elnöki beszéd után Ugor József alelnök né
hány szóval bemutatta Feledi Sándor mérnököt, aki érdekes 
és mindvégig nagy figyelemmel hallgatott beszédben ismer
tette a legújabb rendszerű hűtőgépeket. Feledi Sándor mér
nök a hűtőgépek általános alapelveinek ismertetése után azok 
fontosságát fejtegette a kávés és vendéglősipari üzemben 
és részletesen elmondotta, hogy miképen használja fel a 
nevezett két iparág előnyösen ezen technikai újdonságok ki
váló előnyeit. Részletesen tárgyalta, hogy miként lehet az 
eddig alkalmazott hűtés eszközeit, a jégszekrényeket bekap
csolni a hűtőgépek üzemébe, azáltal, hogy azok hűtőterébe 
kevés helyet i rénylő hütőcsöveket helyezünk, melyek ugyan
azon elvek alapján adják át a hideget, mint a gőzfűtés vagy 
melegvízfűtésnél a fűtőtestek, azáltal, hogy bennük rend
kívül alacsony hőmérsékre (egészen minus 15 -18 fokig) 
lehűtött sós vizet cirkuláltatunk. Ezt az úgynevezett hideg- 
transportáló médiumot bárhova, a helyiség tetszőleges he-

rétéitől fwm az átadható hidegmennyiség. Megemlítette to
vábbá hogy a hűtés egyéb szükségletei, a fagylaltkészítés, 
sokkal rapidabhan végezhetők, ha a fagylalt-tartanyba a jég
nél sokkal hidegebb, minus 10-15  fokos sosv.zet vezetünk. 
Az ivóvíz lehűtése ugyancsak hatályosabban eszközölhető es 
sokkal alacsonyabb határig. Az italok temperálása a leg- 
municiózusabb igényeknek megfelelőleg végezhető, mert mó
dunkban áll a gépekkel bármely hűtőteret előre meghatá
rozott hőmérsékletre hozni, ami jéghütésnel szinte kivihe
tetlen. Ugyanazon oknál fogva csakis gépi utón élhető el 
azon kivánalom, mely külömböző fogyasztási cikkekre nézve 
(hús tej tojás, az italok külömböző nemei) más és más hő
mérsékletet igényel, vagyis csakis géppel érhető cl az, hogy 
például a jégszekrény egyik fülkéjében 2 C. tok, a másikban 
4 C fok vagy 6 C. fok hőmérsék uralkodjék. Szóló 
előadásában alapul vette két előkelő fővárosi kávéház (Upor, 
Vígszínház) üzem, illetőleg fogyasztási viszonyait és azokra 
építette fel a gépi hűtés kalkulációját. Ezen kalkuláció sze
rint egy kávéházi üzem, mely naponként 300 1. szeszes italt, 
1500 1. é|des vizet, 50 kg. husnemüt, 50 1. tejet és tejszint, 
95 kg. zöldség, tojás és gyümölcsöt, 80 kg. fagylaltot kon
zulnál, évenként, beleértve a kb. 5000 koronát kitevő in- 
\ esticiót, karbantartást, elektromos áramfogyasztást, kb.
utón 1 Ann íz/~\t'
déses kávéházi üzem kb. 1200 métermázsa jeget fogyasztott, 
minek átlagos ára kb. 2400 koronára rúg (esetleg az idő
járási viszonyok szerint többre). Tehát legalább is nem drá
gább a gépi hűtés, mint az eddigi módszer. Evvel szemben 
elesnék az eddigi jégmanipuláció (a jég összetörése, be
rakása), a szekrények tisztítása, a padló piszkitása, a trans- 
port-veszteségek. Minthogy magát a jéggépet, bárhol, a leg
kisebb helyen (pinezében, kamrában) el lehet helyezni, a 
kávéházi és vendéglői eszközök elrendezésében semminemű 
változtatást nem kell eszközölni. A hűtés ezúton a legideáli
sabb tisztasági igényeknek is megfelel, ami a nem mindig tiszta 
és baktériummentes jéghütésre nem mondható. Legfontosabb 
előnye a régi hűtésnek, hogy a fogyasztáshoz a legplasztiku
sabban hozzásimul. Mert mig a jég, ha egyszer benne van 
a jégszekrényben, átadja a hidegét akár a benne levő árunak, 
akár ha üres, a levegőnek, a hűtőgép a szükséglet hirtelen 
emelkedéséhez vagy csökkenéséhez képest továbbjáratható, 
vagy leállítható, miáltal a hűtés üzeme sokkalta gazdasá
gosabbá válik. A gép kezelése szakértelmet nem igényel, 
szinte felügyelet nélkül jár. Bemutatta a szóló néhány kivitt 
kávéházi hűtőtelep terveit is, igy az Aarhusi Royal kávéház 
és szálloda, a Tivoli mulatóban levő Nimb-féle étterem (Ko- 
penhága), az Oriente étterem (Sevilla), a Jörgensen Hotel 
(Horsens, Dánia), a Café Paillard (Ráris) hűtőberendezéseit 
és utalt arra, hogy nálunk Magyarországon hasonló hűtő
telepeket a gróf Károlyi uradalomban Nagykárolyban, egy 
másik gróf Károlyi Gyula uradalomban Arad-Mácsán, a Ri- 
mamurány-Salgótarjáni vasmüvek élelmezési főüzletében, Óz- 
don, a Vajdahunyadi állami vasgyárban, a Petrozsényi m. kir. 
szénbánya telepén állított fel és hogy érdeklődőknek, irodája 
(Ügynök-utca 10.) minden adott esetben szívesen áll fel
világosításokkal rendelkezésére. A nagy érdeklődéssel hall
gatott előadásért, melyhez Brück Károly fűzött kiváló szak- 
avatottságról tanúskodó megjegyzéseket, Harsányi Adolf el
nök mondott néhány szóval köszönetét, mire Kallós Márkus 
szívélyes hangú beszédben üdvözölte Harsányi Adolf elnököt, 
hogy mint elnök első ízben prezideál a társasvacsorán. Szóló 
senkinek sem óhajt morál prédikácziót tartani, sem pedig 
a köteles udvariasság szabályairól beszélni, de nem hallgat
hatja el azon meggyőződését, hogy midőn husz-huszonöt év 
után uj ember kerül az ipartársulat elnöki székébe, olyan 
valaki, mint Harsányi Adolf (Lelkes éljenzés.), akitől éppen 
kiváló egyéni kvalitásainál fogva, mindenki — tehát még 
a távollevők is, akik közül többen az uj elnöknek még ezen
felül testi-lelki jóbarátai is — oly sokat várnak, sokkal na
gyobb számban kellene az ipartársulat tagjainak jelen len
niük. Ha már az. ipartársulat tagjai egy szerencsés választás 
révén megtalálták azt a férfiút, akire nyugodtan bízhatták

Ü V E G Á R U K legjobban Erhordt Ionosnál IV., Petőfi-tér 3. 
szerezhetők be.
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Némái Antal ölökét, és ez a magára vállalt kötelesség 
tudatában jó szívvel és erős munkakedvvel hajlandó viselni 
e/en örökség erkölcsi terheit, munkáját és felelősségét, 
akkor úgy hiszi, senki sem vonhatja ki magát azon köte
lesség alól, hogy e férfiút munkájában minél hathatósabban 
támogassa. Harsányi Adolf elnök jóvoltára üríti poharát. 
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Katona Géza, Briick 
Károly, Gárdonyi József és Dr. tneze Henrik mondottak 
nagy tetszéssel fogadott pohárköszöntőket, majd Harsányi 
Adolf köszönte meg Kallós Márkus jóleső meleg felszólalását. 
Vacsora után a társaság Weiszberger J. József újjáalakított 
fényes berendezésű »Kör-kávéházában« itta meg a fekete kávét.

Jubileumi utóhangok.
Az utolsó pohárcsendiiléssel véget ért a jubileumi 

ünnepség. Az ünnepelt egy felejthetlen nap emlé
keivel meggazdagodva tér haza szerettei körébe, a 
résztvevők pedig azzal a jóleső tudattal, hogy szép 
kötelességet teljesítve, hasznos munkát végeztek ; más
nap pedig szorgos kezek helyezik el M illler Antal 
arczképét az ipartársulat komoly levegőjű tanácster
mében, hogy ott, mint az érdemes elnök, oly gyönyö
rűen és találóan mondta az ipartársulat legutóbbi 
ülésén, — »még évszázadokon át hirdesse e hálás utó
kornak egy nagy magyar vendéglős soha el nem 
múló em lékét la,

Ám az idő és események szorgos krónikása az 
ünnepi hangulatból nem térhet át ily gyorsan a 
köznapi élet megszokott munkakörébe, hanem sze
retetteljes gonddal, méhszorgalommal igyekszik egy- 
begyüjteni mindent, ami alkalmas arra, hogy Írás
ban fesse meg tökéletes képét annak a férfiúnak, aki
nek képmását egy istenáldotta művész mesteri ecset
vonásokkal örökítette meg az utódok számára.

És a keze munkája nyomán a jnüvészfestette kép 
is mintha tökéletesebb, szebb és igazabb lenne . . .

Apró mozaikok e megfigyelések és feljegyzések, 
kevés az összefüggés köztük, belőlük mégis csodála- 
fosan tökéletes kép tevődik össze, az egész, az igaz, 
a jó, az egyszerűn, de nemesen élő munkásember képe.

*

A M iiller Antal képének tökéletességéhez igy 
hozzátartozik !az is, hogy a tiszteletére rendezett disz- 
lakomán érdemeit — Gliick Frigyes beszéde után — 
az országos iparegyesület nevében ennek igazgatója, 
Oelléri Mór kir. tanácsos méltatta. És méltatta úgy, 
hogy rendkívül szívélyes és meleg beszédében Miiller 
Antalt mint kiváló szakembert, a legjelesebb kollegát, 
az jpari haladás és fejlődés mindig áldozatkész út
törőjét állította követendő mintaképül vendéglős kar
társai elé, aki nemcsak a maga iparában emelkedett 
a tökély legmagasabb fokára, hanem régi és érdemes 
munkása a magyar iparnak általános szempontból is, 
.és i'g'y munkásságával nemcsak kartársai körében, ha
nem a társadalom szélesebb rétegeiben is általános 
közbecsülésre tett szert.

Nem első Ízben történt, hogy Gellérl Mór, £ 
magyar ipar érdekeinek e lánglelkü és érdemes elő- 
harcosa a Vendéglősök közt mindig nagy érdeklődéssel 
várt értékes szavait hallatta, ámde »a vendéglősök
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villamos- és erőtelepeket 
épitő részvénytársaság

Budapest, VI., Gyár-u. 11. sz.
TELEFON : 84—04. « TELEFON : 84-04.

*  Elektromos 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.

szivéböh  soha jobban nem beszélt, a »vendéglősök 
szivéhez« vezető utat soha jobban el nem találta, 
mint ezen a jubileumon. Kezdeményező és tanács
adó, pártoló és segítő munkásságával, jóindulatával 
és befolyásával sokszor, igen sokszor állott már Gel
lert Mór a vendéglősök oldalán. De akkor csak há
lájukat érdemelte ki, most azonban szivüket hódította 
meg. Két ezimen vagyunk már az adósai . . .

♦

A ház munkásai az »Országos Casinó« és a 
y>Park Clubé, vendéglőinek alkalmazottai otthon, a mun
ka tűzhelyénél, a családi kör meleg légkörében ünne
pelték főnöküket. A hálás munkások, a törekvő ta
nulók arany serleget nyújtottak az aranyszívű mun
kaadónak, a nagy tanítónak, aki munkásainak sor
sát atyai gondossággal, páratlan előszeretettel viseli 
szivén és mig egyrészt előrelátással gondoskodik jö
vőjükről (nincs alkalmazottja, ki ne volna nyugdij- 
egyesületi tag), addig másrészt mintaszerű nevelési 
és oktatási rendszerrel készíti őket elő a vendéglős
iparra. Egy egész generáczió áldva emlékezik meg 
ma már e rendszer áldásairól és mi sem bizonyítja 
jobban helyességét annál, hogy ma is, mint társ, egy 
olyan vendéglős áll M iillyr Antal oldalán, aki ná
la tanulta a vendéglős mesterséget. Épp abban áll 
Miiller Antal legnagyobb érdeme, hogy nemcsak ma
ga fejlesztette iparát valóságos művészetté, hanem

BORHEGYI R
borkereskedő B Budapest

Ajánlja a legjobb franczia és magyar pezs
gőket, cognacot és likőröket gyári árakon. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljeslttelnek.

V., G iz e l la - t é r
Pinczék: Budafokon és V.,

1. szám .
Dorottya-n. 8.
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Biliárd-, fabútor- és hűtőkészülékek gyára 
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=  Levélbell vagy szóbeli megkeresésre költségvetéssel,
rajzokkal és tervekkel készségesen díjtalanul szolgálunk.

tanítványait, alkalmazottait is hasonló szellemben ne
velte. És ha ezért tulajdonképp azok tartoznak neki 
örök hálával, akiket »nagyra nevelt«, hálával tartozik 
neki az egész vendéglősipar is, melynek oly kiváló 
szakképzett utódokat nevelt, aminővel még az irigyelt 
»kiilföld« sem dicsekedhet. Az egyszerűen, de becsüle
tesen érző és gondolkozó munkáslelkek érzésének fi
nomságára vall, hogy munkaadójukat egészen a ma
gukénak tekintve, rajongással szeretett gazdájukat ott 
ünnepelték, ahol együtt dolgoznak. Ök —• a munká
sok — a munkást ünnepelték és ennek az ünneplésnek 
legszebb helye valóban az istenáldotta műhely volt.

