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Föpinozér urak!
Ha egy levelezőlapon pontos czi- 
müket, az üzlethelyiség megjelö
lésével közlik velünk, díjtalanul 
és bérmentve küldünk

SZÁMOLÓ CZÉDULÁKAT  
„Magyar Vendéglős- és kávés-Ipar11

. . kiadóhivatala....................
Budapest, VI. kér., Felső erdősor II.
(Csakis írásbeli rendelést intézünk el).

K atzk y  L ajos
épületm űlakatos-m ester
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SEC
Szakemberek véleménye szerint pótolja az elsőrendű franczia pezsgőborokat.



XI. évfolyam. Budapest, 1908 szeptember 1-én. 17. Szám

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
- - - - - - -  A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS .KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ S Z A K L A P .- - - - - - - -

A „SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÜK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE" — 
A „DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" -  
A „NAGYVÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" -  AZ „ÚJVIDÉKI 
SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ES KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" — A „KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, 
KORCSMÁROSOK ES PINCZÉREK EGYLETE" -  AZ „ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA" — „A SZEGEDI 
SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK. VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" -  A GYŐRI SZAB. K1R. VÁROSI 
VENDÉGLŐSÖK, 1TALMERÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA" — „A SZATMÁR SZ, KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK 
ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE" — „A POZSONY SZ. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS 
KÁVÉSOK IPARTARSULATA" — A „BORSODMEGYEI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK EGYESÜLETE" — 
„A PÉCS-BARANYAI VENDÉGLŐSÖK IPARTÁRSULATA'' — A ,.KIS-KUN-FÉLEGYHÁZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS 

KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" — A „BUDAPESTI KÁVÉSIPARTÁRSULAT"

H I V A T A L O S  L A P J A .

ELŐ FIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre . 
Félévre . .

Egész évre . .12  koroná. 
Egyes szám ára 50 fillér.

Laptulajdonos-szerkesztő: 
F . K I S S  L A J O S .

Megjelen
minden hó 1. és 15. napján.

\

Kéziratok nem adatnak vissza.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest VI., Felső erdősor 11. sz.
Hirdetések fölvétele ugyanott.

Főszerkesztő:
B A R T A  B É L A .

M a g y a r  V e n d é g l ő s ö k  O r s z á g o s  S z ö v e t s é g e
Budapest, IV., Ferencz József rakpart 16.

M E G H ÍV Ó
A  „ M a g y a r  V en d ég lő sö k  O rszá g o s  S zö v e ts é g e “ 1908. évi szeptember hó 10-én, délelőtt D e b r e c z e n b e n  tartja

VIII. évi rendes közgyűlését,
miről a szövetség t. tagjait az alapszabályok értelmében ezennel értesítjük.

Budapesten, 1908. évi augusztus havában. G u n d e l J á n o s , elnök.

NAPIREND:
1. A közgyűlés megnyitása.

II. Az évi jelentés.
III. A szakosztályok jelentései:

a) a nyugdij-egyesUlet jelentése;
b) a tanonczügyi szakosztály jelentése.

IV. Számadás az 1907/1908. szövetségi évről.
V. A felmentvény feletti határozat.

VI. A központi igazgatóság előterjesztései:
a) az uj ipartörvénytervezet tárgyában ;
b) a munkaadó szövetségek tárgyában.

VII. Indítványok tárgyalása.*
VIII. Az 1909. éviközgytllés helyének meghatározása.

A KÖZGYŰLÉS ÜGYRENDJE:
1. A közgyűlést a szövetség elnöke, akadályoztatása 

esetében a helyettes elnök nyitja meg. (Alapszabály 7. §.)
2. A közgyűlésen minden szövetségi tag jogosítva 

van cselekvőleg résztvenni. Vendégek a közgyűlésen

* A napirendre tartozó indítványok és javaslatok az indo
kolással együtt Írásba foglalva a központi igazgatóság határoza
tához képest, legalább 8 nappal a közgyűlés előtt a központi 
igazgatósághoz (Budapest, IV., Ferencz Józscf-rakpart 16.) be- 
küldendők.

megjelenhetnek, azonban külön helyet foglalnak el és a 
tanácskozásban részt nem vehetnek. (Alapszabály 7. §.)

