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Gartnei* ágostün
elektrotechnikai czikkek raktára 

Budapest, V., W urm-utcza 3. szám,

Izzólámpák, >Nernst^-féle lámpák, f  
| foglalatok és mindennemű vilá- 
I gitási készülék és csöngettyü-be- 
! rendezésekhez való anyagok nagy 

raktára.

l -
TELEFON : 95-33.

ZJS
mindennemű célokra  szolgáló

j é g s z e k r é n y e k e t ,
sör-és borkimérő-készülékeket

pincevezetékkel vagy a nélkül

hűtőtelepeket és jéggyártó berendezéseket
(szénsavrcndszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőleg 

csekély, ha a hajtóerő már meg van) szállíttatnak :

Dr. W á g n e r  és T á r s a i
egyesült gyárak, mint betéti társaság. 

B U D A P E S T ,  IX. kerület, Tinódy-utca 3/a. sz.
BÉCS, IX., Wiihringerstrasse 65. 

Staniolkupak-gyár. Szikviz-gyár berendezések.
Prospektus ingyen és bérmentve.

Alapittatott 1854 Alapittatott

Hüífí Tivadar
y  csász. és kir. udvari szállító.

Porczellápgyáros é$ nagykereskedő

Budapest, Porottya-utcza 14.
Saját porczellángyár Ó-Budán. 

_______________ ____________________

Cs. és kir. udvari és kamarai szállító.

DREHER ANTAL SERFŐZDE! R .-T.
Budapest (Kőbányán).

Városi iroda : Vili., József-utcza 36. — Saját palaczk-töltés. 
Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusi- 
kiviteli márcziusi-, korona (á la pilsem), malala-, bajor- 

dupla márcziusi- és bak-sörét. 
Különlegesség : dupla maláta kösör kőkorsókban. 

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsiaiban szállít

SAJTNAGYKERESKEDÉS.
<f >--------------------------- ;--------------- < f >

JUNG PETER s
sajt-, vaj- és csemegeáru nagykereskedés

TELEFON 785. BUDAPEST. TELEFON 785. 
Főüzlet: IV., Vámház-körut 12, sz.
Fióküzlet: VII., Garay-tér 5. szám.

j ü
Mindenféle bel-és külföldi sajtok, hal- és hus- 
netnüek. Hal-, hús-, szárnyas-, főzelék-, turista- 
és vadász stb. konzervek. Mustár, halikra, déli- 
gyümölcs és mindennemű csemegék, tea és 
likőrök. Magyar és franczia pezsgőborok és 
mindenfajta ásványvizek a legezolidabb árak 
mellett kaphatók. Vidéki fogadós, vendéglős és 
kávés uraknak levél vagy sürgönyrundeletéro 
mindenkor a legmegfolelöbb czikkek gyorsan és 
pontosan szállíttatnak. Árjegyzék kívánatra ingyen



Dr. Ángyán, Dr. Elischer, dr. Herczel, dr. Kétli, dr. Korányi, dr. 
Laufenauer és dr. Liebermann egyetemi tanár urak által ajánlott

dupla m alátasör S z e n t  I s t v á n  
-  védjegygyei -

a kőbányai polgári serfdzö részv.-társ. készítménye.
a söripar egyik legjelentősebb vívmánya.

Ezen rendkívül kellemes izü üditő-ital egyszersmind kitűnő szer 
álmatlanság, idegesség, emésztési zavarok és étvágytalanság ellen, 
ajánlható továbbá vérszegényeknek és lábbadozó betegeknek, vala
mint a gyengeség különböző nemei ellen, végre igen fontos szop
tató nőknél. — Kapható Budapesten minden fűszer- és csemege
üzletben. A vidékre a serfözdo m^ga szállítja. — Budapesti á rak : 
a fogyasztási adóval együtt egy nagy palaczk (palaczkokon kívül) 

40 fillér, egy kis palaczk 32 fillér.

Első magyar részv. serfőzde
Gyártelep és központi iroda : Kőbánya. Telefon sz.: 52—60. 
Városi iroda: Vili., Eszterházy-utcza 6. szám .

Telefon-szám: 52—59.
Palaczksör osztálya: X. kerület, Kőbánya.

Telefon-szám: 56—58.

^KATZKY LAJOS-1
épületműlakatos mester.

KRISTÁLY természetes hydrocarbonntos ásványvízforrás, 
mely szénsavval telittetik. Az emésztést elő
segítő pompás asztali Ital. Vidékre és kül
földre fuvardíjmentes szállítás. Kéijen ár
jegyzést a Szt.-Lukácsfürdő Kisvállalattól 

Budán. St.-Louls 1904 : Grand Prlx.

Kulcsár és Társa
Budapest Vili, Reviczky-tér 4

f *  Ült

Telefon 63—03

Különlegesség: Márvány- és majolika- 
utánzatokban. ® Mázoló, fényező- és 

diszfestészeti müintézet.
esJ&

NflJMflN JÓZSEF — -Vili.. Német-utcza 2I. sz.

<<ZEPH1R<< szab. ajtócsukók és elsőrendű tüz- Szállit vendéglősök, kávésok, korcsmárosok stb. részéie a legjobb minőségű 
vlrstllket, kolbászokat napi árakon. — ^Megrendelések pontosan teljesittetnek.

helyek raktára

BUDAPEST, VI., Oyár-u. 5. sz.
TELEFON 22 -78  T TELEFON 22— 78

----------- --------------------

Kávéháztulajdonosok! J Vendéglősök

^ o m ó lu h itü lt  a le9 ma9 asabb összegig =  
OéGlIIOiyilllGlI gyorsan es kulansan eszközöl
Horvát A. Budapest, Felsö-erdösor 25. sz.

SZEPESSEGI LENIPAR!

WEIN KBROLY és TRRSRI
vászon- és asztalnemü-gyárosrk 

Budapesti főraktár : IV., K oronaherczeg-utcza 8.
(Harisbazár-épület).

Ajánljuk hírneves szcpességi vászon, asztalnemű, törülköző, 
törlő, csemegekendö és minden e szakmába vágó gyárt-
mányainkat. — Szállodai fehérnemű-berendezésekről költ
ségvetéssel szolgálunk. — Minden darab gyárunkból szár

mazó árut védjegygyei látunk el.

f  Ezüst. 1
E2 Üsttárovak kicsinyben való árusítása.Ezüsttárgyak kicsinyben való árusítása.
RAPURIIPU A cs* 08 kir- udv. és kamarai DMUnnUün Hl ékszerész ezüstáru gyára —

IV., K irá lyi Pál-utca 13.

1906 évi dec. l én gyári épületében a 
kicsinyben való árusítás számára is pa
zar helyiséget nyitott. (Bejárat földsz.)

E fényes helyiségben mindennemű 
ezüsttárgy (asztaldísz, tálak, fényüzési 

cikkek, evőeszköz stb.) vásárolható. 
Rendkívül gazdag választék a legfino
mabb kivitelben, szabott gyári árakon, 
melyek minden tárgyon láthatóan föl 

vannak tüntetve.

i
.

J



11. évfolyam. Budapest, feburár 10. 1907.

VENDÉGLŐSÜK ES KÁVÉSOK
Megjelenik minden hó I0. és 25 én.

Előfizetési ár :
E g é sz  évre kor. 12.—  Félévre kor, 6. KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal : | 

Budapest (Erzsébetfalva) Erzsébet-u. 62. !
Kéziratok és előfizetések ide * 

czimzendők. |

Szerkesztésért és kiadásért felelős : W. VÁMOSI  EMIL.

boritaladó eltörlése. '**-
’/t ■Mig semmi egyéb más gazdasági termény külön 

adózás tárgyát nem képezi, hanem akár nyers, akár 
zúzott, főzött vagy másképen eredeti mivoltától külön
böző állapotban hozatik is forgalomba, addig a szőlő 
csakis nyers állapotában élvez adómentességet, de 
zúzva (mint cefre) vagy szűrve (mint must vagy bor) 
már adó alá esik. És ez az adó nemcsak az eladott 
vagy másképen értékesített must vagy bor után fize
tendő meg, hanem adó tárgyát képezi az is, amit a 
termelő és annak háznépe elfogyaszt, aminthogy egy 
bizonyos (csekély) százalékon túl az apadás, párolgás, 
csurgás, seprő stb. által előállott hiány is adó alá esik.

Amellett a boritaladó nem is oly elenyészőleg 
alacsony, hogy ezek a szempontok elenyésznének, ha
nem oly magas, hogy viszonyítva a mai borárakhoz, 
annak árát mesterségesen 30—50—100%-al felemelik, 
így érthető az a mozgalom, mely néhány év előtt 
indult meg s mely mind nagyobb arányokat öltve, 
ezen adónemnek lényeges reformját tűzte ki célul.

Ezen cél elérésére az ország minden részéből 
egybesereglett borkereskedők és bortermelők országos 
kongresszust tartottak az uj városháza dísztermében a 
boritaladó eltörlése illetve leszállítása tárgyában. A 
kereskedelemügyi minisztériumot Téglássy István mi
niszteri tanácsos, a földmivelésügyi minisztériumot 
Lányai Ferencz osztálytanácsos, a pénzügyminisztériu
mot pedig Fotsa István osztálytanácsos képviselte.