*

Elnökének vezetése mellett résztvett M üller An
tal ünneplésében a budapesti Genfi-pinczéregylet is. 
Jelentőségteljes ezen egylet tisztelgése, mert tanú
bizonysága annak, hogy az ünnepelt mindig őszinte 
jóindulattal, állandó érdeklődéssel és áldozatkészség
gel vett részt a komoly törekvésű pinczérség közéleti 
és egyesületi tevékenységében és időt, fáradtságot 
és munkát nem kiméivé munkálkodott a munkaadók 
és munkások közötti jó viszony fentartásán és fej
lesztésén. E czéltudatos törekvésnek számos jelét ta
lálhatjuk meg Miiller Antal életében, aki éppen g 
szakszerű nevelésben, a munkásokkal való békés 
együttmunkálkodásban látta a vendéglősipar jövőbeli 
boldogulásának legnagyobb biztosítékát és legjobban 
szeretett volna mindenütt ugyanolyan patriarchális vi
szonyokat teremteni, amelyek nála még feltalálhatok 
voltak ugyan, maholnap azonban már csak mint »a 
régi jó idők« emlékei fognak élni egyesek emléke
zetében, hogy ott is mindegyre elhalványuljanak.

Elégtétel.
(Folytatás.)

Megelőző közleményeink után ma újból alkal
munk van két oly dokumentum  közlésére, amely leg
jobban illusztrálja ama hívatlan elemek romboló mun
káját, akik minden hivatottság nélkül kavarták fel a 
vendéglősipar évtizedes zavartalan és munkás béké
jét. A »Eogadó« emberei azonban, akik eddig leg
alább visszatolás nélkül gázolhattak az őket éltető 
botránysárban, addig-addig taposták az általuk inszce- 
nált sárlavinát, inig a fejükön felüldagadva, őket ma
gukat fogja első sorban elseperni a közélet teréről, 
ahova könyökkel tolakodtak. A »hörcsögfészek« lakóit, 
akiket egy Bokros Károly elleni merényletük leplezett 
le teljes meztelenségükre innen, a közélet teréről kell 
elsősorban leszorítani, mert itt csak a korrektségnek 
és tiszta ~úgnak van helye. Bohócoknak, festett képű 
játékosoknak, akik saját rongyaikkal dobálódznak, el- 
esapotl pme/.éréknek, akik mert a csapszéki szolgá
latra alkalmatlannak bizonyultak, »szerkesztőknek« 
csaptak le incs helyük iparunkban, amely hozzá

szokott ahhoz, hogy érdekeit a sajtóban tiszta és 
tisztes tollal szolgálják.

VII.
A( »Alémetujvári járási vendéglősök és korcsmáro- 

sok ipartársulatau választmányi iilési határozat alap
ján a következő átiratot intézte ipartársulatunkhoz: 
A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipartársulata« tek. Elnökségének
Budapesten.

A tekintetes ipartársulatnak a f. hó 25-én leér
kezett nagyrabecsiilt határozata folytán ipartársula
tunk a f. évi november hó 29-én megtartott választ
mányi ülésén a következő egyhangú határozatot hozta:

»A németujvári járási vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata őszinte, m ély sajnálatát fejezi ki 
a »Eogadó« cziníii lapban m egjelent támadások felett. 
Kimondja, hogy a megtörténtek után az országszerte 
köztiszteletben levő Gundel János, Bokros  Károly és 
Petanovits József uraknak ezúton fejezi ki bizalmát 
és igaz, őszinte sajnálattal konstatálja, hogy a test- 
véripartársulatok között, eltekintve az eltérő nézetek
től, de mindenesetre csak hasznos irányú törekvé
sektől, — a nevezett lap közlem ényei országra szóló 
felkavarodást és felháborodást idéztek elő, amely 
semmiképp sem szolgált előnyére, hanem inkább hát
rányára szolgált m indenütt a nevezett kiváló férfiak, 
nemes czélok fejlesztésére irányított munkásságának. 
Ipartársulatunk végül azon óhajának ad kifejezést, 
hogy ezen ügy bármi módon és utón is — békésen 
intéztessék el és fejeztessék be, annak reményében, 
hogy a jövőben hasonló eset nem fog  előfordulni 
és hogy érdemes ipartársulatuk békésen és háborit- 
tatlanul fog haladhatni czéljai megvalósítása felé.

Németujvár, 1910. november 29-én.
Németujvári járási vendéglősök és korcsmárosok 

Ipartársulata.
Báthory Lajos s. k. K neffe l József s. k.

IX.
A »Délmagyarországi szállodások, vendéglősök 

és korcsmárosok ipartársulatae. a következő távirati 
üdvözletét küldte Bokros Károly orsz. nyugdijegyesii- 
leti elnökhöz:

Nagyságos Bokros Károly urnák Budapest, An- 
drássy-ut. A délmagyarországi szállodások, vendéglő
sök , kávésok és korcsmárosok ipartársulata a köz
becsült egyéniségét ért igaztalan támadásokkal szem
ben legmélyebb megbotránkozáséit fejezi ki. Fogadja 
a délmagyarországi összes kartársak őszinte és Igaz 
ragaszkodásának impozáns megnyilatkozását, melyet 
lelkes együttérzéssel óhajtottunk dokumentálni. Az 
ipartársulat nevében : Schubert Péter elnök.

Érdekességénél fogva ugyanitt közöljük Bokros 
Károly orsz. nyugdijegyesületi elnöknek e táviratra 
adott levélbeli válaszát is:

Budapesten, 1910. november hó 29. Nagyságos 
Schubert Péter ur, szállodás, a »Délmagyarországi 
szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és kávésok 
ipartársulata« elnöke. Temesvár. Nagyságos elnök u r ! 
Mélyen tisztelt barátom ! A bölcs vezetésed alatt álló 
érdemes és tekintélyes ipartársulatnak az engem ille
téktelen helyről ért nemtelen hírlapi támadások al
kalmából távirati utón küldött nyilatkozatért fogadd 
és add át kérlek ipartársulatod minden egyes igen 
tisztelt tagjának hivatalosan is : mélyen érzett hálá-

Vendéglői Kölcsönfehérnemüt ; ;L ^ S T v l u » £ ;
íe g o íc so b u a n  s z á í í i t  e s  p o n to s a n  c s e r é i  a z  VI., Eötvös-utcza 30. o Telefon 46-86.
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mát és köszönetemet. Bírálatnak, sőt jogtalan és igaz
talan támadásoknak mindnyájan ki vagyunk téve, a 
kik a .közélet terén mások javáért dolgozunk ; ámde 
fáj és bánt, hogy a rágalom hullámai éppen akkor 
értek, mikor majd nemi tizen ötéves munkásság után 
munkám gyüm ölcse: az orsz. nyugdijegyesiilel már 
érni kezd, mikor már sokan élvezik annak áldásos 
jótéteményeit, m ikor azt a fejle ttség  oly magas fo 
kára emeltem, hogy a büszke humanitárius intéz
ménynek már csak a tetőrakása van hátra. Nem en
gem, hanem ezt a gyönyörű intézményt támadták te
liét azok, akik ellenem szállottak perbe. És ez az, 
ami legjobban fáj. Kitűzött czélomtól azonban, amely
nek útja — úgy érzem — jó, igaz és nemes, ily tá
madások el nem téríthetnek s ezért, amidőn jóleső 
nyilatkozatotokat újból is hálásan köszönöm, mara
dok igaz nagyrabecsüléssel őszinte barátod: Bokros 
Károly s. k.

É v i  j e l e n t é s
a „M agyar Vendéglősök Országos Szövetsége" 

1909 — 1910. évi m űködéséről.
Irta: F. Kiss Lajos titkár.

VI.

Ugyancsak a képesitéshezkötés érdekében beter
jesztett egy újabb beadványunkban kifejtettük azt is, 
hogy a képesítés megadása közrendészeti szem pont
ból már azért is szükséges, mert úgy a szállodás, 
mint a vendéglősipar ma már kezdi az erkölcsi felté
teleket is nélkülözni. Országszerte igen sok oly ház 
áll fenn, mely a valóságban nem szállodának, hanem 
erkölcsrontó alkalmi helynek minősítendő. Ezek az 
alsórendíi házak hirdetéseikkel magukhoz csalják az 
utazó közönségnek tájékozatlan részét, s igy nem
csak az igazi szállodásokat károsítják, hanem még 
ennél is nagyobb kárt okoznak az országnak, az or
szág jó hírnevének, mert elriasztják a tisztasághoz 
és kifogástalan, főleg erkölcsi szempontból kifogás
talan szállodákhoz szoktatott külföldi utazóközönsé
get, nagy kárt okozva idegenforgalmunknak, amely
nek emelésén a hatóságok és a társadalom ilyformán 
hiába fáradoznak.

Mindezeken kívül tiz éven át évről-évre a Nagy- 
méltóságu kormányhoz felterjesztett kérvényeinkben 
a képesítéshez 'kötöttség elérésére irányított törek
vésünk jogosságának bizonyítása céljából általános 
népélelmezési szem pontból is bőségesen kifejtettük, 
mennyiben érdekében áll magának a fogyasztóközön
ségnek is, hogy iparunk csak olyan megbízható egyé
nek által legyen gyakorolható, akik megfelelő elő
képzettségük folytán az iparunkkal szemben támaszt
ható közrendészeti, köztisztasági és közegészségügyi 
követelményeknek is megfelelni képesek.

Napjainkban, amidőn úgy a külföldiek, mint a 
belföldiek ízlése nagy mértékben fejlődött, szállodás
nak és vendéglősnek képzett szakembernek kell len
nie, hogy a közönség igényeit minden tekintetben 
kielégíthesse, amiért is országos szövetségünkön, bu
dapesti és vidéki ipartársulatainkon kívül úgy az or
szágos iparegyesület, mint a legtöbb kereskedelmi 
és iparkamara méltán foglaltak állást amellett, hogy 
o vendéglős és szállodásipar gyakorlására iparenge-

Hygienikus edénymosogatógép.
Kézi vagy motorhajtásra. Fa, szén, lég
szesz vagy gőzfűtésre. Mosogat, öblöget, 
szárit, melegít 1500- 7000 drb. tányért, 
tálezát, csészét, evőeszközt éránként .

__  Q Egyszerű kezelés.
Csekély üzemkölt
ség. Személyzet, 
idő és törlőruha 
megtakarítás. Zaj
talan munka. Utol
érhetetlen tiszta 
mosogatás. Nincs 
porczellántörés. - 
Egészségügyi és 
gazdasági szem

pontból minden vendéglői és kávéházi üzem
nél nélkülözhettem Prospektussal és további 
felvilágosítással szolgál az aacheni edénymo
sogat ógépgyár magyarországi vezérképviselője

IRflHLER KÁROLY
Budapest, 1711. Dembinszky-utca 9. sz.

dé/yt csak oly egyének nyerhessenek , akik igazolni 
tudják, hogy ezen iparágat egy bizonyos időn át, 
m int tanonezok gyakorlatilag megtanulták és akiknek 
bizonyítványuk van arról, hogy vagy a budapesti, 
vagy valamely vidéki szakirányú vendéglős-tanoncis
kolában a három évre terjedő tanfolyam ot elvégez
ték és erkölcsi tekintetben nem esnek kifogás alá.

Amidőn mindezek alapján bizalommal ajánljuk' 
kérelmünk teljesítését Nagyméltóságod kegyes jóin
dulatába, nem mulaszthatjuk el azon meggyőződésün
ket kifejezésre juttatni, hogy Nagyméltóságod böl
csen mérlegelve iparunk nagy közgazdasági jelentő
ségét, nem fogja megtagadni oly kérelmünk teljesí
tését, amelytől évtizedek óta iparunk boldogulását 
várjuk.

Nagyméltóságod alázatos szolgái
a »Magyar Vendéglősök Országos Szövetségen.

f i  vendéglősök 
po litika i érvényesülése.

Tisztelt közgyűlés !
Szövetségünk az elmúlt évben szerény, de min

denesetre kezdeményező munkát végzett, a vendég
lősök politikai érvényesülésének érdekében is.

E munka megkezdésére közvetlen indító okul 
egyik tagtársunkat a múlt évi közgyűlésen élénk tár
gyalás tárgyát képezett azon indítványa szolgált, hogy 
a szövetség a közelgő képviselőválasztások alkalmával 
kövessen el mindent hogy az uj képviselöházban ven
déglősök is helyet foglalhassanak; folytatása pedig
az volt, hogy midőn a választások kiírattak, a »Ner-

< A \ / r T A  P  r  p  \T i  T  FESTŐ ÉS 5pecziálisfa kávéházak és éltermek festésében.
M  iVl V / D  p  IV ÍN 1  MÁZOLÓ Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben ós vidéken.

BllDAPKiT, VII.. Bózsn-iiícza 9 7 . s*.
K öltségve tésse l d íjta lan u l 

S Z Á M O S  E L IS M E R É S .
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sideri és Rajkai szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok iparfársulata« indítványt nyújtott be szövet
ségünk igazgatóságához, hogy a szövetség intézzen 
felhívást az ország összes ipartársulataihoz oly ér
telemben, hogy azok tagjai az illető kerület kép
viselőjelöltjét csak az esetben támogassák szavaza
taikkal, ha kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 
i part örvény módosításakor iparunk kívánalmai és fő
leg a képesítéshezhötés mellett foglalnak állást. A 
két indítvány közül az első - minthogy alapszabá
lyainkon kívül esik — természetesen még csak ha
tározathozatal tárgya sem lehetett, a másodiknak 
azonban késedelem nélkül eleget tettünk. Felhívásunk 
eredményéről nem számolhatunk be, vérmes remé
nyeink azonban igy sem igen lehetnek. Tudjuk, hogy 
az országgyűlés tagjait a tárgyalásra kerülő összes 
ügyekben rendszerint párthatározat köti, amely ellen 
a képviselők csak a legritkább esetben foglalhatnak 
állást, hogy pedig a választások idején mekkora a 

különösen vidéki vendéglős függetlenségi és 
akciószabadsága, arról ismerve a pénzügyigazgatósá
gok, szolgabirók, stb. helyi hatóságok jogkörét, ha
talmát, sokszor hatalmaskodását —• legjobb nem be
szélni.