3. A közgyűlés — tekintet nélkül a megjelent 
tagok számára — határozatképes. Határozatok viszony
lagos szótöbbséggel hozatnak. (Alapszabály 7. §.)

4. A közgyűlésen csak olyan ügyek tárgyalhalók, 
melyek napirendre vannak tűzve. A napirendre tűzött 
ügyek az előadók előterjesztése alapján és sorrendben 
tárgyaltainak. (Alapszabály 7. §.)

5. Akik felszólalni kívánnak, kötelesek előbb a 
jegyzőnél feliratkozni s csakis a feljegyzés sorrendjében 
szólhatnak. Ugyanazon tárgyhoz csak egyszer és tíz 
perczig szabad szólani. A napirendhez szólni, szemé
lyes kérdésben válaszolni, vagy indítványt visszavonni 
bármikor lehet. Az elnök és az előadó bármikor fel
szólalhat.

6. Az elnök a szólót — szükség esetében — 
megintheti, rendreutasithatja, vagy tőle a szót meg
vonhatja. A vita bezárása után az elnök elrendeli a
SZÜV3Zást

7. A vita bezárására irányuló indítványt, 10 tag 
Írásbeli kívánságára, az elnök szavazás alá bocsátja.

8. A szavazás felállás által történik. Kétség eseté
ben ellenpróba alkalmazandó s ha ez sem vezetne 
eredményre, akkor az elnök elrendeli a névszerinti 
szavazást. A k ö z p o n ti  ig a zg a tó sá g .

M egrendeléseknél kérjük  tisztelt o lvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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M E G H Í V Ó .
A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek országos nyugdijegyesUlete

alantirott elnöke tisztelettel meghívja az egyesület tiszteletbeli, alapitó, rendes- és partolotag urait az iyu». evt 
szeptember hó 9-én délután 4 órakor, Debreczenben tartandó

X I. É V I R E N D E S K Ö ZG Y Ű LÉSÉR E.
Budapest, 1908. évi augusztus havában.

Dr. So lti Ödön, jogtanácsos. B okros Károly, elnök.
Tárgysorozat: 1. Néhai csantavéri Törley József pezsgőborgyáros alapitó tag arczképének leleplezési 

ünnepélye. Ünnepi szónok: dr. S o lti Ödön jogtanácsos. 2. Közgyűlés megnyitása. (Bokros K a r o ly  elnök.) j .  Hatá
rozatképesség megállapítása és a szavazójegyek beszedése. 4. Évi jelentés előterjesztése. (D r. S o lti Ödön jogtanácsos.) 
5. Felügyelő-bizottság jelentése. (Francois Lajos felügyelő-bizottsági elnök.) 6. Köhségvetés és zaroszamadások 
tárgyában határozathozatal. 7. Alapszabályok módosítása. 8. Felebbezések tárgyalása. 9. Jövő évi közgyűlés 
helyének megállapítása. 10. Indítványok. (Legkésőbb szeptember 5-ig teijesztendök be a központi irodába, Budapest, 
VII kér., Wesselényi-utcza 4. sz.) 11. Közgyűlés berekesztése. ________________ ____________________

A Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége
által

1908. szeptember 10-én DEBRECZENBEN tartandó Vili. rendes évi közgyűlés alkalmából rendezendőÜNNEPÉLYEK PROGRAMMJA:
1. 1908. szeptember hó 9-én (szerdán)
B u d a p e s tr ő l in d u lá s  190 8 . s z e p te m b e r  h ó  9 -é n  r e g g e l 7 óra  2 0  p e r c z k o r  a  k e le t i  p á ly a u d v a r ró l.  

Debreczenbe érkezés 12 óra 08 perczkor. Fogadtatás. A vendégek elszállásolása.
DÉLI IV , ÓRAKOR: Ebéd á la carte M á r k u s  Jenő „Dre/teC-vendéglőjében.
DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR: Kávé W e ic h in g e r  Károly „H u n g á r ia “ kávéházában.
DÉLUTÁN 4 ÓRAKOR: A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek 

orsz. nyugdijegyesülete" XI. évi rendes közgyűlése a „Debreczeni kereskedelmi és iparkamara* 
közgyűlési termében.