A nagygyűlés lefolyásáról megállapítható, hogy 
a Magyarországi Bort- rmelők és Borkereskedők Orszá
gos Szövetségének sikerült a felvetett kérdésnél nem
csak a termelőket, hanem a kereskedőket is egy táborba 
terelni, amit — tekintve a boritaladó eltörlésének nagy 
és (általános gazdasági jelentőségét — igen örvendetes 
jelenségnek kell tartani.

A gyűlés lefolyásáról következő tudósítást kö
zöljük:

A nagygyűlést Küszlev Henrik alclnök nyitotta 
meg és üdvözölve a megjelenteket, utalt arra, hogy a 
nagygyűlés napirendje életbevágó fontosságú nemcsak 
Magyarország bortermelőire és borkereskedőire nézve, 
hanem az egész ország lakosságára egyaránt. Az éite- 
kczlet egybehivásának indító oka az volt, hogy a hatal
mas manifesztációval ráirányítsák a közvélemény figyel
mét a boritaladó leszállításának, illetve eltörlésének 
régi jogos követelésére. Örömmel latja együtt a kon

gresszuson a bortermelőket és borkereskedőket, akiket 
bizonyos körök gyakran mesterségesen szembe állították 
egymással. Reméli, hogyha összetartanak, meg lesz 
kitartó küzdelmüknek a várt eredménye.

Ezután következett a tisztikar megválasztása. 
Elnökök lettek Hertelendy Ferenc, Bernáth Béla, Brázay 
Kálmán, báró Schiling Jenő, Kmety Károly, Ilerczegh 
Mihály, dr. Krasznay Miklós, dr. Drucker Jenő, Zsom
bor Géza, Ilaár Ignác, Küszler Henrik és Szabó Zoltán. 
Jegyzőkké megválasztották a következőket: Zwack 
Ákos, dr. Soltész Adolf, Ballay Jenő, dr. Schreyer 
Jenő (Budapest), Frenyó András (Tápiószele), YValgherr 
Józscf (Vcrsec), Migreisz István (Nagymaros), Ziesel 
Károly (Zebegény), dr. Molnár István (Budapest), Bren- 
ner József (Észtergom), Poszvék Nándor (Szatmár), 
Vértessy Tivadar (Miskolc).

A megválasztottak nevében Brázay Kálmán elnök 
köszönte meg a megválasztást és egyúttal köszönetét 
mondott a kormány képviselőinek.

Dr. Soltész Adolf titkár felolvasta ezután a beér
kezett fontosabb iratokat, amire megkezdődött a bor- 
italadóra vonatkozó határozati javaslat tárgyalása. 
Zwack Ákos előadó hosszabb indokolással beterjeszti 
a következő határozati javaslatot:

A hazai borgazdaság virágzását meggátló tényezők 
között legnevezetebbek egyike az 1892. évi XX. tör
vénycikkel életbeléptetett boritaladó, amely úgy ma
gasságánál, egyenlőtlenségénél és aránytalanságánál 
mint beszedésének helytelen, rendkívüli zaklató mód
jánál fogva, hovatovább elviselhetetlen terheket ró úgy 
a bortermelőkre, mint a borkereskedőkre és borgaz
dasággal érdekkapcsolatban levő egyéb társadalmi 
rétegekre.

A Magyarországi Bortermelők és Borkereskedők 
Országos Szövetsége által 1907. évi január 6-ikára 
Budapestre egybehívott országos értekezlet annak a 

»véleményének ad kifejezést, hogy a boritaladó különö
sen mostani magasságában és rendszerében nemcsak 
borgazdaságunkat károsítja, hanem egyszersmind olyan 
általános gazdasági és társadalmi hátrányokat okoz, 
amelyekkel az adónemből származó kincstári haszon 
nincs arányban.

A boritaladó sújtja elsősorban a termelést azáltal, 
hogy a bort gyakran forgalmi értékének felén túl adóz
tatja meg, másodsorban a kereskedést azáltal, hogy az 
adóval szerfölött megterhelt áru forgalombahozatalát 
mértéken felül megnehezíti, sőt olykor lehetetlenné 
teszi ; a munkás polgárok millióit, a kiknek kenyérke-



Vendéglősök és ávésok Közlönye 1907.

László és Sugár
technikai üzlet, villanyberendezési vállalat

Budapest, V áezi-körút 7 4 . sz.
=  Telefon 4 7 -2 0 .  = s=

Ajánlja: «Vénusz» villany-körtéit, melyek kitünően ég
nek és hosszú élettartamnak, darabonként 63 fiilé rért, 
2“/o pénztár-engedménynyel, de azon kikötéssel, Yt ogy 
kiégett «Vénusza-körtéiket bármikor 20 f i l lé ré r t  
cserébe visszaveszik . 500 db. vételénél 5%  en
gedmény. Ilyen olcsón kitiinö villanykörtéket
sehol sem lehet kapni. •‘"V ü  «Regina», «Reginula» 
és «Helia»-ivlámpák korszakalkotó újdonságok. Pom
pás fényück, nyugodtan és sokáig égnek egy szénpárral
Villanyberendezéseket rendkívül jutányosán vállalunk

reső érdeke közvetlenül vagy közvetve a bortermelés 
érdekeihez kapcsolódik ; a fogyasztóközönséget azáltal, 
hogy egészséges bor élvezetét valósággal luxussá teszi 
és végül közvetve az államkincstárt is, amely a szőlő- 
mivelésben és bortermelésben az adóbevételeknek egyik- 
jelentékeny forrását birja és ennek a gazdasági ágnak 
folytonos elerőtlenedését, félmillió magyar bortermelő
nek fokozatos elszegényedése utján az adóalap lénye
ges gyengülésének és kimerülésének veszedelmével 
áll szemben.

Mindezeknél fogva az országos értekezlet határo
zatiig kimondja, hogy :

1. kivánja a boritaladó teljes eltörlését ;
2. abban az esetben, ha ennek a kívánságnak a 

közel jövőben leendő megvalósítása legyőzhetlen aka
dályokba ütköznék, kivánja az 1892. évi XV. tör
vénycikknek sürgős és gyökeres revízióját, olyan ér
telemben, hogy az alkotandó uj törvényben a mai 
boritaladó legalacsonyabb osztályának legföljebbb 
egy negyedrészét tevő, egységes adó nem állapíttas
sák meg s ennek beszedése kizárólag állami közegek 
utján történjék ;

3. az értekezlet ily irányban leiiratot intéz a kép
viselőházhoz és a kormányhoz s a feliratot küldött
ség utján adja át ;

4. az értekezlet határozatainak végrehajtásával az 
elnökséget és a Magyarországi Bortermelők és Bor- 
kereskedők Országos Szövetségét bizza meg.

A határozati javaslathoz elsőnek Ilercegh Mihály 
egyet, tanár, mint az országos magyar gazdasági egye
sület egyik kiküldöttje szólt. Örömmel üdvözli a moz
galmat, mert legfőbb ideje, hogy a szőlőbirtokosok a 
boritaladó eltörlése érdekében erélyesen állást foglal
janak. A törvény megengedi a szőlőbirtokosoknak, hogy 
saját termésű boraikat kismértékben palackokban áru
síthassák. E kedvezményt azonban a szőlőbirtokosok 
nem igen veszik igénybe, mert ez rájuk nézve rendkí
vül adóteherrel jár. A földmivelésügyi vita alkalmával 
az országgyűlésen egyetlen képviselő sem szólalt fel a 
boritaladó eltörlése mellett, ami pedig az országra 
nézve rendkívül fontos. Reméli, hogy az országos ér
tekezletnek meg lesz a súlya, ereje és befolyása arra, 
hogy a közvéleményt a boritaladó eltörlésére hangolja.

A határozati javaslatot cliogadja és javasolja, tiltakoz
zanak az ellen, hogy a boritaladót a kormány a váro
sokra és az önkormányzati hatóságokra akarja átru
házni. (Helyeslés.)

Dr. Drucker Jenő a szőlősgazdák egyesülete ré
széről szólalt fel és rámutat arra, milyen helytelen po
litika az, hogyha az állam a szőlő fejlesztésére 20 mil
lió koronát befektet, a másik oldalon pedig lehetet
lenné teszi a szőlők felvirágoztatását. A boritaladó el
törlésének kérdését most már felszínen kell tartani és 
az országban gyűléseket kell összehívni. Ha a borital
adót eltörlik, az állam 1G millió kára más oldalról meg
térül Reméli, hogy a mai kormány, melynek többsége 
mindig programújában hangoztatta a borfogyasztási 
adó eltörlését, Ígéretét meg is fogja valósítani. (Élénk 
helyeslés.)

Dr. Kovács Ernő országgyűlési képviselő a bor
hamisítás büntetésének szigorítását kéri, mert ettől várja 
a magyar bor jó hírnevének visszanyerését.

Kmetty Károly képviselő kerületének bortermelő 
polgárai megbízásából kijelenti, hogy a határozati ja
vaslat nagy, általános közérdeket szolgál, azért fogadja 
el. Most nem a függetlenségi párt van a kormányon, 
mint az egyik felszólaló mondotta, hanem a koalíció. 
A boritaladó eltörlése nem ellenkezik a koalíció prog
ramújával.

Zimmermann Jenő (Abaujszántó) hangoztatja, hogy 
a kérdést napirenden kell tartani. Indítványozza, egé
szítsék ki a határozati javaslatott azzal, hogy a nagy
gyűlés keresse meg a Magyarországi Bortermelők Or
szágos Szövetségét aziránt, hogy a mai gyűlés mintá
jára a nagyobb bortermelő vidékeken hasonló gyűlé
seket tartsanak.