A kedvezménynek annyi haszna mindenesetre 
lesz, hogy csatlakozva talán az »lpartestületek Or
szágos Szövetségéhez«, magunkévá tesszük ennek az 
iparosság parlamenti érvényesülése tárgyában készült 
programtervezetét, amely azután ennek keretébe fel 
fogja venni a vendéglősiparosok követeléseinek meg
valósítását is.

R szövetség reorganizácziója.
Tisztelt közgyűlés !
A szegedi ipartársulat a szövetség reorganizá

ciója tárgyában tudvalévőén a következő indítványt 
nyújtotta be szövetségünkhöz:

A jelenlegi országos vendéglősszövetség oly mó
don volna újraszervezendő, hogy az a jelenleg fenn
álló ipartársulatok központi szervévé válna és ezekkel 
szerves összefüggésbe jönne.

Régi panasz, hogy országos szövetségünk nem 
rendelkezik annyi taggal, hogy kiadásait fedezni 
tudná.

hlsö teendő a szövetséget agy reorganizálni, 
hogy az állandó és élénk összeköttetést tartson fenn 
a szövetség és az összes ipartársulatok közt. Ezen 
szerves kapcsolat nélkül nincs tudomása a vidéknek 
arról, hogy mi történik, vagy mi akar történni a bu
dapesti közp 111 nn és viszont a központ nem tudja, 
hogy mire van züksége az ország egyes ipartársula
tainak.

Amidőn pl. az. ipartörvény revíziója alkalmával

az egyes ipartársulatok külön elszigetelve leadták a 
kereskedelmi kamaráknak a (faáguk véleményét, ugyan
ekkor leadta külön a maga véleményét a szövetség 
is. Az egyes ipartársulatok nem ismerték az ügyre 
vonatkozóiag sem az egymás, sem a szövetség véle
ményét, viszont a szövetség nem ismerte az ipar
társulatok véleményét.

A szövetség tehát nem volt abban a helyzetben, 
hogy az ország összes ipartársulatainak kialakult vé
leményét összefoglalja, avagy a kialakulást a kon
gresszuson lehetővé tegye, mert hiszen azokat nem 
ismerte, mert hiszen a szövetség az ipartársulatokkal 
állandó összeköttetésben nem volt.

A mai helyzet lehetetlen és fentarthatatlan. A 
szövetséget abba a helyzetbe kell juttatni az ápar- 
társulatoknak, hogy igenis tarthasson egy munkaerőt 
az irodájában, aki a központi igazgató-tanácsnak ren
delkezésére áll, aki a vidéki ipartársulatok választ
mányi és közgyűlési jegyzőkönyveit minden hónapban 
átveszi és az országos érdekű részleteket a szakla
poknak leadja.

A központi igazgató-tanács ezenkívül szintén fog
lalkozzék a havonta beérkezendő esetleges országos 
érdekli részletekkel és esetleges megjegyzéseit és ja
vaslatait a szaklapokban szintén leadatja, avagy 
azokra nézve magát az illető ipartársulattal érint
kezésbe teszi. Ezáltal tudni fogjuk, hogy az ország 
összes ipartársulataiban mi foglalkoztatja a kartár
sakat. Az egyes eszméknek visszhangja kel. A tervek 
és kívánságok közismertek lesznek. Kialakul egyes 
fontos kérdések tekintetében a vendéglős közvéle
mény.

A központi igazgató-tanács úgy a saját terveit, 
mint az ipartársulatok kebelében termelt eszméket 
közismertté teszi és azok megvalósítása érdekében 
agitál.

A szövetség újjászervezésének célja az kell hogy 
legyen, hogy a szövetség szoros összefüggésben le
gyen az összes ipartársulatokkal. Mely összefüggés 
különösen abban fejeződik kj, hogy az ipartársulatok 
mig egyrészt az adminisztráció költségeit biztosítják, 
másrészt a választmányi és közgyűlési jegyzőköny
veiket és egyéb mozgalmaikról szóló tudósításaikat 
a szövetségnek a célból megküldik, hogy minden ne
vezetesebb mozgalomról az ország összes ipartársu
latai értesülhessenek. Ezáltal elérhető volna az, hogy 
az ipartársulatok az egyes kérdésekben egyöntetűen 
és párhuzamosan járhassanak el. Az egyes ipartársu
latok által az iparunk érdekében kivívott előnyöket 
a többiek is megszerezni igyekeznének.

A jövő képe tehát úgy alakulna, hogy az összes 
ipartársulatok állandó érintkezésben lennének a szö
vetséggel, viszont a szövetség közvetítené az eszmék 
kicserélését az összes ipartársulatok között.

Ha tegyük fel, a szövetség ezen ujjászervezési 
javaslatok ellen nem tesz kifogást, sőt azok megvaló
sítását óhajtja, úgy az összes ipartársulatoknál agi
tálnunk kell, hogy a szegedi ipartársulat javaslata 
népszerűvé tétessék. E célból meg kell állapítani el
sősorban a központi igazgató-tanácsnak azt, hogy a 
szövetség ezen uj rendszerű adminisztrációja meny
nyibe kerül. Tehát költségelőirányzatot kell készíteni. 
Ha ez megvan, akkor ki kell vetni ezen költségeket 
az összes ipartársulatokra, azok teherviselési és illetve 
tagszám arányához képest. Ha ezen költségekre a je
lenleg létező ipartársulatok csekély száma miatt fe
dezetet nem találnának, úgy ezentúl mint fizető ta
gokat megtarthatnánk azokat a kartársakat, akik je
lenleg is tagjai a szövetségnek, azon feltétellel azon
ban, hogy az ipartársulatok kimondják, hogy mind

azon kartársakra, akiknek üzlete a kisipar körét meg-
Megrendeléseknél kérjük  tisz te l t  o lvasó inka t m ind ig  lapunk ra  h ivatkozni.
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Telefon : 
81-57.Wef Braun Áron és Fiai

posztónagykereskeóése Budapest, U. Erzsébet-te'r 14.
Billiárdposztók, kam gariiok, játékasztalposztók, filcek.

A használatban kitűnőnek bizonyult minőségek a legna
gyobb választékban, szolid árakban.

haladja, vagyis akinek hatnál több alkalmazottja van, 
kötelezik arra, hogy a szövetségbe tagul beiratkoz
zanak. Ezen kötelezettséget úgy lehet értelmezni, hogy 
amennyiben ezen nagyobb iparosok nem akarnák a 
szövetséget tagdijaikkal támogatni, úgy az ipartár
sulat is megvonja tőlük az erkölcsi támogatást.

Ha ezen előleges munkálatokra sem volna a szö
vetségnek alapja, vagy ha az ipartársulatok számára 
és taglétszámának felderítésére szükséges levelezési 
és utánjárást költségek fedezésére sem volna jelenleg 
a szövetségnek pénze, úgy az ipartársulatokat kérjük 
fel, hogy gyűjtéseket rendezzenek, melyhez úgy az 
ipartársulat, valamint a tagtársak tehetősebbjei is já
ruljanak hozzá egy előkészítési alap megteremtéséhez.

A szövetség központi igazgató-tanácsa a legagi- 
lisabb tagokból egy végrehajtó-bizottságot alakítana 
meg, amelynek elnöke teljhatalm úig rendelkezne 
ezen alap felett. És ezen czélból, ha szükséges — 
amint szükséges — az agitátionális utazások költsé
geit is fedezné.

Agitátionális körútra igen alkalmas egy olyan 
iparunkban régebben működő titkár, vagy szakiró, 
esetleg kartárs, kinek jó előadási képessége van. A 
szövetség ezen kiküldöttjét az előkészítési alap ter
hére a végrehajtó-bizottság elnöke kiküldi az ipar
társulatokhoz, amelyek a csatlakozással késlekednek. 
Természetesen akkor csupán, amidőn az Írásos érint
kezés eredménytelennek mutatkozik.

Az előkészítési alap, mint említettük, gyűjtés ut
ján szerzendő be. Mely gyűjtésre bizonyos jutalék 
ellen a nyugdíjintézet szerzője is alkalmas volna.

Már most tulajdonképpen miért áldozzanak az 
ipartársulatok és az egyes tagtársak fokozottabb mér
tékben, mint eddig?

Azért, mert ezután ezen tagdíjakkal szemben el
lenértéket remélhetnek a tagtársak. A tagsági dij meg 
kell hogy térüljön mindenkinek, sőt azontúl. De ne
hogy ezt a szövetség elnökségétől várjuk, hanem 
igenis a szövetség tagjai egymástól. Mert a szövet
ségben képviselt uj tagoknak az uj szervezet alkal
mat nyújt arra, hogy egyetértő eljárással, melyet a 
szövetség központi tanácsa irányit, magukat bizonyos 
károsodástól mentesítsék.

Ma erőink szervezve nincsenek és igy korai lenne 
pálczát törni a szövetség eszméje fölött. Ma még el
hamarkodott dolog lenne azt mondani, hogy kár a 
szövetség érdekében időt és munkát áldozni, mert 
hiszen eddig nem bírtuk elérni érdekeink megvédé
sét. Ha ezt elérni nem bírtuk, úgy ennek nem az az 
oka, mintha ez nem lett volna lehetséges, hanem csak 
csupán az, hogy erőink nem voltak kellőleg szer
vezve.

Ne kifogásoljuk szövetségünk eddigi működését,

hanem tekintsük azt egy meglévő alapnak, melyen 
tovább építhetünk.

Kitűnő tisztelettel
Szegedi szállodások, vendéglősök, ká
vésok és korcsmárosok ipar társulat a.

Ezen indítvány a múlt évi közgyűlésünkön tár
gyaltatván, a közgyűlés a következő határozatot 
hozta:

A közgyűlés a szegedi ipartársulatnak, különö
sen pedig Juránovits Gyula urnák odaadó fáradtsá
gukért, melyet a közczél érdekében oly önzetlenül 
kifejtenek, őszinte köszönetét mond, és mivel kívá
natosnak tartja, hogy a vidék minden egyes ipar
társulata állandó érintkezésben legyen a budapesti 
központtal: megbízza az igazgató-tanácsot, hogy a 
kellő lépéseket tegye meg ezen állandó összeköttetés 
létesítésére. Megbízza továbbá az igazgató-tanácsot, 
hogy az összes ipartársulatokat szólítsa fel arra, hogy 
a szegedi javaslatot pártolják és támogassák.

E határozatot az összes ipartársulatokkal közöl
tük azon kéréssel, hogy az indítványra vonatkozó eset
leges javaslataikat közöljék velünk és a maguk ha
táskörében kövessenek el mindent a szövetség és ipar
társulat közti állandó összeköttetés, nemkülönben a 
szövetségi tagok szaporítása érdekében.

Átiratunkra adott válaszában a legtöbb ipartár
sulat kijelentette, hogy a szegedi tervezetben foglal
takat helyesli és azokhoz elvileg hozzájárul; önálló 
javaslatokat azonban, amelyekből az ipartársulatok 
óhajait és anyagi hozzájárulásuk mérvét megismerhet
tük volna, a tatain kívül egyikük sem nyújtott be.

Különösen érdekesek a következő ipartársulati 
határozatok:

A »Győri vendéglősök, kávésok és italmérök ipar- 
társulatai: »az ipartársulat választmánya az állandó 
kapcsolat szervezésének tervét helyesli«.

A »Kecskeméti és vidéki vendéglősök és korcs
márosok ipartársulatai: »a szegedi tervezetben fog
laltak czélszerüségét elismerjük és azoknak keresztül
vitelét óhajtjuk és oda fogunk hatni, hogy amennyire 
módunkban álland, az eszme keresztülvitelét anya
gilag is támogassuk«.

A ))Pécs-Baranyai vendéglősök ipartársulatai: 
vezeti átiratot f. évi junius hó 30-iki választmányi 
gyűlésünkön tárgyalás alá véve, egyhangúlag elha
tároztuk, hogy a szegedi ipartársulat által megindított 
mozgalomhoz csatlakozunk és azt ipartársulatunk 
anyagi viszonyaihoz mérten anyagilag is támogatni 
fogjuk. Mindenesetre bevárni kívánjuk a szegedi ipar
társulat körlevelében említett költségelőirányzatot, és 
csak annak birtokában és fölülbirálata után fogunk a 
hozzájárulás számszerű összege tekintetében véglege
sen határoznia

Az »Erzsébetfalvai vendéglősök, kávésok és ital- 
mérők ipartársulatai: »a szegedi tervezetre vonatko
zólag ipartársulatunknak küldött b. átiratukra vonat
kozólag pedig tisztelettel értesítjük, hogy közgyű
lésünk a tervezetet minden tekintetben jónak és he
lyesnek találta és hogy az abban kifejtettekben telje
sen osztozkodunk^

|-|«1 * 1 ?  A i.* C  ”  A pilseni Oenossenschafts-Brauerei legmodernebb technikai berendezésévelI llSCm Lreűetl elérte azt, hogy gyártmánya a földgömb lestávolibb részébe szállítva sem veszti
_____________ ______________________ _ el eredeti frissesegét. A pilseni eredeti sör a kontinens legkitűnőbb zamatu
sö re ; kezelése nem okoz nagyobb gondot, mint a hazai söröké. A pilseni sör nálunk megrendelhető és szívesen szolgálunk

közelebbi megállapodásokra vonatkozó felvilágosításokkal.