ESTE 8 ÓRAKOR: Ismerkedési estély K a s z á s  János „A n g o l  k ir á ly n ő “- v e ndéglőjében.
2. 1908. szeptember hó 10-én (csütörtökön)
REGGEL 8 ÓRAKOR: Gyülekezés és reggeli H a u e r  Bertalan „ R o y a l“ kávéházában. Fel

vonulás testületileg.
DÉLELŐTT 9 ÓRAKOR: A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" Vili. évi rendes köz

gyűlése a városi székház közgyűlési termében.
DÉLUTÁN 2 ÓRAKOR: Diszebéd N é m e th  András „ A r a n y b ik a " -v e ndéglője dísztermében. 
DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR: Kirándulás a kis vonaton Á ro n  Miksa ésTsa F ü r s t Ödön gazdasági 

telepére. Kocsikon kirándulás a debreczeni nagy szőlőtelepre.
ESTE: Vacsora és tánczmulatság D o b o s  nagyerdői „V7gmfó“-jában (Belépti dij nélkül).
3. 1908. szeptember hó 11-én (pénteken)
REGGEL 8 ÓRAKOR: Gyülekezés és reggeli E rő s  Jakab „ M a g y a r  k ir á ly “ kávéházában. 
REGGEL 9 ÓRAKOR: A „Debreczeni szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok 

ipartársulatá“-nak, úgyszintén H a u e r  Bertalan társulati elnök 10 éves jubileuma. Díszközgyűlés 
a kereskedelmi és iparkamara közgyűlési termében.

DÉLELŐTT ‘/211 ÓRAKOR: Kirándulás külön vonaton a Hortobágyra. Ebéd a Hortobágyi 
csárdában. Visszaérkezés Debreczenbe s kis vonaton tovább utazás a városon keresztül a Margit- 
íürdőtelepre délután 5 órakor. Itt a nagymihályi sörgyár vezetősége fogadja a vendégeket.

JELENTKEZÉSEKET a fogadóbizottság irodája Debreczen, „Központi szálloda" irodája (Márkus 
Jenő) folyó évi szeptember hó 5-ig fogad el.

Az ünnepségek, valamint az elszállásolás, a diszebéd és a hortobágyi kirándulás költségeihez 
a jelentkezők 30 (harmincz) koronával járulnak.

A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" közgyűlésével kapcsolatos ünnepségeken résztvenni
jogosultak:

Ó a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" tagjai;
b) a nyugdíjegyesület önálló üzlettel bíró tagjai;
c) a közgyűlésen résztvevő egyesületek és választmányok igazolt kiküldöttei; 
a) az a— c alattiak családtagjai;
e) akik a rendező-bizottság által meghivatnak.
A d) és e) alattiaknak a vonatkozó házszabályok szerint a gyűlésen tanácskozási joguk nincs.
Debreczen, 1908. év augusztus havában.

Szathmáry Zoltán Márkus Jenő Hauer Bertalan
a fogadási iroda vezetője. elnök.
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Nyugdijegyesületiink.
Ö röm m el üd vö zö ljü k  a szállodások, vendéglősök, 

kávésok, p inczérek és kávéssegédek országos nyugdíj-  
egyesületének Debreczenben közgyűlésre egybegyülő tag
ja it. Üdvözöljük azzal az örömmel, mely mindannyi
szor eltölti lelkünket, amidőn ezen legszebb, legvirág
zóbb humanitárius intézményünk egy-egy újabb ünnep
napjáról, egy-egy újabb térfoglalásáról adhatunk hirt.

A n yu g d íj egyesület kérdése, a z egyesület fe jlődé
sének, m egerősödésének és fe lv irágzásának  kérdése a 
m agyar vendéglős és kávésipar jö vő je i' , a  legszoro
sabban fü g g  össze. Gazdasági téren jóiurmán egyetlen 
vívmánya iparunknak az utolsó évtizedben, és messze 
tulemelkedve az alapításakor kiszabott határvonalakon, 
ma már elsőrangú je len tő ségű  intézm énye iparunknak, 
m elynek szocziális fo n to ssá g a  a m ai válságos viszonyok  
közö tt súlyban és jelentőségben napról-napra emel
kedik.