Dr. Molnár István felszólalása után Kalmár János 
azt proponálja, kérjék meg a képviselőket, hogy fog
laljanak állást a boradó eltörlése mellett. A melyik 
képviselő ezután nem tartja meg szavát, azt ne eresz
szék be többé a kerületekbe.

Szabó Zoltán az aradhegyaljai szőlősgazdák nevé
ben szivéből üdvözli a mozgalmat.

l'legmann Sámuel, mint a kassai kereskedelmi 
és iparkamara kiküldöttje, helyesnek véli a mozgalom 
megindítását.

Horváth és Csillag
Nlü-tekeasztal és dákó-gyár 

=  BUDAPEST, VI., Király-utca 19. sz. =
M -  k l r .  t ö r v .  b e j e g y z e t t  e z é g .

Telefon 35 91. Telefon 35 91.
Kávéházi berendezések s egyéb diszmü- 
asztalos munkák vállalata. Nagy válasz
tékú raktár tekeasztalokban. Minden eddigi
nél olcsóbb árak, a legpontosabb kiszolgálás 

és jótállás.
Árjegyzék és bővebb értesítések bérmentesen.



1907.
3\  endegló'sök és Kávésok Közlönye

Alapittatott 1850-ben.Vásároljunk magyar teakereskedőnél! sqhnitzer  mór
Ajánljuk a t. kávés és vendéglős urak figyelmébe a kitűnő és e ls ő -  BUDAPEST, V I , VáCZi-kÖfUt 9, SZ,

r a n g ú  teakereskedést.
i, ii ,

(Szerecsen-utcza sarok.)

Hertelendy Ferenc nyugalmazott főispán hozzá
járul a határozati javaslathoz. Mostanában mindig az 
önkormányzat megerősítését hangoztatják. Ila a kor
mány az önkormányzatra ruházza a boradót s az élni 
fog jogával, az önkormányzat odiózussá válik a közvé
lemény előtt. A képviselőházban a képviselők álljanak 
a mozgalom mellé, mert itt nem osztályérdekről, ha
nem nagy közérdekről van szó.

Ezután a határozati javaslatot a beadott módosí
tásokkal együtt elfogadták, mire Brázay Kálmán elnök 
az értekezletet bezárta.

Vendéglősök közgyűlése.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 

márosok ipái társulata csütörtökön délután rendkívüli 
közgyűlést tartott, a melynek napirendjére annak a 
memorandumnak a tárgyalása volt kttüzve, a melyet a 
Budapesti pincéregyesület nyújtott át az ipartársulat
nak, pontozatokba foglalt kívánságainak teljesitését 
kérve. A rendkívüli közgyűlést Gundel János ipar
társulati elnök nyitotta meg s utalt a közgyűlésre 
kitűzött tárgy fontosságára és arra, hogy a vendéglő
söknek is számolniok kell immár a modern szociális 
áramlattal s gondoskodniok kell alkalmazottaik tisz
tességes megélhetéséről. Bár a közgyűlésen hozandó 
határozatoknak semmiféle kötelező erejük nincsen, kéri 
az ipartársulat tagjait, ne zárkózzanak el a pincérek 
okszerű és méltányos kívánságának teljesítése elől.

Ezután Poppcl Miklós ismertette a pincéregylet 
emlékiratában foglalt óhajtásokat s az ipartársulat 
választmányának hozzáfűzött javaslatait. A memoran
dum elsőbben kéri az ügynöki helyközvetités meg
szüntetését és a Budapesti pincéregylet munkaközvetítő 
osztályának kötelező elismerését. Kéri a heti szabad
nap megadását Kívánja annak kimondását, hogy min
den szállodás és vendéglős kötelezhessék arányos számú 
tanoncok tartására, akik lehetőleg alkalmazásuk helyén 
lakjanak, s akiket a gazda csak büntetendő cselekmény 
elkövetése esetén bocsáthat el. A frakk helyett más, 
alkalmasabb viselet meghonosítását kéri a pincérség. 
Kívánja továbbá a főpincérek felelősségének a töré
keny leltári tárgyakra való megszüntetését és a coupon- 
rendszer behozatalát. Végül kéri, hogy az ipartársulat 
ismerje el a pincérek szervezkedésének jogosultságát.

Az ipartársulat választmánya behatóan foglalko
zott a memorandum minden egyes pontjával s javas
latait a következőkben terjesztette a mai közgyűlés 
elé 1. Az ipartársulat hivatalosan elismeri a Budapesti 
pincéregylet helyközvetitő osztályát s alkalmazottait 
ott kívánja beszerezni. Ha azonban a helyközvetitő 
osztály egyes esetekben 24 órán belül nem tudna 
eleget tenni a keresletnek, ez esetben a munkaadó 
bárhonnan beszerezheti személyzetét. 2. A heti 24 órás 
munkaszünetet az ipartársulat helyesli és kívánatosnak

tartja, hogy minden munkaadó a pincéreinek megadja 
a heti szabadnapot. Kivétel csupán a nyári üzleteknél 
(junius 1-től szeptember 1-ig áll fenn, a hol a munka- 
szünet szabad egyezkedés tárgya. 3. A tanonciigy ren
dezése dolgában az ipartársulat kívánatosnak tartja, 
hogy minden szállodás és vendéglős, a pincérek szám
arányához képest tanoncokat tartson, akik lehetőleg 
alkalmaztatásuk helyén lakjanak. A tanoncok többi 
viszonyait az ipartörvény amúgy is szabályozza. 4. A 
főpincérek felelősségének a törékeny leltár alól való 
felmentésére vonatkozólag az ipartársulat kimondja, 
hogy a főpincérek csak az esetben felelősek, ha a 
gazda a forgalom arányában kárpótolja őket. 5. A 
frakk-viselet eltörlésére vonatkozó kérelem tekinteté
ben az ipartársulat kimondja, hogy ez a kérdés minden 
üzletnek legbensőbb ügye. 6. Végül a pincérek szer
vezkedésére vonatkozólag kimondja az ipartársulat, 
hogy az alkalmazottak szervezkedését nem gátolhatja 
meg, de kívánatosnak tartja, hogy ez a szervezkedés 
békés mederben és hazafias szellemben történjék.

A közgyűlés Evva Lajos, Kommer Ferenc, Pe- 
tanovits József, Némethy Mátyás, Jajczai Mátyás, Macs- 
kássy Sándor és Lukács János felszólalásai után egy
hangúlag elfogadta a választmány összes javaslatait. 
A közgyűlés végén Stadler Károly köszönetét és elis
merését nyilvánította a pincérség iránt, mely azzal, 
hogy kívánalmaival a munkaadókhoz fordult, a bizalom 
legnagyobb jelét adta. Kéri kartársait, hogy tegyenek 
meg minden lehetőt a pincérség sorsának enyhítésére, 
a pincéreket pedig arra kéri, érjék be azzal, amit az 
ipartársulat jónak látott megadni. A közgyűlés éljen
zéssel fogadta Stadler szavait, mire Gundel János elnök 
néhány szóval berekesztette a tanácskozást.

Szabályrendelet a fogadó-, vendéglő-, kávéház- 
és kávémérés iparokról.

A főváros törvényhatósági bizottsága 1904-ben 
megállapította a fogadói-, vendéglői-, kávéházi- és ká
vémérési iparnak a székesfőváros területén való gya
korlására vonatkozó szabályrendeletét és azt jóváhagyás 
végett felterjesztette a kereskedelmi miniszterhez. A 
miniszter a szabályrendeletre nézve kikérte a belügy
miniszter véleményét, a belügyminiszter pedig a ren
dőrfőkapitány észrevételeivel felszerelve, a szabályren
deletet újabb tárgyalás végett visszaküldte a törvény- 
hatósághoz.

A tanács jogügyi osztálya újabb beható tárgyalás 
alá vette a szabályrendeletet, bekérte az érdekelt ipar- 
társulatok véleményeit s e véleményeknek továbbá a 
főkapitány megokolt és tárgyilagos észrevételeinek, vé
gül pedig a kávéssegédek kérelmének kellő mérlege
lése után Szalay Sándor tanácsjegyző, a tervezet ké
szítője, több rendbeli módosítást javasol. E módosítá
sok arra hivatvák, hogy a már megállapított szabály-
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rendeletnek egyes hézagait pótolják s ezzel a szabály
rendeletet a szóban levő iparoknak a mai viszonyok 
szerint való szabályozására alkalmasabbá tegyék. A ja
vasolt módosítások között fontosabb ezek :

A javaslat el kiváltja ejteni a régi szabályrende
letet, iparoknak a folytatásától a büntetett előéletű 
egyéneket teljesen s egyszersmindenkorra eltiltja. A 
tervezet megengedhetőnek tartja, hogy ha az ilyen 
egyének, a büntetésük kiállta után öt éven át kifogás
talan magaviseletét tanúsítottak, a jelzett iparok vite
lére kivételes esetekben iparengedélyt nyerhessenek. 
Nevezetes újítása a javaslatnak, hogy megengedhetőnek 
jelzi a női nappali kiszolgálásnak a kávéházakban való 
alkalmazását úgy, hogy ez a kiszolgálás csak reggeli 
5 órától este 8 óráig terjedhessen. A nó'i-személyzet 
tisztességes viselkedéséért felelőssé teszi a szabályzat 
az üzlet tulajdonosát A tiltott játékok elterjedésének a 
megakadályozására javasolja az előterjesztés, hogy a 
kihágási eljárás során megállapított pénzbüntetésen kí
vül, az üzlet tulajdonosától, a ki a tiltott játékok foly
tatását az üzletében megengedte, mellékbüntetésképen 
a kártya játszásra vonatkozó engedély megvonható le
gyen. Ami a záróidőt illeti, javasolja az előterjesztés, 
a vendéglőkre nézve az éjjeli 1 órai záró-óra fönntar- 
tassék, mert ennek az eltörlése a mellett, hogy a ti- 
vornyázó életmódra való hajlandóságot fokozná a la
kosságban, amely nagy rendészeti-hátrányokkal is jár, 
mert fölszaporitaná azokat az alsóbbrendű vendéglőket, 
amelyek a rendőrileg üldözött csavargóknak és kétes 
elemeknek éjjeli menedékhelyül szolgálnának. Különben 
a rendőrfőkapitány esetleg adhat engedélyt a záró-óra 
időszakonként való meghosszabitására.