P a n n o n u l  bortermelő és borértékesitő részvénytársaság BUDAPEST, VII., Károly-körut 13., mint a P i l s c n c r  
rn iU L C W ltin  f l ie n o s s e n s c h n l i t s - B r a i ic r c i  magyarországi vezérképviselete, OO Telefon 160-61 . o<>
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A »Sárvár és Vidéke vendéglősök, mészárosok, 
kávésok és hentesek ipartársulata:« »az üdvös ter
vezethez és munkához örömmel járulunk hozzá, és ah
hoz minden tekintetben csatlakozunk^

A »Pozsonyi vendéglősök és kávésok ipartársu
lata:« »a szegedi ipartársulatnak az országos szö
vetség reorganizácziójára vonatkozó tervezetét felette 
kívánatosnak és szükségesnek tartjuk és azt f. évi 
junius hó 2'2-én tartott teljes ülésünkben örömmel 
és lelkesedéssel magunkévá tettük«.

A »Soniogyvármegyei vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata:« »a szegedi ipartársulat által ké
szített tervezetet ipartársulatunk választmánya f. évi 
junius hó 25-én tartott gyűlésén tárgyalás alá véve, 
akként határozott, hogy ezen tervezethez ezidőszerint 
nem járulhat, bevárja azonban a Budapesten tartandó 
közgyűlést, ahol ezen tervezet érdemleges tárgyalás 
tárgyát fogja képezni«.

A »Vesz prémvármegyei vendéglősök, korcsmáro- 
soh, szállodások és kávésok ipartársulata«: »a szegedi 
ipartársulatnak 'indítványát elvben magunkévá tesz- 
szuk, érdemleges határozatot az ez ügyben egybe
hívandó választmányi gyűlés fog hozni«.

A »Szegedi szállodások, vendéglősök cs korcsmá- 
rosok ipartársulata «: »mi csak ismételhetjük indít
ványunk 11. bekezdését, amely szerint a szervezéshez 
az első lépést a szövetségnek kell megtenni, ameny- 
-nyiben csak a szövetségnek áll módjában az uj rend
szerű adminisztráczió költségvetését megállapítani, va
lamint javaslatot terjeszteni elő — a közgyűlést meg
előzőleg arra nézve, hogy a költségekből mennyi 
esik az egyes ipartársulatokra«.

A »Németújvári járási vendéglősök és korcsniá- 
rosok ipartársulata": »a szegedi ipartársulat indítvá
nyával ipartársulatunk elvben minden tekintetben 
egyetért, de az orsz. szövetség tagjai sorába való 
belépés felett csak akkor fog határozni, ha az újjá
szervezett szövetség alapszabályai és czélját közelebb
ről ismerni alkalmas leend«.

A »Tatai és Tóvárosi és vidéki szállodások, ven
déglősök és kávésok ipartársulata«: »a szegedi ipar
társulatnak a szövetség reorganizácziója tárgyában 
beadott indítványhoz társulatunk a maga részéről tel
jes egészében hozzájárul. Kiegészítjük azonban a sze
gedi ipartársulat indítványát a magunk részéről a 
következő indítvánnyal:

Hívjon össze az orsz. szövetség sürgősen Buda
pestre országos nagygyűlést, amely alkalomra vala
mennyi ipartársulat meghívandó. Ezen országos gyű
lés feladatául tűzessék k i:

1. Azon módozatok megvitatása, melyek a leg
alkalmasabbak a szakipari érdekek állandó figyelem
mel tartására, fejlesztésére és képviseletére.

2. Határoztassék el, hogy az orsz. szövetség tag
jai sorába valamennyi ipartársulat lépjen be rendes 
tagul olvkép, hogy az ily módon alakítandó orsz. szö
vetségnek tagjait az egyes ipartársulatok képezzék 
a nagygyűlés által megállapítandó évi hozzájárulások 
mellett.

3. Az újjászervezendő szövetség tagjainak tagdíj 
jeliulekai :\z egyes ipartársulatok tagjai számának ará
nyában állapítandó meg.

1 A íagdijjárulékokból Budapesten központi 
iroda tartandó fenn.

.. ..(); íagdijjárulékokból évente kétszer az ország 
kulonbozo vészein vándorgyűlések tartandók, melyek 
ünnepélyekkel kapcsolandók egybe, melyek jövedelme 
a szövetség alapja javára fordítandó.

(Folyt, köv.)
M egrendeléseknél kérjük  tisz te lt c

Évi jelentés
A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, P inczérek és 
Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete 1909— 

1910. évi m űködéséről.
Irta: Dr. Solti Ödön, jogtanácsos.

V.
/. Budapesti választm ány.

Ezen választmány taglétszáma és bevétele a múlt 
évihez képest örvendetes emelkedést mutat fel, amely 
eredmény előidézésében része van az ügybuzgó el
nök: Elun János vezetése alatti tisztikarnak, a lelkes 
alelnöknek: Mittrovátz Adolfnak, Kiss Henrik pénz
tárosnak és a fáradhatatlan titkárnak, Nagy Sán
dornak.

A választmány működését az ujabbi időben csak
nem teljesen a központi iroda végzi el és ezen körül
mény volt fő indoka annak, hogy a választmányi in
tézmény megszüntetését hozzuk a t. közgyűlésnek ja
vaslatba. Ezen választmány taglétszáma 284 és (1 
nyugdíjas).

B e v é te l e .................... 15560.35 K
Tagsági dijakra . . . 14627.20 K
Kezelési illetékre . . 933.15 K
Hátralékos tagsági dij . 3036.46 K
Kiadás: Titkár . . . 480.—- K
Pénzbeszedő . . . .  600.— K

2. K assai választm ány.
Tagdíj bevételében a múlt évihez képest igen 

csekély visszaesés mutatkozik, ezen körülmény nem 
változtat azon meggyőződésünkről, hogy a kassai vá
lasztmány ügyvitelének fontossága és mintaszerüsé- 
ge által méltán érdemli ki nagyrabecsülésünket.

Elismerésünket és köszönetünket Dala Károly el
nökön kívül különösen Qreiner Márk pénztáros ér
demli meg, aki példás ügybuzgalommal és rendsze
retettel végzi fennállása óta ezen választmány teen
dőit. Szakavatott munkatársai Békefi Ödön titkár, 
Kvisz Károly, ellenőr. Taglétszáma 48.

B e v é t e l e .... 3992.11 K
Tagsági dijakra . . . 3683.28 K
Kezelési illetékre. . . 308.83 K
Hátralékos tagsági dij ,. 1143.22 K
Kiadása ........  244.— K

3. Szom bathelyi választm ány.
Ezen választmánynak éveken át buzgó elnöke Va- 

rasdi Sándor, a múlt év vége óta nyugdíjas állo
mányba került. Helyét Herczeg Ferencz, érdemes kar
társunk tölti be, aki Balassa Mihály pénztárossal 
együtt fáradhatatlanul munkálja ezen választmány 
ügyeit. Hogy nem fáradnak hiába, azt az alanti szá
mok igazolják. Taglétszáma 28 (és 2 nyugdíjas).

B e v é t e l e ...  1933.12 K
Tagsági dijakra . . . 1836.78 K
Kezelési illetékre . . 96.34 K
Hátralékos tagsági dij . 76.60 K
K ia d á so k ...  134.52 K

á. Szegedi választm ány.
Legmélyebb elismerésünket érdemli ki Juranovits 

Ferencz elnök és Burghardt Lajos ügyvezető a vá
lasztmány ügyeinek pontos és lelkiismeretes ellátá
sáért. Szegedi kartársaink közönyének tudhatjuk csak 
be, hogy ezen választmány taglétszáma folyton csök- 
ken. Taglétszám 5 (és 1 nyugdíjas).

lvasőinkat m ind ig  lapunk ra  h ivatkozn i.
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K a t z k y  L a j o s
épnletműlakatos-mesíer

„ZEPHIR" szabad, ajtócsukók éj 
elsőrendű tűzhelyek mlntaraktára

Budapest,
VI. kér.,-

Liszt F e ren cz -té r  14.
Telefon 22— 78.

B e v é t e l .......................  500.44 K
Tagdíjakból..................  476.29 K
Kezelési illeték . . . 24.15 K
Hátralékos tagsági dij . 120.10 K
Kiadás .................... —.— K

5 Ttliskotczi választm ány.
(Időközben megszűnt).

Az ügybuzgó elnök, Papp Lajos Miskolczról 
elköltözése maga után vonta ezen választmány meg
szűnését. Taglétszáma volt 10.

Bevétele .................... 735.48 K
Tagdijakból.................. 698.81 K
Kezelési illeték . . . 36.67 K
Hátralékos tagsági dij . 148.54 K
Kiadás .................... —.— K

6. Választm ányon hivüleh.
Taglétszám 321 (és 2 nyugdíjas).
B e v é te le ....................
Tagsági dijak . . . 
Kezelési illeték . . . 
Hátralékos tags. dijak

25683.18 K 
24356.56 K 

1326.62 K 
1709.72 K

mmmm 1
N i n c s

U N IC U M
g y om orerősifő  lik ő r

•  m ás, m in i Z W A C K  - /# /£ .  •
|  C s a k is  eredeti pa lackbó l fo gad ju k  el. g

A közgyűlés napjával 3 évre terjedő megbízatá
sunk is lejárt. Megnyugvással, a becsületesen végzett 
munka büszke önérzetével bocsájtjuk a t. Közgyű
lés rendelkezésére állásunkat azon kérelemmel, hogy 
nekünk és a felügyelő-bizottságnak a felmentvényt 
megadni és jelentésünket tudomásul venni méltóz- 
tassék.

Kelt Budapesten, 1910. szeptember hó 3-án.
Az igazgatóság.

T is z te i t  K ö z g y ű l é s i
A fentebb részletesen közölt és egyesületünket ér

deklő minden mozzanatot kimerítően ismertető szám
adatok őszinte örömmel töltenek el bennünket, mert 
a jelen válságos időkben is egyesületünk folytonos 
gyarapodásáról és emelkedéséről tesznek bizony
ságot.

Igaz örömmel hangoztatjuk a t. Közgyűlés előtt 
azon meggyőződésünket, hogy az ismertetett fényes 
eredmény kivívásában fő érdeme mindannyionk ál
tal nagyrabecsült, egyéb közügyeinkben is fáradha
tatlan elnökünknek: Bokros Károlynak van, aki mint 
ezt egyik utóbbi jegyzőkönyvünkben megerősítettük, 
még betegágyából is felkelt, hogy egy fontosabb 
ülésünkön részvételével ügyünket támogassa.

Méltán övezzük őt körül őszinte szeretetünkkel, 
bőséges polgár erényeinek szerény jutalmával, igaz 
nagyrabecsülésünkkel és törhetetlen ragaszkodá
sunkkal.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

A Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávésse
gédek országos nyugdijegyesiilete közleményei.

JEGYZŐKÖNYV.
Felvétetett Budapesten, 1910. évi november hó 28-án 

a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesiilete Igazgatóságának a köz
ponti irodában d. u. fél 5 órakor tarto tt r. havi üléséről.

Jelen voltak a jelenléti könyv szerint.
2511. Elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket, 

különösen Harsányi Adolf igazgató urat abból az alkalom
ból, hogy a kávésipartársulat őt elnökévé választotta meg. 
Harsányi az üdvözlést megköszöni. Megállapítja a határo
zatképességet, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét,

az igazgatóság csatlakozik elnök üdvözléséhez és a
jegyzőkönyvet hitelesíti.
2512. Napirend előtt jogtanácsos a benső ragaszkodás 

és meleg szeretet hangján tolmácsolja az igazgatóság jó- 
kivánatait elnök a f. hó elején volt névnapja alkalmából, 
kéri az elnököt, hogy sajnálatos állapotának tudja be azt, 
hogy ez évben nem kereste fel őt személyesen. Á minden
hatónak bőséges áldását kéri az elnökre és működésére és 
kéri az elnököt, hogy tartsa meg az egyesületet abban a 
nagy szeretetben, melyet immár másfél évtized óta az egye
sület eszméjének szentelt.

Elnök szívélyes szavakban köszöni meg jogtanácsos meg
emlékezését és jókivánatait,

melyekhez az igazgatóság is lelkesen csatlakozik.
2513. Jogtanácsos beje'enti, hogy a háztulajdonos ügyvéd

jétől értesítést kapott, mely szerint a házbért 200 koronával fel
emeli. Jelenti, hogy a Budapesti .Örásipartársulat legutóbbi 
ülésén ezen összeg felét magára vállalta, igy az egyesületet 
csupán 100 korona terhelné.
_______Az igazgatóság a házbéremelést elfogadja és a több-

GROBER I D B  I l l M í S í k S J K S i S é a B, ..................  | lók és kórhazak részére, k észít te ljes
EEEEEEE K O S a r f o n o d a ja  = =  jv ilynem ű berendezéseket terv szerint. Is

Budapest, IV., Kiflxó-utcza 6. o IRfihely: VIII. kér., Szüz-utcza 5 - 7 .
Telefon 73—60. Árjegyzék ingyen. A lapittatott 1848. Telefon 73—60.
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Magyar Élet- és Járadék-Biztositó- 
@@©@ 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 tagokköztfelosztatik.

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

Ajánlja magánhivatalnokok részére a nyugdíj
biztosítás különböző nemeit, azonkívül özvegyi 
járadékbiztosítást, továbbá állami és közhivatal
nokoknak nyugdíjaztatásuk esetére lakbérpótió 
járadékot.

Az összes biztosítási módozatoknál kívánságra 
a rokkantsági koczkázatot is elvállalja az intézet 
olyként, hogy munkaképtelenség esetén a bizto
sított a dij fizetése alól felmentetik. Az intézet 
orvosi vizsgálat nélkUl is köt a legelőnyösebb 
feltételek mellett biztosítást.

Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál az 
intézet igazgatósága.

let 100 koronát 1911. május hó 1-től fogva negyedévi 
részletekben folyósítja.
2514. Elnök jelenti, hogy e hó 10-én az igazgatóság 

és felügyelő-bizottság élén tisztelgett Petanovits József al- 
elnök urnái, kinek az egyesület nevében kifejezte jókivánatait 
ezüst menyegzője alkalmából.

Jelenti továbbá, hogy e hó 24-én résztvett azon ünnep
lésen, melyben a vendéglősök szövetsége, ipartársulata és 
a nyugdijegyesület részesítette Müller Antal 40 éves műkö
dési jubileuma alkalmából. Jelentést tesz ezen ünnepségek 
fényes és megható lefolyásáról.

Jogtanácsos jelenti, hogy Gliick Frigyes urnák tiszte
letbeli tagságáról szóló okmányt elkiildötte, bemutatja ennek 
valamint Petanovits József és Müller Antal uraknak köszönő 
sorait, a megemlékezésért.

Az igazgatóság a jelentéseket örömmel veszi tudo
másul.
2515. Jogtanácsos jelenti, hogy Dobránszky Márton 2491. 

számú határozattal megállapított hiányokat pótolta, miért is 
neki a 400 korona végkielégítést elküldötte.

Tudomásul szolgál.
2516. Jogtanácsos jelenti, hogy a központi takarékpénztár 

(hmdcl János tb. elnök ur közbenjárására a nála elhelyezett 
alaptőkének kamatozását nettó 4 és fél százalékra felemelte.

Az. igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomá
sul és ( iundel János tb. elnök urnák sikeres közbenjárá
sáért jegyzőkönyvileg mond köszönetét.
2517. Elnök örömmel tesz jelentést arról, hogy egy hozzá 

idézett távirat szerint a pozsonyi választmány e hó 25-én 
40 taggal megalakult, reméli, hogy ezen választmány az or- 
szág nyugati részében erős képviselője leend a nyugdíj- 
eszmének.

Jogtanácsos ezzel kapcsolatban bemutatja a »ürenzbote« 
cinui tekintélyes pozsonyi lapnak lelkes felhívását a pozsonyi 
szaktársaknoz a választmány megalakulása alkalmából. Indít
ványozza, hogy a nyugdíjügy lelkes és önzetlen felkarolásáért 
intézzen az igazgatóság köszönő iratot a szerkesztőséghez.

Az igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomá
sul. A választmányt megalakulása alkalmából táviratilag

üdvözli, a »Grenzbote« szerkesztőségének pedig a nyúj
tott támogatásért jegyzőkönyvileg mond köszönetét.
2518. Jogtanácsos jelenti, hogy Dökker Ferenc ur bc- 

küldötte a felajánlott ruhaállványt és egy futószőnyeget is 
küldött az egyesületnek.

Az igazgatóság Dökker urnák áldozatkészségéért jegy
zőkönyvileg mond köszönetét.
2519. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 

1520 kor. 67 fillért vett be, mely összegből kifizette ezen 
választmány a Ciaál Andor részére kiutalt 700 koronát, fi
zette a novemberi nyugdijakat és fizetéseket, a külömbözeti 
446 kor. 48 fillért pedig csekken beküldötte. A szombat- 
helyi választmány pedig az esedékes novemberi nyugdijak 
levonása után 78 kor. 55 fillért küldött be elszámolás kapcsán.

Tudomásul szolgál.
2520. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány no

vemberi jegyzőkönyvét, jelenti, hogy ezen választmány no
vemberi bevételeiből 225 kor. 04 fillért küldött be.

A jegyzőkönyvvel kapcsolatban bemutatja jogtanácsos 
Kvisz Károly volt választmányi ellenőr kérelmét, aki uta
lással szőrűit anyagi helyzetére, azt kéri, hogy az általa 
befizetett tagdijak egyharmadrészét adja ki neki az igazgató
ság, a szokásos módon kölcsön fejében. A választmány jegy
zőkönyvében ezen kérelmet pártolja. Jelenti jogtanácsos, hogy 
Kvisz Károly 1903. május 1-től 1910. szeptember 30-ig volt 
600 koronára biztosított tagunk, 1908. junius 1-től azonban 
választmányi ellenőr volt, igy tényleg csak 1908. május végéig 
fizette be tagdijait; ez alapon a befizetett tagdijak egy- 
harmada 79 korona 74 fillért tesz. ki.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi. Kvisz. 
Károlynak kölcsön iránti kérelmét elutasítja, részére egy
idejű törlése mellett 79 kor. 74 fillért visszautalványoz, 
azzal a kedvezménnyel azonban, hogyha ezen összeget 
összeget 1911. május hó végéig az egyesület pénztárába 
befizeti, úgy tekintik, mintha ki sem lépett volna. Tar
tozik azonban f. évi november hó 1-től a visszafizetésig 
esedékessé válló tagdijakat kamataival együtt szintén 
befizetni.
2521. Jogtanácsos bemutatja Pálfy József kérelmét, mely 

szerint egyidejű kilépése mellett befizetett tagdijainak egy- 
harmadát visszakéri.

Az igazgatóság a kérelmezőt elutasítja, mert csak 
28 hónapon át volt fizető tag.
2522. Jogtanácsos bejelenti, liogy Juranovits Ferenc 62 

koronát küldött be beváltott szelvénykönyvekért.
Az. igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomá

sul és küldőnek köszönetét mond.
2523. Jogtanácsos bemutatja Lövv Alajos kérelmét, mely 

szerint elveszett tagsági okmánya helyett uj tagsági ok
mányt kér. Jelenti, hogy kérelmező 2 koronát beküldött.

Az igazgatóság az okmányt kiállítja.
2524. Jogtanácsos bemutatja a Magy. Ált. takarékpénztár 

r.-t. ajánlatát, mely szerint átvenné az egyesület tulajdonát 
képező 4 százalékos zálogleveleket bécsi tőzsdei árfolyamon 
és saját 4 és fél százalékos zálogleveleit 98 K árfolyamon 
adná. Hogy továbbá a nála elhelyezendő betétek után nettó 
4 és háromnegyed százalék kamatot fizetne.

Az igazgatóság a záloglevelekre vonatkozó ajánlatot 
tekintve, hogy a zálogleveleket a mostaninál magasabb 
árfolyamon vette, el nem fogadhatja, a betétre vonatkozó 
ajánlatot elfogadja, utasítja azonban jogtanácsost, hogy 
a határozat végrehajtása előtt intézzen kérdést az Egye
sült fővárosi és Központi takarékpénztárakhoz, hajlandók-e 
betéteink után a fenti kamatozást biztosítani, kedvezőtlen 
válasz esetén közölje az igazgatósági tagokkal, miszerint 
az. Egyesült fővárosi és a Központi takarékpénztáraknál

Bor eladás! {
600 hit. siller és 150 hit. fehér bor eladó Székely S

■ Gyulánál, Hevesen. Bővebb felvilágosítás a tulaj- 5  
donosnál vagy szerkesztőségünkben kapható. S

I
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kezelt betétekből 20 20 ezer, összesen 40 ezer koronát
óhajt betétül elhelyezni a Magy általánosnál.
2525. Jogtanácsos jelenti, hogy Csitkovits Pál soproni 

kávés 5 évre visszamenőleg óhajt 4000 koronát, Harczy Ká
roly pedig ugyancsak 5 évre visszamenőleg óhajt 2000 ko
ronát biztosítani.

Előbbi jó egészségi állapotát egy ez évben létesített 
10.000 koronás biztosításának kötvényével igazolja.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad. Csitkovits 
egészségi állapotának igazolásául a Fonciere-társaság ere
detben beküldött biztosítási okmányát elfogadja. Harczy 
Károlyt hatósági orvosi bizonyítvány beküldésére utasítja.
2526. Jogtanácsos bemutatja Páris Vilmos levelét, aki Lőw 

Béla érdekében, akinek a 600 kor. visszafizetésére november 
26-áig volt ideje, halasztást kér.

Az igazgatóság a halasztást hajlandó megadni, ha 
azt Löw Béla maga kéri.

2527. Jogtanácsos a novemberi bevételekből 2600 kor. 
átutalását kéri, mit

az igazgatóság elrendel.
2528. Francois Lajos kérdést intéz jogtanácsoshoz Delfin 

taggyüjtő tartozásának ügyében. Jogtanácsos jelenti, hogy 
a taggyüjtőnek a múlt év végén 1020 kor. tartozása állott 
fenn az egyesülettel szemben. Ennek apasztására köteles lett 
volna az idén kiérdemelt felvételi dijak 20 százalékát be
szolgáltatni. Ezen kötelezettségének a f. év 3 első hónapjában 
tett eleget, azóta pedig október hó végéig igazgatósági ha
tározatokkal halasztást kapott; minek folytán jelenleg 839 
korona tartozása áll fent.

Delfin taggyüjtő kéri az igazgatóságot, hogy tekintettel a 
rendkívül súlyos drágasági viszonyokra, melyek reá, mint 
családos emberre nehezednek, tekintettel továbbá arra, hogy 
ezidőszerint semmi más jövedelme és állása nincsen, adjon 
az igazgatóság neki további halasztást és lehetőleg mentse 
fel őt tartozásának fizetése alól.

Elnök megütközését fejezi ki afölött, hogy taggyüjtő 
vállalt kötelezettségének meg nem felelt.

Harsányi hajlandó lenne a tartozás elengedése iránti 
kérelemnek helyt adni azon esetben, ha taggyüjtő egy mini
mális biztosítási ügyletet köt a jövő évben, mert hiszen más 
hasonló cclu társaságok jelentékenyen nagyobb áldozatot is 
hoznak az akvizíció érdekében. *

Az igazgatóság ez ügyben a jövő ülésen fog hatá
rozatot hozni, addig is utasítja jogtanácsost, hogy a 
taggyüjtővel megbeszélés alapján, tegyen ezen ügyben a 
jövő ülésen javaslatot.
2529. Elnök indítványára

utasítja az igazgatóság titkárt, hogy a jövő ülésen 
terjessze elő a pezsgős dugókra vonatkozó részletes el
számolást az eddig követett eljárási módozat szerint. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
Kmf.

A Budapesti Kávésipartársulat közleményei.
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a szakegyesülethez érkeztek. A bizottság arra való tekin
tettel, hogy a segély pályázaton kívül is kérhető, elhatá
rozza, hogy ezeket a kérvényeket tárgyalás alá veszi; ki
mondja azonban, hogy a jövőben, csak azokat a folyamod
ványokat veszi figyelembe, amelyek az ipartársulathoz a pá
lyázati határidő utolsó napjáig beérkeznek.

5. A beérkezett segélykérvények egyenkint tárgyaltatván, 
a bizottság a következőleg határoz

a) cgycnlúnt 40 K segélyt kapnak: Berger József, Teicii- 
ter György, Spitzer Albert, özv. Tónika Antalné, Nohn Gyula. 
Forintos Gáspár, özv. Hoppé Hubertné, Farkas Jenő, Szakos 
Dániel, Bátky Mihály;

b) egyenkint 25 K segélyt kapnak: Böcskey László, 
Ziegler Károly, Földy Imre, Wachtel Sándor, Parche János, 
Bettelheim József, Polkák Adolf, Karnich Lajos, Rasznitz 
Gusztáv, Schlesinger Sándor, Tér Nándor, Portisch Ferencz, 
Ledniczky Frigyes, Csernák László, Rikk Tódor, Kaufmann 
Ede, Weltner József, Márton János, Seidmann Sándor, Márton 
László, Szabó Mihály, Schaffcr Ignácz, Scharf Ferencz, Tóth 
Flórián, özv. Eczet Jánosné, Lebócz Vincze, Elefánt Lajos;

c) egyenkint 13 K segélyt kapnak: Rechnit Gerson, 
Bjeleni János, Krauszgruber Nándor, Neuer Jaroszláv, Sztanoj 
Szvetozár, Japhen Jakabné, Blum Emil, Divisch Ferencz, Vil- 
lingsdorfcr Jenő.

Egyéb tárgy nem lévén, elnök köszönetét mond a bi
zottság tagjainak közreműködésükért és az ülést d. u. 6 és 
fél órakor berekeszti. Kmf.

Harsányi s. k.
elnök

JEGYZŐKÖNYV.
Fölvétetett Budapesten, 1910. évi november hó 29-én, 

a budapesti kávéssegédek, kávéfőzők és konyhalegények se
gélyalapjára fölügyelő-bizottság üléséről. Jelen voltak: Har
sányi Adolf elnök, Gárdonyi József, Gruber Károly, Holstein 
Zsigmond, IIpor József, Keszey Flórián, Fekete Lőrincz, Nagy 
István, Makrai József, Rebeles Simon, Sziits János, Adorján 
József bizottsági tag o k ; Kemény Géza titkár.

1. Harsányi Adolf elnök az ülést d. u. 4 és fél órakor 
megnyitván, kegyelettel emlékezik meg a budapesti kávés
ipartársulat elhunyt elnökéről, Némái Antalról, aki e bizott
ság élén is üdvös munkásságot fejtett ki. Indítványozza, hogy 
az elhunyt elnök emlékezete a jegyzőkönyvben megörökit- 
tessék. A tnizottság az. elnök javaslatát egyhangúlag elfo
gadja.

2. Elnök az előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Gruber Károly és Keszey Flórián urakat kéri föl.

3. Az. 1909. évi november hó 5-én tartott ülés jegyző
könyve fölolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

4. A budapesti kávéssegédek szakegyesületének kiküldöt- 
tei M kérvényt adnak át, amelyek a pályázati határidőn belül

H irdetm ény.
A budapesti kávésipartársulat munkanélküli kávéházi al 

kalmazottakat segítő alapjából rendelkezésre álló összeget 
a Jf. évi deczember hónapban karácsonyi és újévi segély
képpen fogjuk kiosztani. Segélyben részesülhetnek az ipar- 
társulati munkaközvetítő által legalább egy Ízben már el 
helyezett és jelenleg munkanélkül levő kávéházi alkalmazottak 
munkanemre való tekintet nélkül. Nős és családos munkások

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalm aknál kitűnő hatású. 