A modern kor alakulásai, melyek a vendéglős 
és kávésipar régi, primitív életfeltételeit egy csapásra 
eltörölték, a m ind inkább  súlyosbodó á llam i és községi 
terhek, melyek az adóalanyok sorában e két ipart első 
helyre tolták, a tisztességtelen verseny, mely a tőke 
nyomasztó erejével fekszik rá a kis exisztencziákra, 
együtt és külön-külön is válság elé sodorták e ké t ipar
ágat, és olyan bizonytalanná tették egyaránt a vendég
lős és kávésipari munkaadó és munkás megélhetését 
és boldogulását, miszerint nem nehéz a közel jövőben 
előrelátni azt a nagyjelentőségű, érdekes, de mélyen 
lesújtó fordulatot, hogy a nyugdijegyesületnek, melyhez 
az alapításkor a munkaadók inkább a nemes példaadás 
czéljából, mint szükségérzettői vezetve csatlakoztak, 
hogy a munkásokban az intézmény iránt kedvet és 
bizalmat ébresszenek, nem  a m unkások: a p inczérek és 
kávéssegédek, hanem  a m un ka a d ó k: a vendéglősök és 
kávésok fo g n a k  örülni.

Sehol a külső látszat és fény oly beteg és tart
hatatlan állapotokat és megdöbbentő gazdasági viszo
nyokat el nem takar, mint a vendéglős és kávésipar
ban, amelyekben — anélkül, hogy teherviselő képessé
gük emelkedett volna — a munkások szocziális törek
vései s az ezek folytán a munkaadóra nehezedő újabb 
terhek mindegyre újabb s mindegyre nehezebben meg
oldható problémák elé állítják a munkaadókat. Ma 
még csak nem is sejthetjük, hova fejlődik a válság, 
ha a viszonyok még egy évtizedig Így tartanak, de az 
már ma is bizonyos, hogy igen nagy a zok  szám a, akik  
egy sikertelenül végigharczolt életküzdelem  után öröm től 
repeső boldogsággal fo g n a k  m enedéket keresni nyugd íj-  
egyesületünk óvó és védő fa la i  közt.

Ha talán e kép egy kissé tulsötét színekkel is 
van megfestve, előnye, hogy előre figyelmeztető jelként 
jelenik meg azok szemei előtt, akik  m ég  m ind ig  nem  
tá tják a z időt elérkezettnek arra, hogy a nyugdijegyesii-  
let tag ja i közé  lépve, „a m a g u k  jövőjéről m a g u k  erejével“ 
gondoskodjanak, akik nem látják a szemük előtt sza
porodó aggasztó tüneteket s boldog nembánosággal 
ringatják magukat a bizonytalan jövő esélyei elé. 
Elszomorító, mily nagy ezeknek száma!

Több mint tiz éve, hogy nyugdijegyesiiletünk 
áldásos munkáját megkezdte, hogy a vendéglős és 
kávésipari munkaadókat és munkásokat az elszegénye
dés, a nyomor, a koldusbot rémétől megmentse. A 
nyugdijegyesülct vezetősége, élén Bokros Károly igaz
gatósági elnökkel, aki e tisztet egy évtized óta párat
lan Ugybuzgalommal, lelkiismeretességgel, odaadással 
és párját ritkító lelkes áldozatkészséggel tölti be, azóta 
tiz közgyűlésen tanácskozott azon, hogyan lehetne a 
nyugdijegyesületet a két iparág közkincsévé tenni és 
tiz hosszú év becsületes munkáját szentelte arra, hogy

magához öleljen mindenkit, akinek idővel talán szük
sége lesz rá.

Az emberszeretet e nemes, áldásos munkája szép 
sikereket ért ugyan el, de még mindig nem olyant, 
amilyent a debreczeni közgyűlésen — tiz évvel ezelőtt
— Bokros Károly jövendölt.

A második debreczeni közgyűlés neki mégis 
diadalmas ünnepnapja.