Társas reggelik:

A ‘ Budapesti Szállodások, Vendéglősük és Korcs- 
rnárosok lpartársulata» minden héten pénteken társas 
reggelit tart. A legközelebbi reggeliket a következő 
helyeken tartják :

1907. évi február hó 15-én: Putnoki István ven
déglőjében VIII. Józselkörut 46. sz.

NYILT-TÉR.
(Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.)

üzletfeleket szerezni; ez fáj neked, te minden jóból 
kivetkőzött parazita! Nem más! Mert ahoz csak nem 
kell engedőimet kérni, hogy hol és mikor lesz a 
Vendéglősök reggelije; nem is a te lapodból veszem 
azt, hanem máshonnan, hol? Keresd te buta, hülye! 
Hogy fájlalod önállóságomat, azt képzelem, mert a 
különféle koncok egy része a te számodra elveszett, 
bizony! de elveszett nem csak ideig-odáig, hanem vég
képpen.

És ha van panasz, akkor biztosra veszem, hogy 
azokat te csináltad, pedig roppant csodálom, hogy voít 
annyi eszed -  ezeket a tisztes, általad felsorolt cége
ket beugrasztani. Mert — kezdjük úgy, amint te 
beszélsz: Éder Antal hű előfizetőm, Preinsberger Fe
renc most fizetett újra elő lapomra, Wilburgcr Károly 
tisztes vendéglősnél még nem volt szerencséin. Ban
koknál pedig annyit kapok — ha kell — amennyi 
jól esik, Leyrer ur nagyon szívesen járult lapomnak 
felvirágzásához, Schreibcr céget tartsd meg magadnak, 
Sípos urat pedig egy szóval sem kellett lapom elő
fizetésére buzditani, mert ez magától jött. Most már a 
mi a veszedelmes ügynök jelzést illet, bátran reám 
bizhatod, hogy miképpen fogom azt elintézni; tudod 
nagyon jól, hogy a bikacsök — a te megszokott 
gyógyszered — nincs mindig nálam, de ha kell, kettő 
is lesz!

= József Főherceg kamarai szállítók — ...... -

SEIFERT HENRIK és FIAI
cs. és klr. udvari tekeasztalgyár. Csász. és klr. szab. jégszekrénygyár. 

------ BUDAPEST, VII., Dob-utcza 90. s z á m .--------
Árjegyzékek vidékre ingyen és bénnentve.

A szerb király és a perzsa Sah O felségei udvari szállítói.

Ú j d o n s á g !
Sütőbe való nyárs, ke
zelése igen cgyszeiü, 
mintha tepsiben vagy 
serpenyőben sütnének, 
azon különbséggel, — 
hogy a csirkét, kacsát,
libát vagy malacot a nyársra tüzzük és igy a le
vegőben sütjük meg a tűzhely sütőjéjében. A nyárs
sütő ára roastbeef-rostélylyal együtt: 45 cm. hosszú 
cm. hosszú 7.20 kor. Vidékre láda és postai szállitó- 

• ~  Nagyobb nyárssütők urasági vagy vendéglői tűz
helyek sütőibe, a megadott sütő hosszúságához mérten, külön 

árban készülnek
—  LAKOS LAJOS takaréktüzhelygyárosnál —

BUDAPEST, IV., Váci-u tca 40.

Gyurkának, a részegesnek!
Ilát mégis pukkadsz, pedig azt hittem, hogy a 

saját saradban jól fogod magad érezni; hát nem elég 
az, hogy minden jóravaló, tisztes helységből kibotoztak 
téged, szegény paszományos legény! Most egyszerre 
kezdel velem, a te drágalátos puszipajtásoddal, kivel 
nem becsületesen osztogattad a koncot! Mit akarsz tulaj
donképpen, te hülye. Hogy tovább hajtsam fel a te 
részedre azokat, kik busásan fizetnek?! Nem oda Buda! 
Van olyan eszem, hogy a magain részére Is tudok

Üzleti hírek.

Ezüstlakodalom. Glaser Fiilöp fővárosi kávés, az 
ipartestület választmányi tagja, fővárosi községi esküdt 
és pénzintézeti igazgatósági tag, február hó 5 én tar 
tóttá családi körben ezüstlakodalmi ünnepét nejével 
szül. Strauss Rózával. Ez alkalommal Glaser urat úgy 
a rokonság, mint számos ismerősei elhalmozták szeren- 
csekivánataikkal, melyekhez mi is szívből csatlakozzunk.
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Pázmán Fülöp Jak^b a központi vásárcsarnok ál 
talánosan ismert és kedvelt volt főpincére a I.ónyai- 
és Csillag-utca sarkán levő Lukács Jgnátz féle vendén 
löt megvette és azt e hó 1-től fogva saját vezetése 
mellett ünnepélyesen megnyitotta. Ez alkalommal szá
mos ismerősei szerencsekivánataikkal elhalmozták. Páz
mán sok évi pincérségi tapasztalatainál fogva, bizo
nyára arra fog törekedni, hogy vendégei minden te
kintetben meglegyenek elégedve. Üdvözöljük.

Horváth Lajos vendéglős, a Bánovszky-féle étter
mek volt éthordója, a Vili. kér. Baross-utca 46 szám 
alatti vendéglői helyiségeket átvette. Vendéglője az 
Ízletes jó konyha, valamint tiszta bora mellett bizo
nyára kedvelt találkozó helye lesz számos ismerőseinek.

Friesz Mihály a «Politikus Greisler» volt tulajdo
nosa, megvette a Kecskeméti-utcában levő volt Elked- 
féle vendéglőt és azt a hó 6-án saját kezelésébe vette 
át. Friesz szakismeretei valamint előzékeny modora 
sokban fog hozzájárulni, hogy ez a híres belvárosi 
vendéglő a régi jó menetelnek örvendjen.

Boros (Lajos) Lipót megvette a «Muzeum kávé
házat Germán Jenőtől.

Cserzy Mihály gyásza. Cserzy Mihályt, a szegedi 
vendéglős ipartestület titkárát nagy csapás érte: édes 
anyja, id. Cserzy Mihályné, szül Kovács Rozália 66 éves 
korában Szegeden meghalt. Temetése szombaton volt 
igen nagy részvét mellett.

Kávéház átvétel. Sziracska és társa a IX. kér. 
Ráday-utca 15. sz. alatti kávéházat Eriseit kávéstól 
átvették és «Ráday Nagy Kávéházi cim alatt e hó 
3-án ünnepélyesen megnyitották. Kifogástalan elsőrendű 
italok, valamint kitűnő cigányzene mellett a nagy
érdemű közönség bizonyára jól fogja magát érezni a 
remek berendezésű helyiségben.

Hajdú Sándor fővárosi kávés megvette a Rákóczi
mon 41. szám alatti «Adria* kávéházat a Klein test
vérektől és azt január 31-én ünnepélyesen megnyitotta.

LaukÓ Pál ismert nevű fővárosi kávés, arról 
értesít bennünket, hogy kávéházában (IV. Vámházkörut 
8.) minden este a hires szólista Koczé Tóni teljes 
zenekarával hangversenyez.

A farsang alkalmával Fischer Zsigmond éttermei
ben (VI. Terézkörut 20.) mulatságok, estélyek, ünnep
ségek, különösen pedig lakodalmak megtartására alkal
mas elkülönített diszes nagytermek állanak a t. közön
ség rendelkezésére. A konyha elismert kitűnő és tiszta, 
a bor elsőrendű és fajmagyar.

Bérbeadó vendéglő és szálloda. Zomborban az 
Apatini-utcában a «Fehér hajó» cimii jóforgalmu ven
déglő és szálloda 1907. évi május hó 1-től kezdve 
három, esetleg hat évre — berendezéssel együtt — 
bérbeadatik Bővebbet Hanzmann Ignác vendéglősnél 
Zomborban, Bajai-ut.