Term észetes vasm entes savanyuviz.
Kapható ásváuyvizkereskedésekbeu óa gyógyszertárakban.

CPIITTT TI7CJ X r  A O T Szinye-LIpóczl Sálvator-forrás-vállalat, 
M t r lU L I  ü o  A u U o l  Budapest, V., Rudol frak part 8.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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előnyben részesülnek. A pályázati kérvényeket a f. évi de- 
czember hó 17. napjának délutáni 5 órájáig kell benyújtani 
az ipartársulat irodájában (VII., Kazinczy-utca 11.) 

Budapest, 1910. november 30.
Harsányi Adolf s. k.

elnök

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartársulat 
munkaközvetitőjének működéséről.

Az 1909. évben elhelyezett munkások szama: 17000. 
Elhelyeztetett:

H ó n a p 1909 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
November 1127 1243

Elhelyeztetett:
1910. évi november hó 1. napjától 30. napjáig.

állandó kisegítő
főpincér . 5 —
fölszolgáló . 79 . 103
kávéfőző . 14 . 246
kávéfőzőnő . 10 —
konyhalegény . . 15 . 72
föli i ónő . 28 7
takarítónő . . 15 —

Budapest, 1910 december 9.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

KÖZGAZDASÁG.
Az első magyar részvény serfőzde 1909—10-ben 

9,646.407 K bruttó bevételt ért el, az előző évi 8,179.994 
K-val szemben, amiből a nyereményáthozat 52.742 K, a ka
mat 67.775 K, az értékpapírkamat 45.900 K, befolyt kétes 
követelés 674 K és árubevétel 9,479.314 K. A kiadások 
közt az általános költségek 943.864, a hordók vételára 218.510, 
a fogatok 300.250, a fa és szén 229.198, az anyagok 147.527, 
a jég 118,787, a biztosítás 23.971, a kétes követelések le
írása 44.643, egyéb leírás 500.000 és az adók 109.272 K-val 
szerepelnek, úgy, hogy a tiszta nyereség 1,016.630 K, az 
előző évi 846.469 K-val szemben. Az osztalék a mtilt évi 
200 K — 33»/o-kal szemben 250 K — 43/bl<y0, A mérleg a 
gyári telkeket és épületeket 3,098.948, a gépeket és fel
szereléseket 725.707, a pénzkészletet 80.389, az árukészletet 
46.686, a hordókat és anyagokat 270.790, a malátagyárnál 
levő érdekeltséget 271.607, a váltókat 277.200, az érték
papírokat 889.225, a M. orsz. központi takarékpénztárnál 
levő követelést 3,613.990 és a különféle követeléseket 
2,566.511 K-ra becsüli; a tehertételek közt az 1,800.000 
K részvénytőke mellett a tartalékalap 650.000, a kétes kö
vetelések tartaléka 796.089, a törleszt, alap 2,606.549, a 
hátralékos söradó és söradópótlék 2,854.605, a nyugdíjalap 
854.653, a segélyalap 168.205 és a különféle hitelezők 
1,205.874 K-val szerepelnek. — Itt említjük meg, hogy a 
serfőzde november 17-én tartott közgyűlésén az alapszabályok 
értelmében kisorolt két igazgatósági tag, névszerint Gtindel 
János és dr. Schmidt József újból megválasztattak. Qomperz 
Károly lemondásával megüresedett igazgatósági tagságra pe
dig fö lm é r  József eddigi felügyelő-bizottsági tagot válasz
tották meg.

A kőbányai polgári serfőző rt. 1909/10-ben 5,888.500 
K bruttó bevétellel dolgozott, az előző évi 5,397.769 K-val 
szemben. Ebből nyereségáthozat 30.315, kamat 12.726, in
gatlan jövedelem 69.132 és árubevétel 5,776.325 K. Az ál
talános költségek 970.683, az anyagok 387.706, a jég 53.639, 
a fuvarozás 173.525, a söradó 3,459.753, a biztosítás 13.717!

Dr. SZULY ALADÁR
ÉLELIRICIKKEK ÉS FŰSZER 
:: RAGYKERESKEDÉSE ::

Páratlanul gazdag külön 
:: csemegeosztály? ::

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

B u d a p e s t, IH u z e u m -k ö ru t  2 3

az adó 88.335 és a leírás 183.798 K-t emésztettek fel, úgy, 
hogy a tiszta nyereség 557.340 K, a megelőző évi 522.489 
K  ellenében. Az osztalékot az igazgatóság 17 K  8'H'h-ban 
tavaly 16 K — 8f>jo)  állapította meg. A mérleg a gyári tel
keket és épületeket 3,171.157 K-ra, a gépeket és berende
zéseket 1,683.668, a hordókat 752.772, a nyersanyagokat 
212.895, az ingatlanokat 465.347, a kőbányai malátagyári 
részesedést 140.400, a pénzintézeteknél levő követeléseket 
1,072.565, a városi bérházat 1,245.262 és az adósokat 
2,335.468 K-ra értékeli. A tehertételek közt az 5.000.000 K 
alaptőkén felül a hitelezők tétele 848.246, a kincstári hát
ralékos söradókövetelése 1,597.070, az értékleirás 2,332.792, 
a tartalékalap 389.960, a kétes követelések tartaléka 350.000 
és a tavaly létesített Freund Vilmos-segélyalap 100.000 K-ra 
rúg.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata11 minden pénteken

t á r s a s  r e g g e l i t  t a r t .
1910. évi deczember hó 16-án: Qund'el Károly vendég

lőjében (Városliget. Volt Vampetics-vendéglő.)
1910. évi deczember hó 23-án: Pelzmann Ferencz ven

déglőjében (Rákóczy-ut. Pannónia.)
1910. évi deczember hó 30-án: Kommer Ferencz ven

déglőjében (Türr István-utca. Vadászkiirt.)

-------- „3ő barátok" összejövetelei.
A »Jó barátok« köre minden héten szerdán délután 4 

órakor társas uzsonnát rendez. A legközelebbi uzsonnák a 
következő helyeken lesznek:

1910. évi deczember hó 21-én: Vcrböczy Lajos vendég
lőjében (IV., Városháza-u. 3. sz.)

1910. évi deczember hó 28-án: Almássy József ven
déglőjében (VIII., Baross-u. 92. sz.)

M egrendeléseknél kérjük  tisz te lt o lvasó inka t m ind ig  lap u n k ra  h ivatkozn i.
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Löwenstein M. utóda Horvát Nándor cs. és Idr. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.) Évtizedek óta az 
ország legnagyobb szállodáinak, vendéglőinek és kávéházai
nak állandó szállítója. Fióküzlet: IV., Kishíd utcza 7. (Telefon 
11-48.)

VEGYES HÍREK.
Nyugdijegyesületiink uj tagjai. 1910. deczember hó első 

felében a) Sz. V, K. P. és K■ O. Ny. a következő uj tagokkal 
szaporodott: Wieser József (1000), Szőke Sándor (1000), 
Esek Antal (1000), Szliacsán Frigyes (1000), Pentz István 
(1000), Tóth Ferencz (1200), Török Miklós (1000), Theiczel 
János (1200), Hadinger Lajos (1200), Prüger F. Gyula 
(2400) és Puer Béla (1600) korona nyugdíjigénnyel. Az uj 
tagok éttermi alkalmazottak.

M ártonffy M árton k itüntetése. M ártonffy  Márton ud
vari tanácsos, iparoktatási főigazgatónak, nyugalomba vonu
lása alkalmából, sok évi működése alatt kifejtett buzgó és 
eredményes munkássága elismeréséül ő felsége a Lipót-rend 
lovagkeresztjét adományozta. Ezt az igazán értékes munkával 
kiérdemelt kitüntetést jóleső örömmel veszi tudomásul nem
csak a magyar iparosvilág, amellyel sok éven keresztül volt 
Mártonffy Márton benső kapcsolatban, hanem főleg az or
szág vendéglősei is, kiknek közéleti törekvéseit a kitüntetett 
férfiú évtizedek óta ismeri|, s a vendéglősiparnak a képesítés 
elérésére, a vendéglősipari szakiskolák országos szervezésére 
irányított munkásságának leglelkesebb támogatója volt. Ez. 
a kapcsolat nem szűnt meg azzal, hogy az iparoktatási fő
igazgatóból törvényhozó lett, mert a kiváló férfiú a parla
mentben is bizonyára keresni fogja és meg is találja majd 
a imódot, hogy hasznára lehessen a vendéglősiparnak is, 
amelynek nagy tehetségével, ambicziójával és munkájával min
denkor szívesen állott rendelkezésére.

Strausz Antal. Strausz Antal budapesti kávés, a »Szabad- 
ság«-kávéház tulajdonosa, f. évi deczember hó 11-én hosszas 
szenvedés után 46 éves korában meghalt. A megboldogult, 
akiben Briick Károly ipartársulatunk kiváló tagja sógorát 
gyászolja, egyike volt a budapesti kávésipartársulat legrokon
szenvesebb tagjainak, kinek korai elhalálozása nemcsak kar- 
társai, hanem a társadalom legszélesebb rétegeiben is osz
tatlan részvétet keltett. Szerény és kiváló vasszorgalmu, ne
mes érzésű »self made mann« volt, aki egyéni tulajdonságaival 
általános köztiszteletet vívott ki magának. Végtisztességén 
a budapesti kávésipartársulat Harsányt Adolf vezetése alatt 
küldöttségileg vett részt. Nyugodjék békében oly sok szen
vedés u tán ! Áldás és béke ham vaira! Strausz Antal ha
láláról a család a következő gyászjelentést adta ki: »Leg- 
mélyebb fájdalomtól sújtva jelentjük rokonainknak, jóbará
tainknak és ismerőseinknak, hogy a hőn szeretett férj, fin, 
fivér, sógor és rokon, Strausz Antal ur, a »Szabadság«-kávéház 
tulajdonosa, f. hó 11-én, éjjel, hosszas szenvedés után, éle
tének 46-ik és boldog házasságának 11-ik évében jobblétre 
szenderült. A drága halott hült tetemeit folyó hó 13-án, 
kedden délelőtt 10 órakor fogjuk a gyászházból, V., Aulich- 
utca 8., az uj rákoskeresztúri izr. temetőbe örök nyugalomra 
helyezni. Béke hamvaira! Strausz Antalné, szül. Zwack Jenny, 
neje; özv. Strausz Katalin, anyja; Zwack anyósa; Strausz 
Gyula, Strausz Miksa, fivérei; Strasser Árminná, szül. Strausz 
Berta, Novák Sománé, szül. Strausz Emília, özv. Biróné, szül. 
Strausz Róza, Rosenberg Edéné, szül. Strausz Irma, Orosz 
Sándorné, szül. Strausz Jolán, nővérei; Brück Károly, Reiner 
Mór, Strasser Ármin, Novák Soma, Rosenberg Ede, Orosz 
Sándor, Zwack Károly, sógorok; Brück Károlyné, szül. Zwack 
Helén, Reiner Mórné, szül. Zwack Malvin, Zwack Károlyné, 
sógornők.

Zimmer Ferencz kitüntetése. Zimmer Ferencz, a Fanda 
Ágoston és Zimmer Ferencz ezég tulajdonosa, mint azt a 
hivatalos lap egyik legutóbbi száma közölte, cs. és kir. ud
vari szállítónak lett kinevezve. E kitüntetést annál is inkább 
megérdemli, mert nagy fáradsággal és óriási költséggel Eu
rópa minden részében piaczot szerzett a magyar halnak. 
Zimmer Ferencz a monarchia legnagyobb halkereskedője, aki 
nemcsak a székesfőváros, hanem az egész, ország szállodásai 
es vendéglősei körében osztatlan népszerűségnek örvend, sőt 
a külföldön is reálitásánál, megbízhatóságánál és ama rend
kívüli lelkiismeretességnél fogva, mellyel nagy vevőkörét ki
szolgálja, általános kedvességnek örvend, mint halnagyke
reskedő.

Iparhatósági m egbízottak választása. A főváros tanácsa 
hirdetmény utján közhírré teszi, hogy az 1884: XVII. t.-cz. 
értelmében alakított iparhatósági megbízottak választását, a 
mely évente megismétlendő, e hó 26-ra, hétfőre, tűzte ki. 
A választás reggel 9 órától délután 4 óráig tart. Az ipar
hatósági megbízottak a törvény értelmében arra valók, hogy 
az elsőfokú iparhatóságot működésében támogassák. Választó 
a törvény értelmében minden önálló iparos (kereskedő), ki 
az illető kerületben lakik. Megválasztható csak az az iparos 
(kereskedő) lehet, aki az 1909. évben a székesfőváros III—X. 
kerületében legalább hatvan korona, az I., II., VII., 
VII). és IX. kerületben legalább száz korona harmadosztályú 
kereseti adót fizet. A választás szavazólapokkal történik és 
minden kerületben az illető elöljáróság helyiségében megy 
végbe, 4 kereskedelmi és iparkamara közreműködésével, meg
felelő számú bizalmi férfi jelenlétében. A tanács kéri az ér
dekelteket, hogy szavazati jogukkal nagyobb számmal éljenek. 
A szavazásnál iparigazolvánnyal vagy adókönyvvel igazol
hatják magukat.

Esküvő. Horkai Gyula, a Korona-kávéház tulajdonosa 
Budapesten f. évi deczember hó 18-án délelőtt 11 órakor 
tartja  esküvőjét Csillag Margit kisasszonnyal, özv. Csillag 
Józsefné úrnő leányával.