Aki — mint ő — tiz évvel ezelőtt a jövendő bi
zonytalan sejtelmével, kötelességeinek teljes tudatával, 
az eszme, az ideál lángoló lelkesedésével és szent sze
relmével lelkében fogott a nyugdijegyesület megvalósí
tásának nagy és nemes munkájához és aki e munkát
— melyért elismerést, jutalmat, díszt és kitüntetést soha 
nem várt, soha nem kért, — olybá tekintette, mint be
váltását egy néma, talán csak egy férfias kézszoritástól 
kisért Ígéretnek, amelyet akkor tett, midőn Stádler  
károly kezéből a nyugdijegyletet gyenge palántaként 
átvette: 1908. szeptember hó 9-dikén, bátran és önér
zettel vetheti le magáról szokott szerénysége szürke, 
dísztelen és egyszerű ruháját, hogy ünnepi palástot 
öltve magára, mutathasson rá jól elvégzett munkája 
dúsan termő gyümölcsös fájára . . .

Még nem közkincse a nyugdijegyesület iparunk
nak ! Még nem tagja annak — kivétel nélkül — Ma
gyarország minden szállodása, vendéglőse, kávésa, 
pinczére és kávéssegéde!

Ámde folyton gyarapodó taglétszámával, erkölcsi 
és anyagi megerősödésével maga a nyugdijegyesület 
királyi módon honorálja elnökének önzetlen és áldásos, 
a közjó érdekeit szolgáló napszámosmunkáját. Akik ott 
lesznek Debreczenben, azoknak szive meg fog rezdülni 
annak hallatára, hogy ugyancsak ö volt tiz évvel ezelőtt 
a nyugdijegyesület első munkása s ti z hosszú év óta 
helyét egy perezre soha el nem hagyta.

Két hét a kávésipar történetéből.
A kávéssegédek szakszervezete által a kávésnuinkaadók ellen 

indított hajsza elérte tetőpontját. A nyílt és titkos sikanériák, a 
nyílt és burkolt szerződésszegések, a kávésok munkaadó jogait 
és egyéni önérzetét mélyen sértő visszaélések annyira elszapo
rodtak, hogy a kávésok jóformán kerülni voltak kénytelenek üzle
teiket; a konyhából a kávéfőző „tüzilegényekl< már régen kitüzelték 
őket, most már a vendégek szemeláttára végbemenő megszégye
nítésekre került a sor. Az arezpiritó galádságok tervezetét a szak- 
szervezet vezetősége dolgozta ki, és ugyancsak ez dirigálta ama 
pimaszságokat, amelyeket egyes kávésok szótlanul voltak kényte
lenek zsebrevágni. Az osztály uralom ellen küzdő szocziálista szer
vezet hatalmi tultengésében már a saját abszolút uralmának 
berendezésére mert vetemedni, és félremagyarázva a kávésok türelmét* 
jóindulatát, arra is el volt készülve, hogy oly radikális „újításokat“ 
léptet életbe, melyekkel halálos szorítást végezhet nemcsak a ká
vésok és a kávésipar nyakán, hanem — a hurok egyetlen meg
indításával — végelpusztulásba döntheti az amúgy is súlyos 
anyagi válsággal küzdő vendéglösipart és ennek munkásait, a pin- 
ezéreket is, akik pedig épp a napokban tagadtak meg velük — 
mint látni fogjuk — minden erkölcsi közösséget és szolidaritást. 
Nem igy történt 1 Terveik halomra dőltek!