A főpincér kauciója. Három vengéglője is volt a 
fővárosban évekkel ezelőtt Bokor Jánosnak. Az egyikbe 
a Plasztikon vendéglőbe szerződtette Vas Bélát főpin
cérnek, aki helyet sógora, Kádár Dávid tette le a kau
ciót. A mikor 1902-ben Vas kilépett a szolgálatból,

visszakérte a kauciót, de a vendéglős csak négyszáz 
koionát tett bírói letétbe, a többit pedig visszatartotta 
azon a cimen, hogy sok leltári tárgy hiányzik és Vas 
hitelezői a pénzt lefoglalták. A pincér, illetőleg sógora 
azonban még ezerkötszáz korona kauciót követelt vissza 
s azért büntető följelentést tettek Bokor János ellen 
sikkasztás miatt. A királyi törvényszék elszámolási vi
szonyt látott a dologban és a vádlottat fölmentette. A 
tábla helybenhagyta az Ítéletet, a melyhez ma a Kúria 
is hozzájárult.

Hevesi Adolf kávés, Budapesten az I. kér. Fejér- 
váry-úton levő Müller palotában diszes kávéházat nyit.

A fővárosi korcsmái hitel négy korona. Az uzso
ráról és a káros hitelügyletről szóló törvény értelmé
ben, évről-évre minden törvényhatóság maga állapítja 
meg saját területére nézve a korcsmái hitel nagyságát 
Budapest székesfőváros törvényhatósága az 1907. évre 
a korcsmái hitelt négy koronában állapította meg. 
Hitelben kimért borért vagy pálinkáért ez összegnél 
többet nem igényelhet sem korcsmáros, sem pálinka
mérő. Sőt azt, aki e rendeletet nem tartja meg, birói- 
lag meg is büntetik.

Tűz egy sörrakt; rban. Szombaton délelőtt Hag- 
genmneher Henrik Halom-utca 27. sz. alatti sörraktá
rában lüz támadt. A raktárhelyiség udvarán egy három 
méter magas vastartány, melyet a nagy hideg miatt 
faburkolattal vettek körül, kigyuladt. Csakhamar kivo
nult a tizedik kerületi és központi tüzőrség, mely a 
tüzet másfélórai munka után eloltotta.

A racionális sörkezelós előnyei. Nemrégen jelent 
meg a németországi sörfogyasztás statisztikája, mely 
dacára az ottani számottevő antialkoholisztikus mozga
lomnak, mégis szembeszökő emelkedést mutat. Ezzel 
kapcsolatban ugyanazon szaklap, mely a statisztikát 
közli, Útmutatást is hoz a sör szakszerű kezelésére vo
natkozólag és ugylátszik, hogy ezen feltűnő — mond
hatni csodálatos — eredmény éppen a racionális ki 
mérési rendszernek tudható be. Az azelőtt oly kedvelt 
légnyomásu kimérési rendszer egészen eltűnőben van 
és a német egészségrendőri hatóságok ezen rendszernél 
egész szigorú rendszabályokat alkalmaznak. A legszíve
sebben használt csapolási mód itten a sűrített szénsav
val való kimérés, mivel ezáltal a sör mindig friss és 
jóizü marad még akkor is, ha hosszabb ideig áll a 
csapon ; ebből kifolyólag azután több fajta sörnek egy
szerre való kimérhetése is lehetségessé válik. Ajánlatos 
az érdekelt köröknek német mintára berendezkedni, 
különösen télen, mikor a sörfogyasztás amúgy is csök
ken ; a berendezés költségei csekélyek és bármely 
meglevő jégszekrénybe is felszerelhetők.

VII, Edvárd szakácsa. Nagy ur az angol király. 
De a szakácsa se kisebb, ü  t. i. minden szakácsok 
királya, noha francia születésére nézve. A cime : The 
Shief Cook s a neve Just Ménager. E nagy férfiúnak 
csak egy fölüttese van, a kegyelmes cimii főasztalnok-



Vendéglősök és Kávésok Közlönye 1907
6

mester, lord Farguhar. De amig ennek -csak* 25,000 
korona a fizetése, addig a főszakácsé 45,000 ezer ko
rona. Magának az admirálitás első lordjának is holmi 
5000 koronákkal csekélyebb a dija. Pompás magánfo
gata van s ezen mint valami gőgös bankár, úgy hajtat 
kora reggeli 10 órakor a Buchingham-palotahoz, ahol 
hajladoznak előtte az összes lakájok. Ilyen ember főz 
az angol királynak.

A cigányok baja. A mi muzsikus cigányainkat 
veszély fenyegeti Newyorkban, ahol 8 millió korona 
tőkével egy társaság alakult, melynek hivatása lesz 
Newyork összes nyilvános helyiségeit és termeit — 
bármikor működésbe hozható zenével ellátni. Ez a 
Cahill-féle találmányon alapul, mely abban áll, hogy a 
különböző periódusu váltakozó áramokat transzformá
torok segélyével egyesit és az igy nyert eredő har
monikust rendes utón átviszi telefonokhoz, melyek azt 
zenei hangok alakjában adják vissza. Az alap harmo
nikusok létesítésére több száz váltakozó áramú gene
rátor szolgál, melyeknek be- és kikapcsolása billentyűk 
segélyével történik. A különböző harmonikusokat úgy 
lehet összeválogatni, hogy az eredő hiven utánoz bár
mely hangszert, mint hegedűt, zongorát, furulyát stb. 
Érdekes, hogy nemcsak a telefon, hanem az ivlámpa 
is igen jól reagál a zenélő központ eredő hullámaira. 
Az ivlámpa ezen sajátsága technikai körökben már rég 
ismeretes és aki hallotta már az ivlámpát beszélni 
vagy zenélni, meg volt lepve a hangok tisztasága által. 
Newyorkban az egyes vendéglőkben és mulató helye
ken persze általános feltűnést keltett a «zenélő ivlámpa», 
mely immár a téli szezon legnagyobb szenzációja lett. 
A telep állítólag 25 - 30,000 teremben képes hang
versenyezni, de ki lehet bővíteni bármely szükségletre, 
épen úgy, mint valamely világítási telepet. Hála az 
égnek, hogy csak Newyorkban fenyegető e veszély 
a derék Pharao ivadékoknak. Idehaza nincs semmi baj!

Jogos önvédelem. A múlt évi julius 23-án este
5—6 részeg kocsis ment be Grünfeld Ignác korcsmá
jába s lármázva italt kértek. Kohn Lipót csapos, te
kintettel a kocsisok részegségére, nem szolgálta ki őket. 
Emiatt aztán hirtelen közrevetették akiszolgáló csapost s 
bicskát tartva szeme elé, fenyegetve akartak tőle bort 
kicsikarni. Kohn I.ipót, hogy kiszabadítsa rflagát táma
dói kezei közül, felkapott egy szódásüveget s azzal az 
egyik kocsist, Berta Istvánt balhalántékon ütötte, egy 
másik kocsist, Ilka Jánost, pedig a fején sebesitette 
meg a szódásüveggel. Berta István a szenvedett ütés 
következtében két nap múlva meghalt agyhűdés követ
keztében. A budapesti büntető törvényszék esküdtbiró- 
sága Zsitvay Leó elnöklete alatt szerdán vonta felelős
ségre Kohn IJpótot halált okozó súlyos testisértes bűn
tettéért. A tárgyaláson a vádlott beismerte, hogy szó
dásüveggel szétütött támadói között, de ezt önvéde
lemből tette, mert a részeg kocsisok bicskával akarták 
őt kényszeríteni arra, hogy italt adjon nekik. Miután a 
vádlott védekezését több tanú is megerősítette, az es
küdtek dr. Bródy Ernő védelme után nem bűnösnek 
mondották ki a vádlottat A bíróság a felmentő verdikt 
alapján Kohn I.ipútot felmentette a vád alól.

Levél a szerkesztőhöz.
Fodor Pál ur, a «Budapcsti Kávéssegédek Szak

egyesülete* igen tisztelt tagja február hó 9-én a követ
kező figyelemreméltó levelet küldötte szerkesztőnkhöz.

«Tek. Vámosi Emil szerk. urnák
Budapest.

Engedje meg a tek. szerkesztő ur, hogy meg
tegyem szerény észrevételeimet Ihász György lapjában 
«Óvás» címen február 5-én megjelent fenyegetésére. 
Mert nem tűrhetem az ily szemtelen arcátlanságot, 
mint a mily szemtelenséggel Ihász György másoknál 
észre veszi a forgácsot, — amig a maga szemében 
még a gerendát sem akarja látni. Ugyanis ő félti a 
hirdetéseit, stb. ügyfeleit? és ő ugyancsak még ilyenebb 
reklámirozással igyekszik megtéveszteni jóhiszemű szak
iparosainkat. És ha e hiszékenységet felhasználja valaki 
uay, hogy abból magának hasznot, azaz lebachot hajt, 
ha nem nevezem is csalásnak, de a jellemtelen eljáiás 
bélyegét magán viseli. Nem látom fennforogni ezen 
esetet az Ön igen becses lapjánál, már azért sem, 
mert az teljesen eltérő címet visel.

De igenis látom ezen piszkos eljárást a Vendég
lős Lapjáénál, amely alcím gyanánt egy csomó nem 
is létező címet visel, mint például: (Pincérek Lapja) 
• pincérek és kávéházi segédek érdekeit ? felkaroló szak
közlöny?* melyből mi nem kérünk, «Budapesti kávé
házi segédek egylete*, -Székesfehérvári pincéregylet*, 
«Győri pincéregylet*, -Aradi pincéregylet*, «Szabadkai 
pincéregylet*, «Miskolci pincéregylet* és ami a leg
szebben hangzik: ‘Országos Pincéregyesület budapesti 
központi mozgalmi bizottságának? (amely már régen 
megszűnt) hivatalos közlönye*.