Gyermekfelruházási ünnepély. A Seidl István Aradi- 
utczai vendéglőjében alakult »Fehér kakas« nevű asztaltársaság 
szépen sikerült háziünnepéiy keretében tartotta meg első 
gyermekfelruházási ünnepélyét, mely alkalommal 15 szegény 
gyermeket láttak el jó, meleg téli ruházattal.

Eljegyzés. Zlinszky József, Zlinszky Lajos aranyosmaróti 
szálloda tulajdonos fia, folyó hó 3-án jegyet váltott Nemess 
Janka kisasszonnyal, Nemess Ignácz aranyosmaróti kávés test- 
vérhugával.

Üzleti hírek. Klein Ármin szállodás Miskolczon, Vörös- 
marthy-u. 29. sz. a. a modern kor igényeinek megfelelő szál
lodát nyitott. —• Schneider Vincze vendéglős Kassán átvette 
az Uri-Casino vendéglőt. — Varga András kávés Nagyváradon 
»Magyar király* névvel modern szállodát nyitott. — W átz 
Ferencz Temesvárott a józsefvárosi Horgony-palotával szem
ben nyitotta meg fényes berendezésű Royal-szállodáját és 
kávéházát. — Stögermayer Antal vendéglős Szolnokon átvette 
a vármegyei kaszinó éttermét. — Still Frigyes szállodás és 
vendéglős átvette Szegeden a Bors-szállodát. — Kaiser Li- 
pót szállodás átvette Herodek Istvánnétól az eleki községi 
nagyvendéglőt. — Fodor Albert szállodás e hó folyamán 
nyitotta meg Szegeden a teljesen újjáalakított Feketesas- 
szállodát.

A téli fürdőkura a Szt.-Lukácsfürdőben élénk és láto
gatott. A november havában kiadott vendégnévsorból fel
említjük a következő neveket: Emanuel Láng, P á ris ; Con- 
stantin Milicescu, Bukarest; Zángl Ignáczné, Berlin; Fer- 
dinand Schmidt, gyártulajdonos, D resden; Drága Dimitrie- 
vich, magánzó, Belgrád ; Albert Blum, bankigazgató, G iurgiu; 
Pallas Miksáné, Drohobycz; Elena Milicescu, Bukarest; Gór
nál Azentie, felügyelő, Craiova; özv. Hahn Viktória, Buka
re s t ; Kiss Ernő, országgy. képviselő, Szolnok; Kostela Já
nos, bányatanácsos, Petrozsény; főtiszt. Maszlaghy Ferencz, 
kanonok és kísérete, Esztergom ; dr. Kaczander Ármin, orvos, 
Aracs; Kugler Henrik, cementgyáros, Brassó; főtiszt. Rosos 
István, apát-p!ébános, M urakeresztur; Tichy Rezső, sörfőzde- 
tulajdonos, Brassó-Földvár; Bürger Lipót, földbirtokos, Ma
gyarigen ; Kurovszky Zsigmond és neje, m. kir. bányatanácsos, 
Zalatna; dr. Milch Zsigmond, ügyvéd, Nagybittse. Felsorol
ható volna még számos bel- és külföldi vendég, akik a 
téli kúra használata végett felkeresték ezen kénes hévvizü 
budai gyógyfürdőt.

Első Leánykiházasitó Egylet m int szövetkezet. (Gyer
mek és életbiztosító intézet, Budapest, VI., Teréz-körut 40—42. 
Alapittatott 1863.) Folyó év november havában 1,818.600 K 
értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 1,528.600 K ér
tékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított ösz- 
szegek fejében 135.800 K 74 fillér fizettetett ki. 1910. ja 
nuár 1-től november 30-áig bezárólag 20,529.900 K értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 17,820.900 K értékű uj 
biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 
a folyó évben 1,375.947 K 37 f. és az intézet fennállása óta 
16,617.830 K 05 fillér fizettetett ki. Ezen intézet a gyer
mek és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legol
csóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett.

M egrende léseknél k é rjü k  t is z te lt  o lv asó in k a t m ind ig  lap u n k ra  h iv a tk o zn i.
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A Szent-M argitszigeti gyógyfürdő felügyelősége kör
levélben értesítette a m. tisztelt szállodás, vendéglős és ká
vés urakat, hogy az általa forgalomba hozott gyógyvíz és 
szénsavval telített üditöviz elárusitásával Budapest és kör
nyékére Angyal Mártont, (Budapest, V., Visegrádi-uteza 66. 
sz.) a Csillaghegyi forrásvíz vállalat volt ezégtagját és üz
letvezetőjét bízta meg.

István király-szálló bérlő rt. Nagybányán cég alatt 
100.000 K alaptőkével (100 drb. 500 K-s részvény) uj rész
vénytársaság alakult a Nagybánya város tulajdonában lévő 
István király-szálló bérbevételére. Igazgatóság: Brebán Sándor 
(igazgató), Moldován László, Almer Károly, Révész János, 
kíanzulovik Kristóf, dr. Nagy Gábor, Glavitzky Károly, Bay 
József és Jancsovics József.

Övakodás solisem á rth a t:
Legyen tél, vagy forró nyár,
Ha félted az egészséged 
Uuna artézi vizet igyál.

Osztrák és magyar vendéglősök Londonban. Az. angol 
szállodások és vendéglősök szövetsége — mint a P. H.-nak 
Londonból Írják — elhatározta, hogy az osztrák és 
magyar szállodás és vendéglős szövetség tagjait tanulmány
útra meghívja Londonba. Az angol szövetség e czélra 30.000 
koronát szavazott meg. Az osztrák és magyar szállodások és 
vendéglősök fogadásán a Londonban élő osztrákokon és ma
gvarokon kívül az osztrák-magyar nagykövetség is résztveszi

M iért kell újságot olvasni. Németországban nemrég 
olyan por fordult meg a legfelsőbb bíróság előtt, amely 
igen tanulságosan igazolta azt a tételt, hogy ina már min
denkinek kell újságot olvasnia, elsősorban azonban az ipa
rosnak, aki üzleti életében, ipari tevékenységében egyáltalá
ban nem nélkülözheti azt a tudást és tájékoztatást, amit a 
nyilvánosság nyújt. A szóban levő pörös esetnek tanulsága 
főleg ez volt. A kérdés jogi oldalára tartozó okulás, amit az 
eset képvisel az, hogy senki sem mentheti hibáját, vétkét, 
vagy tévedését azzal, hogy a törvény, vagy a hatóság tilal
máról, illetve parancsáról nem szerezhet tudomásé, mert nem 
olvas újságot. Az eset a következő volt: Egy iparos, hogy 
telepét bővítse, megvette a szomszédos ingatlant, holott az 
bűnügyi zárlat alatt állott. Az eladó tudniillik maga is bűnös 
utón szerezte s mig a megindult büntetőper a tulajdon 
jogosságának, vagy az ellenkezőjének kérdését nem tisztázta, 
addig a zár alá vett telek forgalomba nem kerülhet. Ezt 
hagyta figyelmen kívül a vevő és emiatt a büntető bíróság 
az eladóval együtt a vevő iparost is pörbe fogta. Az iparos 
azzal védekezett, hogy nem olvasta a hivatalos újságot, a 
melyben a tilalom megjelent. Erre az államügyész arra kérte 
a büntető bíróságot, hogy most már annál is inkább Ítélje 
el á vevőt, mert olyasmivel védekezik, ami minden iparosnak 
szégyenére válik, mert az, hogy nem olvas újságot, ment
ségül nem szolgál, amint nem tekinthető annak a törvény nem 
ösmerése sem. Az iparosnak és kereskedőnek minden lapot, 
vagy legalább is olyanokat kell olvasnia, amelyekben az 
öt érdeklő híreket közzé teszik. Az olyan kereskedő, vagy 
iparos tehát, aki ezt elmulasztja, a rendesnél is súlyosabban 
büntetendő. A bíróság a pörbe fogott iparost egy heti fog
házra ítélte. (Alágyár Ipar.)

Rákospalotai vendéglősök szikvizgyára rt. cég alatt uj
részvénytársaság alakult, mely megvette a Fischer és társa 
cég rákospalotai szikvizgyárát. Az alaptőke 15.000 K. Igaz
gatóság: Fischer Dezső, Eaudstoff György, Mészáros József, 
Novák József és Ofner Gyula. Felügyelő-bizottság: Herczog 
József, Horváth Vilmos, Szekeres József, Kardos lózsef, P. 
Molnár Ferencz, Szuhánszky Pál, Szupper József, Vrnik Já
nos és Zsarnoviczky Dániel.

A Carlton-szálloda nem épül föl. Az évek óta vajúdó 
Carlton-szálloda — mint az »Az Est írja mely a Folyam
os Tengerhajózási Társaság régi palotájának helyére volt 
tervezve és amelynek tőkekonzorciuma oly nagy nehézségek 
között jött létre, elejtettnek tekinthető. A tervezők —- hú
széi int lemondtak a szálloda építéséről és fuzionális tár
gyalásokat kezdtek azzal a csoporttal, amely a Toneth-ház 
helyén óhajt nagy szállodát felépíteni és amely csoport mö
gött szintén külföldi tőke van. A tárgyalások még nincsenek 
befejezve, mert a Toneth-ház megvételére nézve a szerződés 
meg nem jött létre.

Balatonfüred-fürdő bérbeadása és felépítése. A Műszaki 
\ /iag értesülésé szerint Balatonfnred-fűrdö bérbeadása már 
befejezett dolog. A bérletösszeget évi 50.000 K-ban állapi- 
tottak meg, mely 5 évenként évi 5000 K-val emelkedik. A 
bérlő részvény társaság a fenyves erdőben 150 szobás szana
tóriumot, a Balaton partján pedig két 200—200 szobás szál- 
odat fog le" sneiii központi fűtéssel, vízvezetékkel és vil- 

1 anyvilágítássá1 ,elszerelve. Ezenkívül fürdőházat létesítenek 
cca 150 kabinná,, egy mesterséges szigetet is terveznek több 
100 méterré a parttól s hegyi vízvezetéket.

Uj sörgyár Tem esvárott. Az Első temesvári szeszégető 
és finomító rt. meg akarta Venni a temesvári Gyártelep-ser
főzdét, de ez a terve meghiúsult. A társaság most szesz
gyárával kapcsolatban teljesen uj nagyszabású sörgyárat akar 
létesíteni s ez irányban most folynak az előmunkálatok. Az 
alapítást szakkörökben nagy szkepsissel fogadják, mert a 
Temesvárott cs a délvidék több helyén létesült sörfőzdék 
sikere főkép azon múlik, hogy a sörgyártáshoz szükséges 
nyers anyagokat távolból, nagy fuvaráldozatokkal kell be- 
szerezniök és így versenyképes terméket nem képesek elő
állítani.

Városházi borpinezék. A Magyar Szőllősgazdák Országos 
Egyesülete több vidéki városhoz intézett beadványt borpin- 
cze létesítése ügyében. Az erdélyi nagyobb városokban, mint: 
Kolozsvárott és Brassóban igen nagy ellenszenvvel fogadták 
az ajánlatot, mert a hatósági borpinezék felállítását a helyi 
vendéglősiparra nézve károsnak tartják és erősen készülnek 
arra, hogy ezt a támadást, mely az adózó polgárság egy 
számottevő része ellen irányul, a legerélyesebben visszauta
sítsák.

A felvidéki idegenforgalom fellendítése legutóbb a kas
sai kereskedelmi és iparkamara ülésén is szóba került és ti 
kamara elhatározta, hogy a felvidéki természeti kincseknek 
és szépségeknek az iparosok és kereskedők érdekében való 
kamatoztatása végett mozgalmat indít. A mozgalomba bele
vonják a besztercebányai és a pozsonyi kamarákat is, továbbá 
lépéseket tesznek a városnál, vármegyénél és a fürdők igaz
gatóságainál, hogy egy idegenforgalmi iroda legyen felállít
ható.

természetes
é gvé nye s  

SAVANYÜVIZ.

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

matton! Henrik 8 1 SSÍSE

mattom
=Henrik

Tetéz körút 37

RADÓ ÉS TÁRSA
Budapest, V., Mérleg-utea 4. sz.

Mindennemű m agyarésfranciaborok. 
Pezsgő, cognac és likő rök  raktára.

0 0  Nagybani eladás, hs

M egrendeléseknél kérjük  tis z te lt  o lv asó in k a t mindig lapuM kra h iv a tk o zn i.
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>sm
Tokaji Bortermelők Társasága R.-T. okaj.

TRADE m a r k .

Ajánlja kiváló minőségű valódi

T0KA3I BORAIT
Ezen felséges ital adja meg a kellő kedvet az igazi mulatságra.

Előkelőbb ős olcsóbb ital, mint a pezsgő,
Próbarendelésre alkalm as hordócskák:

60 liter 1908. évi asztali bor . . . . K 56.10 
60 liter 1907. évi pecsenye bor . . . K 66.—
60 liter 1904. évi szamorodni K 82.50

Próbarendelésre alkalm as ládaküldem ények:
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.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

§| Sváb poloska patkány-egér- §
[bj irtó szereink hatása páratlan. Kérjen prospektust, p
I  5 t a n ö a r ö - T á r s a s á g  fÉ
ĵ i B udapest, 1U. K o s s u th  La|os-u. 14-16.

QES
Gyógyvendéglő és kávéházi helyiség

újonnan építve — T A IIC  lA FÜ B U Ő .V  -  bérbeadó. Megfelelő tőkével 
rendelkezőknek bővebb felvilágosítást ad 10—11-ig: Dr. BARTA KORNÉL, 

___ _____  Nagy János-utcn 3.

Vendéglő-bérbeadási
hirdetés.

Elsőrendű vendéglő-helyiség Buda
pesten, előkelő politikai olub-helyiséggel
kapcsolatban, nagy jövedelem-kilátással, most 

|  épülő díszes bérpalotában f. évi május 1 -re
M T  kiadó, s m

Bővebb felvilágosítás a szerkesztő
ségben kapható.