Kár tehát érzékenykedni Gyuri bátyám! és fel
tolakodni erkölcsbirónak akkor, a mikor Ön kézzel
foghatóan, amint a fenti kimutatásból láthatjuk, vissza
élést követ el és ezen tisztességes intézménynek neveit 
bitorolja és azt hangoztatja «hivatalos megtorló lépéseket 
tesz*. Addig, mig Ön Gyuri bátyám követ el cim- 
bitorlást, nincs joga semmi lépésekre.

Fodor Pál
VI., Szerecsen-utca 43., I. em.*

Közgazdaság.
A m. kir. szabadalmazott osztálysorsjáték-rész-

vénytársaság Lukács László v. b. t. clnöklésével múlt 
23 án tartotta meg kilencedik évi közgyűlését, amelyen 
22 részvényes 3692 részvénnyel vett részt. Az előter
jesztett 1906. évi mérleg után elhatározták, hogy a 
részvények 9. számú kamat- és osztalékszelvénye január 
24-étől kezdve 120 koronával váltassák be. A fel
mentvény megadása után Hazay Fülöp vezérigazgatót 
közfelkiáltással az igazgatóság tagjává.választották. Vé
gül a felügyelőbizottság eddigi tagjait egy évre újból 
megválasztották.

Sör-árpa kiállitás Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület sörárpa-kiállitást rendező bizottsága, Cser
háti Sándor elnöklete alatt szerdán tartott ülésében 
Jeszenszky Pál ügyvezető-titkár javaslatára elhatározta, 
hogy a folyó év november havában nagyszabású 
országos sörárpa- és komló-kiállitást rendez. Elhatározta 
a bizottság, hogy mindenekelőtt felír a földmivelésügyi 
miniszterhez, hogy a kiállításra — úgy mint az a kül-
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F. M. K, E. Szántói sauanyúuiz
Honi termék, legkiválóbb termész. sténsavas savanyuviz.

földön is történik — jelentékenyebb összegű dijat 
adományozni szíveskedjék. Értékesebb dijak adomá
nyozására az egyesület a maláta és söripari érdekelt
ségeket is felfogja kérni. Az országos sörárpa-kiállitás 
részletes rendezési és bírálati szabályzatának kidolgo
zására a bizottság Kárdy Rezső gazdasági akadémiai 
tanárt és Thaisz Rajost a magvizsgáló-állomás asszisz
tensét kérte fel. Mendl Jeromos azon javaslata felett 
hogy az egyesület Budapesten egy nemzetközi kiállí
tással kapcsolatos sőrárpa vásárt rendezzen — a bizott
ság napirendre tért, mert az eddig rendezett sörárpa- 
vásárok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

A IV. országos borvásár. A Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete március hó 23—25-ig tartja a 
legközelebbi országos borvásárt Pozsonyban. A bor
vásárra jelentkezni február hó 20 ig lehet. Aki azon 
részt venni kíván, forduljon bejelentő lapért a Magyar 
Szőlősgazdák Országos Egyesülete igazgatóságához 
(Budapest, IX. Üllői-ut 25.)

Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság A
Belvárosi takarékpénztár r. t. vasárnap tartotta XlV-ik 
rendes közgyűlését dr. Wagner Géza alelnök elnöklete 
alatt. Elnök megnyitván a közgyűlést, konstatálja, 
hogy 64 részvényes 3561 részvényt lctéteményezett és 
hogy az ennélfogva határozatképes. Jegyzőkönyv veze
tésével az intézet jogtanácsosa dr. Dalnoky Béla ügy
véd bízatott meg. A Székely Ferenc vezérigazgató által 
előterjesztett igazgatósági jelentés megemlíti, hogy a 
lefolyt üzletév majdnem minden üzletágában nagyobb 
forgalmat és jobb eredményeket ért el. A betét 15 és 
fél millióra emelkedett és a váltóforgalom majdnem 
58 millió korona összeget ért el.

A zárszámadások kellő leírások után 1.050.062 
korona 38 fillér tiszta nyereményt eredményeznek, 
mely összegből 140.296 K 24 f az igazgatóság és tisz- 
vistlők jutalékára fordítandó. Az igazgatóság azt java
solja, hogy a fenmaradó 909.706 K 14 f-ből 200.000 
korona a tartalékalaphoz csatoltassék, az 1906. évi 14-es 
sz. szelvény egyenként 32 K 50 f (6 és fél százalék) 
beváltására 650.000 korona, köz- és jótékony célokra 
10000 K fordittassék, a fenmaradó 49766 K 14 fillér 
pedig uj számlára vitessék át. A közgyűlés az összes 
javaslatokat egyhangúlag elfogadta, a kilépő igazgató
sági és választmányi tagokat újra megválasztotta, 
továbbá az igazgatóságba uj tagokul beválasztotta 
Békeffy Géza, Benes József és dr. Kohner Adolf ura
kat, a felügyelő-bizottságba pedig dr. NovákSándor urat.

Első Leánykiházasitó Egyesület m. sz. ez év ja
nuáriában 1,841.200 korona értékű ajánlatot nyújtottak 
be és 1,673.800 korona értékű uj biztosítási kötvényt 
állítottak ki. Biztosított összegek fejében ez év január
jában 100.626 korona és az intézet fönnállása óta 
11,303.871 korona 91 fillért fizettek ki.

Ne igyunk idegen vizet, hanem pártoljuk a magyar terméket, szál 
lodak, vendéglők és kávéházakban fogyasszuk a FMKE fröcscsöt

főraktár ■ P E C Z E L Y  és G E B H A R D , B u d a p e s t, I I . ,  B a it h y á n y -u . 3.
Telefon 40—97 Kapható mindenütt! Telefon 40—97

A Badapest-erzsébetvárosi takarékpénztár rt
január 24-én tartotta közgyűlését. — Az igazgatósági 
jelentés szerint a takarékpénztár 216.911 K tiszta nye
reséget ért el. Az igazgatóság javasolja, hogy az alap- 
szabályszerű levonások után 25.000 K a tartalékalap 
szaporítására, 6000 K a tisztviselők segélyalapja javára, 
120,000 K ö százalékos osztalék kifizetésére fordittas- 
sék és a fennmaradó 29.859 K uj számlára irassék 
elő. A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta 
és elhatározta, hogy az osztalék február 1-től fizettessék 
ki az intézet pénztáránál. Következett az igazgatóság
nak a tőkefelemelésre irányuló javaslata, mely szerint 
a jelenlegi 2 millió K alaptőke 4 millió K-ra emeltes
sék, 10.000 drb 200 K névértékű uj részvény kibocsá
tása által, melyek a régi részvényeseknek 205 Ií 
árfolyam mellett felajánltassanak, olyképen, hogy min
den régi részvény egy uj részvényre tarthat igényt. 
A felpénz a tartalékalaphoz csatoltatik és az elővételi 
jog jan. 26-tól 31-ig gyakorolható. A közgyűlés az 
összes javaslatokat egyhangúlag elfogadta és tudomásul 
vette, hogy az esetleg át nem vett részvények elhelye
zéséről gondoskodás történt. Az igazgatóságba Franki 
Mór és dentai Gomperz Miksa mint uj tagok, a fel
ügyelő-bizottságba Charmant Oszkár dr., Delmár Tiva
dar dr. (uj), Flusz József és Kancer Kálmán választat
tak meg.

A Budapest-L.pótvárosi takarékpénztár részvény- 
társasig szombaton, e hó 2-án tartotta Ilüttl Tivadar 
elnöklete alatt nagyszámú részvényes jelenlétében XI. 
rendes közgyűlését.

Az előterjesztett mérleg az intézet nagymérvű 
haladásáról tesz tanúságot, amennyiben az összforga
lom 520.561.269 koronáról tett ki Kiemelkedőnek 
tartjuk, hogy a betétállomány az év végével 7 millió 
koronát meghaladja. Az 1906. üzleti év 391.835.03 K 
nyereséggel zárult, melyből az igazgatóság indítványára 
az alapszabályszerü levonások után 50.000 K a tar
talékalap javadalmazására (mely ezáltal 365.200 K-ra 
emelkedik). 240.000 korona a XI. számú szelvények 
12 K-ával (6 százalék) való beváltására és 4000 K a 
tisztviselők segélyalapja javára fordittatik, mig a fenn
maradó 38.032.52 K az uj év javára vitetik elő. Ezek 
után a felmentvény úgy az igazgatóságnak, mint a 
felügyelő-bizottságnak egyhangúlag megadatott.

A Magyar általános takarékpénztár tőkeemelése.
A Magyar általános takarékpénztár rohamos fejlődésére 
és terjeszkedésére élénk fényt vet az 1906. évi üzlet
eredmény, mely az előző évinél nagyobb osztalékra is 
kilátást enged. Az igazgatóság számolva azon nagy
arányú feladatokkal, melyek az intézetre már a közel
jövőben várnak, elhatározta, hogy a rendes közgyűlé
sen a 12 millió alaptőkének 16 millió koronára való 
felemelését fogja javasolni olymódon, hogy 8000 drb 
500 K névértékű uj részvény bocsájtassék ki. Az inté
zet 1905. október 21-én emelte utoljára alaptőkéjét. 
A részvények árfolyama most 633 korona.
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Megbízható bevásárlási 
források.

Ezen rovatban mindazon cégek nyernek 
elhelyezést, melyek a vendéglős- és kávés , 
valamint a szállodai üzletekben szükségelt 

árukat rendesen szállítják.

Asztalnemiiek és vászonáruk.
Kunz József és társa, V., Deák-tér 1. 
Wein Károly és társai, IV., Koronaherceg

utca 8.
Mössmer József, IV., Koronaherceg-u. 12. 

Ásványvizek.
Édeskuty L., V., Erzséb’t-tér.
Herczeg testvérek, V., Szabadság-tér 15. 
Baldóczi Deák-forrás, IV., Régi posta u. 10. 
Kristály-forrás, III., Szt. Lukács-fürdő. 
Csillaghegyi forrás, III., Lukács-utca 2. 
Borhegyi borviz, V I, Csengeri-utca 66.
Szt. M.ugit-szigeti v íz , III , Szt. Margit

szigeti felügyelőség.
Wahlkampf és Görög, V., Nádor-utca 17. 

a Borszéki, Szolyvai, B.kszádi és a Brébi 
Olga forrás főraktára. Telefon 42—55. 

Péczely és Gebhardt, a szántói savanyuviz 
raktára, II., Batthyány-u. 3.

Bútorok:
1. hajlított fából.

Kohn Jakab és József. IV., Kossuth Lajos- 
utca 10.

Borkereskedők:
1. palackbor.

Borhegyi F., V., Gizella-tér (Haas-palota). 
Lobmayer J., IV., Muzeum-köi ut.

2. hordóborok.
Abeles Dávid, VII., Sip-utca 6.
Gruber L. és fia, VI., Csengéi i-u. 80. 

Biliárdgyárosok.
Seifert Henrik és fiai, VII., Dob-utca 90. 
Horváth és Csillag, VII., Király-utca 19. 
Lefkovits J. és tsa., VI., Király-utca 36.

Biliárdgolyó- és dákókésztök,
Seifert Henrik és fiai, VII., Dob-utca 90. 
Lefkovits J. és tsa , VI., Király-utca 36. 
Novágh Károly, IV., Egyetem-utca 11. 
Beitz János, VII., Akácfa-utca 52.

China- és alpacca-eziistáruk. 
Berndorfi gyár, IV., Váci-utca.
Szandiik, r.-t., IV., Városház-tér 2. 
Wadlsteiner F. IV., Mária Valeria-utca 5.

Cognacgyárosok.
Czuba-Durozier és Cie., Budafok.
Keglevich István gróf utóda, Budafok. 
Gschwindt-féle gyár Nagykőrösön.

Csemege-, conserv és sajtkereskedök.
Brázay Kálmán, VIII., József-körut 39 és 

IV., Muzeum-körut 23.
Jung Péter, IV., Vámház-körut 12 és VII, 

Garay-tér 5.
Löxvenstein M. utóda, IV., Vámház-körut 4 

és IV., Kishid-utca 7.
Szimon István, V., Váci-körut 12 és V.. 

Váci-kőrut 60.
Cukrászok (dessertsütemények. fagylaltok).
Hauer Rezső, Vili., Kerepcsi-ut 49.
Kugler H. (Gerbeaud Emil succ.), V., Gi

zella-tér.
Lukács, VI., Andrássy-ut.
Electrotechnikai cikkek (világítótestek, izzó

lámpák, csöngetyü-bcrendezések stb.) 
Gártner Ágoston, V., Wurm-utca 3.

Friss- és déligyümölcs.
Busetto Malvina, IV., Szarka-utca 4. 
Gözmo8Óda, festészeti és tisztitó intézetek. 

Kováid Péter fia, VII., Szövetség-utca 37.

Royal-gőzmosóda.
Szinner, VIII., Prater-utca 44.

Hentesáruk.
Najman József, VIII., Német-utca 21.
Ztidl V., Vili., Kőris-utca 3.

Halászmester.
Fanda Ágoston, IX., Központi vásárcsarnok- 

Halkonservgyár és halfiistölde.
Welleminsky és Gottlieb, X., Kolozsvári- 

utca 13.
Hordógyárosok.

Grossmann Miksa, VII., Gizella-ut. 
Schwarz Nándor, V., Visegrádi nt 46.

Jógszekrénygyárosok.
Seifert Henrik és, fia, VII., Dob-utca.
Löw Ignác, VI., Ó-uica,
Sachs Ármin, VIII., Bezerédy-utca.

Jéggyárosok.
Budapesti Jégmüvek, IX., Beöthy-u. 2. 

Játékkártyagyárak.
Magyar játékkártyán:)'ár:

Piatnik N. és fiai., VII., Rottenbiller-u. 17.
« Un io » jálékkárly agy á r: 

Gyártelep : VII., Szt. László-utca 157. 
Főraktár : VII., Dob-utca 90.

Kávépörkölde.
Pollák Bernát. VIII., Tavaszmező-utca.

Kávéházi és vendéglői rézművesek. 
Gallik Antal. VII., Kertész-utca.

Kályhagyárosok.
Ringeisen testvérek, V., Hold-utca.
Katzky Lajos, VI., Gyár-utca.

Keleti szőnyegek.
b gobian és Adorján, IV., Váci-utca. 36.

Kokusz-zsir nagykereskedő.
Bien Sámuel VII., Nagydiófa-utca 7. Tele

fon 59 -06.
Konyhaberendezések.

Sárkány Pál, IV., Váci-utca 2.
Likőr- és rumgyárak.

Engl Bernát és tsa., VI., Frangepán-u. 12/14. 
Gschwindt-féle gyár, VIII., Üllői ut és 

József-körut sarkán.
Grauer Miksa, VIII , Kerepesi-ut 45.
Zwack J. és tsa., IX., Soroksári-ut 26.

Linóleum- és ponyvagyár.
Elsinger M. J. és fiai, IV., Deák Ferenc-u. 

Margarin vajtelep.
Bien Sámuel, VII., Nagy Diófa-utca 7. Te 

lefon 59—06.
Lámpa- és cslllárgyárosok.

Magyar Fém- és lámpaárugyár r.-t., X., 
Kőbánya.

Ganz és társa, IV., Ferenciek-tere 2. 
Brünner testvérek, IV., Koronaherceg-u. 3. 
Ditmár R., IV., Kossuth Lajos-utca.
Kiszling R. és tsa., VI., Podmaniczky-u. 
Stern, Merkel és társai, betéti társaság, 

VI, Szerecsen-utca 35.
Mustár-, paradicsom- és conserv-gyár. 

Mocznik L., VIII., Alföldi-utca 10/a.
Napellenzö ponyva.

KI inger Henrik, V. Szabadságtér 11. 
Parafad:'gógyárak.

Első magyar parafadugógyár: Ka szír er 
Emil, VII., Rottenbiller-utca 5/a. Tele
fon 56 86.

Robicsek Adolf\ VII., Nefclejts-utca 15—17. 
Telefon 63—70.

Parafakögyár.
Parafakőgyár részvvény-társ. Vili., József- 

körut 2.

Pincértáskák.
Molnár Vilmos, IV., Károly-körut 28 (Közp. 

váiosház).
Pincegazdászati cikkek.

Nagy Ignác, VII., Károly-körut 9. 
Watterich Á., VII., Dohány-utca 5.
Cifka József, VI, Váci-körut 31.
Robicsek Adolf, VII., Nefelejts-utca 15—17.

Pezsgöborgyárosok.
Francois Louis és tsa., Budafok.
Hubert J, E., Pozsony.
Littke L , Pécs.
Törley József és tsa., Budafok.

Porcellángyáros és nagykereskedő, 
Hüttl Tivadar, V., Dorotlya-utca 14. 

Sörfözök.
Dreher Antal részv.-társ., X., Kőbánya, 

városi iroda: VIII., József-utca.
Első magyar részvény-serfőződe, X., Kő

bánya, városi iroda : VIII., Eszterházy- 
utca 6.

Kőbányai Polgári serfőző-r. társaság, X., 
Kőbánya, városi iroda: VIII., Népszín
ház utca 22.

Haggenmacher Henrik, Budafok és Kő
bánya, városi iroda: V., Kádár-utca 5. 

Sörraktárak.
Förster Konrád, V., Váci-körut 68. Miin- 

cheni Lövenbrausör.
Pilseni ősforrás (Mezey és társa, IX. kér., 

Ranolder-utca 4).
Sörkereskedök (palacksör).

Schátz József, VIII, Prater-utca 47.
Peissel Henrik, VII., Dohány-utca 57. 
Mandler Manó, VII., Dob-utca 107.

Sütömester.
Schreiner Rezső, VII., Károly-körut 17. 

Szalámigyárosok.
Herz Ármin fiai, IX., Soroksári-utca 12. 

Szén-, koaks- és tüzifa-nagykereskedö.
Fröhlich és Gombosi, VI., nyugati p. u. 

Telefon 17-84.
Winter Hermann, VI., nyugoti pályaudvar.

Szönyeggyárosok, kereskedők.
Haas Fülöp és fiai, V., Gizella-tér. 
Joanovits Döme, IV., Váci-utca.

Sörhütök és kimérő szekrények. 
Hazslinszky gyógyszerész és társai, VII. 