Ezennel bátorkodom a tisztelt vendéglősök, mészáro
sok, kávésok és hentesek emlékébe hozni, hogy én az Ame
rikában szerzett gyakorlatom révén az elismert legjobb 
am erik a i jeg p in cek e t, jé g v e rm e k e t és a  leg jo b -

□ b án  iz o lá lt h lis itö -h á z a k a t épitem és Magyarország
ja bán is évek óla a bizalmat kiérdemeltem. L ő w  I g n á c z ,
□ B udapest, V I,, Ó -u toa 45. sz.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□

□

^3

Rettenetes csapás  a PATKÁNY és EGÉR I Ezek el ien legjobb s z e r  a

.DflNYSZ VIRUSZ1
-  Nagybani n 
•x~ytárak rés:

Franc Wilhelins Co. Wien, III/2.
i Wien 1. (csak gyógyírnak részére) és Török Józsefnél, Budapest, VI.
i Fr; ............ "  ................... "

T. étlapiró és vendéglős uraknak legmelegebben aiánlom a
legjobbnak elismert és sok időt és munkát megtakarító

Be'fé°e*ts" HEKT06RR PH-LR POK,
s minden színben levő tintákat. — Nagy választék
ban Hektograpli-tekercsek, kész étlapok, memi-kár- 
tyák, konyna-söntés-ivek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és szjnben, ruhatár-számok, bérlet
füzetek, levélpapír és borítékok szivarszipkák kívá
natra ezégnyomassaj is; legújabb pecsenve- és lialdi- 
szek, torta- és táuyer-papirok, siitemeuy-kapszlik, 
papír-szalvéták, papirlemeztáuyérok, szalmaszálak, 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stbit olcsó 

mellett, gyorsan és pontosan szállít :

BERK0UIT5 KÁROLY Budapest, ü l i . ,  5ip-utca 5. sz.
Hektograpli készítő, irodai, éttermi, kávéházi és ezukrászdai czikkek raktára. 

K ív á n a tra  á r je g y z é k  és m in tá k  in g y e n  és b é rm e n tu e .

szabott árak

Bérbeadandó
' Resiczabdnydn

közvetlen a vasútállomás mellett épült

„Koron a“
nevű uj szálloda.

T íz újonnan berendezett vendégszoba, dí
szes étterem, télikert és kávéház, külön újonnan 
épült csapszékkel és depóval.

Minden helyiség berendezve, a jól felsze
relt konyha, az összes szükségelt ezüstnemüek, 
az ágynemiiek azonnal bérbevehetők évi 7000 
koronáért.

Egész éjjel nyitva, nagy forgalom.
A nagy gyárak bemenő és kimenő kapui előtt.
Ezen nagyszállodát átadni felügyeletem alatt 

egy óvadékképes nős pincérnek, mint üzlet
vezetőnek, kinek neje a főzést jól érti, szintén 
hajlandó vagyok.

Ebbéli ajánlatok az óvadék megnevezésével 
együtt beküldendők a tulajdonosnak :

Jurácsek Sándor,
szesznagykereskedőnek, RES1CZABÁNYÁN.

A reslczal „PANNÓNIA’* uagyvendéglö i s  kávé- f i  
házra szintén egy modern vendéglés kerestetik. V

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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j) Szí. Lukács-fürdői Kristályforrás wegyelemzései.
Orsz. m. feir. Chemiai 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

Cfjemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) 0.0093 gr.
Nátrium (Na) 0.0334 „
Calcium (Ca) 0.1268 „
Magnesium (Mg) 0.0165 „
Vas (Fe) 0.0004 ,
Chlor (Cl) 0.033 L „
Sulfat (SO4) 0.1188 ,
Hydrocarbonat, (HGO3) 0.5002 „
Siliciumdioxid (SiO2) 0.0169 „
Szénsav (CO2) 44.66 cm3 0.0880 „
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat 
és ammóniákat a viz nem tartalmaz és igy 
a „Kristály“-forrásvizet igen tiszta  calcium- 
és inagnesium-hydrocarbonatos ásványvíz
nek minősitjük. Bakteriológiai szempontból 
pedig az állami bakteriológiai intézet 
ezen vizet tisztának és kifogástalannak 

minösifeffe.
Budapest, 1908. márczius 17-én.

Orsz. m. kir. Cfjemiai Intézet Budapest. 
Br. Jiossutámj s. k., igazgató.

01. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.
A forrás hőmérséke 25.75 C°
A viz fajsulya 17.5 C-on 1.00074
A viz lagyáspontja 0.035 C. osmosis-nyomás 

“ atm., elektromos vezetőképessége0.421 elektromos 
0.0008661 Ohm cm.
Cfjemiai vizsgálat.

1000 gr. vízben találtatott:
Kálium (K)
Nátrium (Na)
Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Vas (Fe)
Chlor (Cl)
Sulfat (SO4)
Ilydiocarbonat (HGO3)
Sdiciumdioxid (SiO2)
Szénsav (CO2)

összes szénsav (CO2)
E nagy mélységből fakadó,

0.0070 gr. 
0.0328 „ 
0.1277 , 
0-0452 „ 
0.0004 , 
0.0338 „ 
0.1118 „ 
0.5194 „. 
0.0170 „ 
0.0878 „ 
4.6245 „ 

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
R. m. kir. Tud. Egyetem 1. Chemiai Intézete 

B r W inkíer Lajos s. k., egyet, tarnr.

$ 5 s , \ y

Br. Bankó Vilmos a cheinia tanára, a m. tud. akadémia tagja:
A Szt. Lukács-fürdői Kristály forrás vize tiszta calcium- magnesium-hydrocarbonatos ás

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

Budipest, 1904. julius 20. Br. Bankó Vilmos s. k., a cheinia tanára,
a magy tud. akadémia tagja.

A „Kristály*1 forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán pó
tolja a franczia Évian és St. Calmier forrásokat.
ÉVIBB-CBCBBT forrás:

1000 gr. vizűén 0.8172 gr. ásvány alkatrész, 0.2782 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.
ST. CBLJTHEn-BBBOlT forrás:

1000 gr. viziten 0.2104 gr. ásvány alkatrész, 0.3819 gr. szénsav, összesen 0 6723 gr.
SZT. LUHBCSTÜBBŐ1 ,,JiJUSTBLlf‘‘-TOBBBS:

1000 gr. viziten 0.5208 gr. ásvány alkatrész, 0.4024 gr. szénsav, összesen 0 9832 gr.
B  Krisíályforrás több ásvány-alkatrészt és több természetes szénsavat is tartal

múit e két világhírű és a franczia kormány által közérdekű jelleggel lelruházott gyógyvíz.

Z T .  L i l K f l 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\?dri  g ^ óg yhe l ^ -

Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, iszapboro
gatások, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, 
ftyógyvizuszodák. Olcsó és gondos pensio. Csuz, köszvény, ideg-, 
bőrbajok. Lakás ellátás felől kimerítő prospektus) ingyen küld a 

SZT. LITKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA.

máz,

i  1

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



í?10 december 15. Magyar V endéglős- és Kávés-Ipar III

«t *  A  P i l c e n i  P o l g á r i  S e r f ő z ő  „Pilseni Ősforrás" #  f i  
a M ü n c h e n i  P a u l a n e r  S ő r fő z ő  r.-t. S a l v á t o r e ö r g y á r

magyarországi kizárólagos vezórképvlselete

UfEZEY ŐS T Á R S A  A Jánljuk kSvetkezó világhírű (Őreinket úgy hordóban, mint pattokban ,,PIU.nl Otforrla a«r"
A  »Wlteni Polgári Sert6x5bfll,alaplttatolt 1842. „Manehealía.- ........... ‘ ----------
Á *■ *0rfóz6 Sslvátorsörgyárból kapható égés:_ . * IV u t ó r a  A  a *  í~ \ r.u'A,n muozodoi, aupittatott 1842. „M0nth.nl Paulaner »8r" a Müncheni PaulanerBudapest, IX., Kanoiaer Uicza 4. az. a a sürfózó Salváloroórgyárból kapható égisz ivén át ,4alvator a#r» a Müncheni Paulaner

TElEPOMSZltM 5i—SO. m  TELErONSZXM SS—60. ■■ aörtözö Salvátorsórgyárból, kizárólag caakla márczlua havában k ap ható . BOOOOOOO

HIRDETÉSEK felvétetnek a 
kiadóhivatal* 

bán, Budapest, VI. kerület, Felső erdősor 11
B é r b e a d ó  s z á l l o ö a !

SEIFERT HENRIK És FIRI
császári és királyi udvari tekeajztalgyár,
cs. és kir. jzabadalm. Jégszekrénygyár. 
ftri<Árjegyzék vidékre ingyen és bérmentve.

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

Nagy Ignácz
pinczefetszerelősi 
: czikkek üzlete:

Budapest, VII.,
Károly-körnt t.

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

szolgálás.

a s  Kimeríts és képes árjegyzék 
ingyen és. bérmentve.

Megye székhellyel, és az állami hivatalokkal, főgimnázium 
és polgári leányiskolával biró városban, egy régi jó mene
teli! szálloda és jóhirü vendéglő helyén újonnan épült 
emeletes, modern 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 villanyvilágítással vannak ellátva, betegség miatt 
hosszabb időre bérbeadó. A szálloda 1911. évi januar 1-én, 
vagy legkésőbb április elsején az egész berendezéssel 
átveendő. — Az átvételhez szükséges 30—40 ezer korona. 
Csak keresztény és szakavatott (jő jkonyhát'vezető) 

vendéglős pályázzon.
Bővebb felvilágosítással szolgál : Tóth István 
■ ■■■■■ szállodás, Balassagyarmat. ■■■■■■

Med, univ.
Dp . W e in g p u b e p  Á r m i n

fogorvos és operateur
kép. tiszti orvos, középisk. közegészségtan-tanár, ny. cs. 

és kir. I. oszt. ezredorvos
Rendel * Budapesten, IV., Gizella-tér 2. szám alatt 

■ -  d. e. 9-től 1 óráig és d. u. 8-tól G óráig.

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

Külföldi utazáson kérjen m indenütt Szt.-Lukácsfürdöl
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET I

A L A P I T  VA 1868-ban.

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

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

látható eredeti árak mellett.

A KRISTÁLY [•forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital é tv á E y z s W ó k p á l  
és em észtési n eh ézség ek n él. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali étf börviz. Hathatós s z o m jc s i l la p lto . —
Vidékre és külföldre fu v ard fjm en tes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely
hasonló en yh esége folytán pótolja a franczia Evian és S t 

Oa‘j&lmier vizeket.
S z t . L u k á c s tü r d ö  K u t v á l la la t  B udán..

HAZAI IPAR

. v é o jio r .

F i g y e l j ünk
Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

Magyar já ték -ká rtya -g y ár

Platóik Nándor is fial
BUDAPEST, Vil., Rollenbiller-u. 17.

8uuope*> Telefon; 63.—56, Aleplttetott(S24.

HAZAI IPAR
I

v io j c o r .

náHOOS
Ö udapesl

HUBERT J. E. POZSONY
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ
@1 ALAPITTATO TT 1825.

KOLÖNLEOESSÉd JEOY: 99 OENTRY-CLUB” 
A BUDAPESTI ORSZÁOOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

Megrendeléseknél kériük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



IV Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 19X0 december 15.

TRflRSTLVflRIfl SEC
Louis Francois & Co.

császári és királyi udvari szállítók,
Fii 1 5 p S z á s z  C o b a r g  G ó t h a í  Herczeg ő  Fensége szállítói

B U D A F O K .

16 elsőrendű k itü n tetés. □ □ □ Jdors G oneurs. □ □ □

FŐRAKTÁR: v é d j e g y . VEZÉRKÉPVISELŐSÉG

BORHEGYI F E R E N C Z  w  R g y  ES BlOCHMANN UTÓDAI
BUDAPEST, V., GIZELLA-TÉR 1. BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16.

Sürgönyeim: Franfoís Budafok. t k TELEFON: Budafok 15. szám.

„TUNGSRAM *

WOLFEAMLAMPA
1 Watt
áramfogyasztás.

Kávéházak, vendég
lők. á r u h á z a k ,  
irodák stb. világí
tására a legalkal
masabb és immár 
nélkülözhetetlen.

Szép, kellemes, fe
hér és állandó fény.

Kapható minden 
villanyfelszerelö 
és műszaki üzlet

ben.

7 0 1
áramköltség-

megtakarltás-
%y esült

Izzölámpa- és Villamossági Részvénytársaság 
ú j p e s t .

Telefon 78-52,78-5:1,78-64,10-01. Sürgönyeim: AMPERE.

Az egyetlen humoros szépirodalmi s művészeti képes hetilap a

m Ó K F )
Főszerkesztő: H a n g a y  S á n d o r .

^ P ík 3*31̂ .3' , 3 legkitűnőbb hazai humoristák és rajzolók. 
.. . . .  öldi vidám irodalom jeleseit pedig legjobb nevű for
dítóinkkal tolmácsoltatja.

Aki igazán és jól akar mulatni, rendelje meg á Mókát, 
a vdág legszebb kiállítású és legolcsóbb képes hetilapját, 24 
oldal szöveggel, 12—14 rajzzal és színes képekkel jelenik 
meg minden szerdán.

Minden legalább féléves előfizetőjének karácsonyi aján
dékul két modern szépirodalmi könyvet ad'.

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

, , Előfizetési á ra :
egesz évre . K 10.— negyedévre . K 2.50
felevre . . „ 5.— egyes szám 20 fillér.

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l:
Budapest, UI., Teréz-körut 38. . \  Telefon ZZ— 63.

I.iidiLiiyi Lajos kouyvnyomtaió műhelye, Szeged, Jókai-utca 4. Laptulajdonos: F. Kiss. Lajos.
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