Verseny-utca 12.
Dr. Wagner és társai, IX., Tinódy-u. 3. 
Watterich A., VII., Dohány-utca 5.

Takaréktüzhely gyáros.
Lakos Lajos. IV., Váci utca 40.

Tésztagyár.
Topits József fia, VII., Dob-utca 37. 

Üveggyárosok és raktárak.
Első magyar üveggyár-részv.-társaság, V. 

Gizella-tér.
Egyesült magyarhoni üveggyárak részv.- 

társ, VI., Nagymező-utca 8.
Schreiber J. és unokaöccse, IV., Rég!

posta-utca 10, félemelet.
Wadlsteiner F., IV., Mária Valéria-utca. 

Vadaskereskedö.
Aranyossi András, IV., Vámház-körut 2. 

Telefon 85—94.

m -  A fenti jegyzékben felsorolt összes 
berendezési tárgyak használt, de jó álla
potban jutányos árban beszerezhetők

Glück Mártonnál
VI., Hajós-utca 17. sz. a. (saját házában). 

Telefon 80—61.



éüattcrícb H.
BUDAPEST, VII., DOHÁNY-UTCZA 5.

Vendéglős urak figyelmébe!

❖
❖
&
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A 48. számú szab. légnyomásu sörkimérö- 
készüldk, mely abban különbözik a többi ké
szülékektől, hogy önmtiködőleg záródik ; tehát 
minden járatlan egyén kezelheti s nincs ki
téve az elrontásnak. Az árkülönbözet aránylag 
az előnynyel oly , csekély, hogy az minden
kinek ajánlható. Ara csak 30 korona.

w f f f n m n m r m n m w m r m n n B  

*  DIHDHC 8 6 C >
(franczia módszer szerint)

Eberhardt Antal pezsgőgyárából, Budafok.
Telefon : Budafok 30.

j », Gyártelep
$  örf5z cle -7\ész vény- Tár sas ág

Temesvárott.
Hazánk legnagyobb vidéki sörfőzdéje tisztelet
tel ajánlja a legfinomabb világos söröket pótló

dupla korona-sörét
azonkívül kitűnő minőségű márciusi, udvari, 

duplamárc usi bajor, bak stb. stb. sörét 
Árjegyzékkel szivesen szolgál fenti válla lat.

Budapesti f ő r a k t á r : VII., Pete rdy-utca  13.* BORHEGYI F .í
borkereskedő

- ■ pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára 
Budapest, G izella-tér I. szám  (Haas-palota)

Ajánlja a legjobb franczia és magyar pezsgőket, cognacot és 
likőrüket gyári árakon.

Belföldi borait az első hírneves borterme- 
^  löktől a legjutányosabb áron szolgáltatja.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesítetnek. í

ALAPÍTVA 1802 ALAPÍTVA 1802.
Cs. és kir. udvari szállítók. Szerb kir. udvari szállítók-

Kir. kiváltságos nagykereskedők.

Kunz József es Társa
motoreröre berendezett fehérnemű-gyár 
Budapest, V., Deák-tér I. sz.

Asztalnemiiek, szállodák, 
fürdők és intézetek beren
dezése. —

Vászon-, kész úri és női 
fehérnemű, szönyegraktár. 
menyasszonyi kelengyék.

V II I AMÍK világítási berendezések. Villamos kolibri Ivlám- 
ILLnlYIUu pák. Villamos briliáns lámpák reklám világí
tásra Csillárok elektromos világításhoz. Mindenféle gépek 
hajtására alkalmas benzin , gáz- és szivógázmotorok; üzem
költség lóerőnként és óránként l / '2—2'/2 fillér. »SIMPLEX« 
vízszűrők. Árjegyzékkel és költségvetéssel szivesen szolgál
Ganz és Társa vasöntő és gépgyár-részv. társulat

Budapest. - Városi üzlet : IV., Ferencziek-tere 4.

Szt.-margitszigeti ÜDITÖVIZ litett ásványvíz.

Főherczegi Szent Margitszigeti gyógyfürdő fel
ügyelősége saját kezelésében.

Telefon 36—52. -— .. Telefon 36—52.

| B ^  A T CZ. SZÁLLODA-, VENDÉGLŐ- -fP B  
8W »  ÉS SZÁLLODATULAJDONOS URAK 

SZiVES FIGYELMÉBE! -------------
Vendéglői, kávéházi berendezések, karambol és fordító bil- 
liardasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, márványasztalok, 
székek tömören hajlított fából, tükrök és kávéházi kasszák, 
jégszekrények, borkimérő asztalok és sörkimérő készülékek 

uj és hasznait állapotban a legolcsóbb árakon.

G l ü c k  M á r t o n n á l ,  Budapest,
HajÖ8-utcza 17. szám. (Saját házában).

Különös figyelmébe ajánlom raktáromat mindenféle ven
déglői, kávéházi és szállodai fehérnemüekben. 

Telefon 80 —61. Telefon 80—61.

I Welgl József 1
borterm elő  és bornagykereskedő  

Budapest—Szent-Endre.

Iroda: Budapest, I!., Zsigmond utca 96. sz.
Vezérképviselö :

K á l l a y  J e n ő
Budapest, VI. kerület, Dávid-utca I. szám. |



Baldóczi ásványvíz.

$5^* Baldóczi „D E R K "-forrá5
a világ legjobb ásványvize.

A bécsi és londoni kiállításon aranyéremmel és elis
merő diplomával kitüntetve. KitUnö borviz, borral 

vegyítve a legkitűnőbb üdítő ital.
7a liternek ára (üveg nélkül) házhoz szállítva 18 fillér. 
j/1 liternek ára (üveg nélkül) házhoz szállítva 26 fillér.
Föclárusitás : BUDAPEST, IV., Régi posta-utcza 10. (I. em.)
A baldóczi Deák-forrásviz vezér képviselete megszűnvén, azt a tulajdonos: 

dr. Szántó Miksa házilag kezeli.

Nagyobb megrendeléseknél árengedmény. Telefon 79 —02.
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Baldóczi ásványvíz.

A budapesti légszeszgyárak
felszerelési irodái

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

Állandóan raktáron tartanuk mindennemű légszesz- és villamvilágitás- 
hoz szolgáló legszebb kivitelű csillárokat és kandallókat, legújabb 
szerkezetű légszesz-tiizhelyeket és légszesz lürdflkályháknt, légszesz
főző-, sütő- és vasalókészülékeket, valamint ipari czélokra szolgáló 

forrasztó-készülékeket.

BUNSEN-féle lángzókat s!b. stb.

Légszeszberendezések a legmérsékeltebb árak 
mellett eszközöltetnek.

BACHUS
szabadalmazol! sterilizáló üveg hordodugó
Ezen szabadalmazott sterilizáló üveg bordó lugó kitü
nően bevált, a kimérés, vagy házi sz kségletre megcsa
polt boroknál. Mert megóvja a bort a fölösödéitől, ecze- 
tezedéstöl és a megtöréstől. S ükségtelenné vál k a 
hordó feltöltése és az ogószsógre oly káros KÉNEZÉS, 
mely a bor élvezete után rendesen főfájást szokott okozni. 
A „BACHUS“  borsterilizáló üveg bordódugó (J külön

böző nagyságban lesz gyártva és pedig :
1 a 3 4 5 6 sz.

Atm. m m 62,70 57,62 48/56 45/50 37/44 30 36 
Ára korona: 3 50 3 .— 2.50

Bachmann és Társa, Budapest,
VII., Külső-Kerepesi-ut 28.

Kapható Frr,RTÉ5Z TÓDORNÁL Budapest, Kristóf- 
tér j ninden pinczefelszerelési üzletben.

VINEA“n

Em

magyar bortermelési és kereskedelmi részv.-társaság
Budapest, VII., Káro ly-körut 3.

Sürgönyeim: VINEA BUDAPEST.
Ajánlja olaszliszkai (Tokajhegyalja) szölötele- 
pei sajáttermését, balatonmelléki és horgosi 
ó-bor készleteit és a kezdődő szüret alkalmá
ból az ország legjobb borterm ő vidékek  

urasági uj-borait. ■s
I li i  SZANDINK IZZI

magyar ezüst- és fémárugyár 
=  részvény-társaság. = =

Központi főraktár: BUDAPEST, V., Városháztér 2.
.. Gyár: ALSÓHÁMOR, Barsmegye. 

Detail-raktár: BUDAPEST, IV., Váci utca 10. szám.
Saját gyártmányú ezüst-, china-eziist alpacca- és pakfong-áruk 

Kávéházi, vendéglői, szállodái berendezési cikkek. 
Evőeszközök és diszmú-ái uk nagy választékban.

Gróf Esterházy Ferenc I
uradalmi pezsgőgyára f 

T a t a ,

Lakodalmas
(SEC)

Áldomás
(DEMI SEC)

B i l l ik o m
(EXTRA DRV)

V E Z É R K É P V I S E L Ö : H O F F M A N N  SO M A
VI, V örösm arty-utca  31.

Vezérképviselöség telefonszáma: 62— 95.

BEITZ JÁNOS
műesztergályos, dákó- és 
billiárdgolyó készitö, ká
véházi eszközök raktára 

és javítóműhelye

B u d a p e s t ,
VII., Akáczfa-utcza 52,

TELEFON 8 1 -3 0 .

Nyomatott Krausa S. és Társa könyvnyomdájában Budapest, V., Báthory-uteza 16.