A fenyegető veszélylyel szemben, mely tarthatlan helyzetet 
és állapotokat teremtett volna a kávésiparban, a kávésok meg
győződtek arról, hogy a kísérletezések és próbálgatások ideje elmúlt, 
és hogy a szakszervezet ezégéres hazugságaival, perfid békehir
detésekbe burkolt támadásaival szemben egyedül a budapesti 
kávéházi alkalmazottak szakegyesülete révén várhatnak védelmet és 
javulást. Ennek az egyletnek — az első magyar sárga munkás
szervezetnek — közgyülésileg történt elismerése után, azt kellett 
hinnie a kávésipartársulatnak, hogy a szakszervezet észbe fog 
kapni, és mindent el fog követni, talán nem is annyira a béke 
érdekében, mint inkább azért, hogy a legelső sárga szervezet meg 
ne erősödjék s ne legyen követendő mintaképül más iparágak-
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munkásai elé állítható, akik a sárga pinczérek mozgalmát még az 
érdekelt kávéssegédek szakszervezeténél is nagyobb figyelemmel 
és érdeklődéssel kisérik, hogy azt, ha majd kell, egyszerűen le
másolják. Ezt elfelejtették a vörös kávéssegédek vezérei, pedig 
tudhatnák, hogy a példa vonz. Elfelejtették azonban azt is, hogy 
híveik a [szervezet vezetőit időközben — régebben, mint hinnék, 
alaposan megutálták. A szocziálista kávéssegédek összetartása 
ugyanis azon tervszerű, határokat nem ismerő és folytonos kizsák
mányolás folytán, melyet a központi vezetőség, mely őket jó fejős 
tehénnek ismerte fel, kezdettől fogva, rájuk oktroyált, már régen 
egészen illuzioriussá vált s csak fenyegetésekkel volt fentartható, 
és mert a kávésok erről —- tanúság erre a főpinczérek külön
válása érdekében megindult mozgalom is — kétségbevonhatatlan 
módon meggyőződtek és látták, hogy lassanként felvilágosodó 
munkásaik nem hajlandók továbbra is véres verejtékkel megkere
sett filléreiket és koronáikat a nagyhangú és nagyzsebii vezérek 
gyomrának feláldozni: t  lhatározták, hogy életbeléptetik a kollektív 
munkaszerződésben biztosított jogaikat, és személyzetüket ezentuj 
a vörös és sárga egylettől szerzik be. Alávaló, aljas hazugság, 
perfid szemfényvesztés az, ha bárki azzal vádolja a kávésokat, 
hogy ezzel szerződésszegést követtek el!

A budapesti kávésipartársulat, az ipartársulat minden egyes 
tagja teljesen tisztában van a kollektív munkaszerződések érté
kével ; tudja, hogy ez az egyetlen módja, ha nem is a munka
adók és munkások örök békéje biztosításának, de a leghathatósabb, 
talán legjobb módja a tisztességes fegyverszünetnek, mely — ha 
bármily anyagi áldozattal is jár — az örökös harcznál és minden
napos izgalomnál a kávésmunkaadóra nézve mégis csak előnyö
sebb és kívánatosabb. Ezt tudva kötötték meg a kávéssegédek 
szakegyesületével a kollektív munkaszerződést, és soha, de soha 
sem jutott volna eszükbe — daczára a kollektív szerződésben 
biztosított joguknak — valamely más szervezettel szerződéses 
viszonyba lépni, ha a szervezet nem tolta volna folyton előtérbe a 
tiszta és nyers hatalmi kérdéseket és nem rendezte volna napról- 
napra a legcsunyább hecczeket csak azért, hogy a kollektív munka
szerződéstől megszabaduljon és hatalmát fitogtassa.

A napisajtó egységes állásfoglalása a kávésok és kávéssegé
dek közt kitört harcz izgalmas napjaiban legjobb bizonyítéka 
annak, hogy a kávéssegédek békét hirdető, valójában azonban a 
téli hadjáratot előkészítő taktikája teljesen csődöt mondott, s hogy 
a legellentétesebb politikai és társadalmi érdekeket képviselő 
lapok is teljesen egyetértettek abban, hogy a kávéssegédek szak- 
szervezete illetéktelenül és jogtalanul túllépte a gazdasági érdekek 
parancsolta küzdelem határvonalait. Ha például a „Pesti Hírlap" 
igy ir: „a vörösek"-höz tartozó pinczérek és más kávéházi alkal
mazottak örülnek az uj helyzetnek s nap-nap után tömegesen 
forditanak hátat a szakszervezetnek, mint az eddigi bajok oko
zójának. Ott dolgoznak, ahol akarnak s annyi fizetésért, amennyit 
a főnökökkel kikötnek. Most már alig van valamire való kávéház 
ahol az alkalmazottak ne iratkoznának át a „sárgák" egyesületébe’ 
mert lassanként minden önérzetes pinczér föl akar szabadulni a 
szakszervezet tűrhetetlen járma alól", úgy ez oly beszédes bizonyí
téka a kávéssegédek szakszervezete által kifejtett mozgalmak jog
talanságának, melyhez — azt hisszük — nem kell kommentár.

Kő, bot, revolver és karbolsav.
Alig terjedt el a hire annak, hogy a kávésok, okulva a 

vörös-szervezet terrorizmusán, a sárgákkal kötött szerződésnek 
gyakorlatilag is érvényt fog szerezni, a szervezet uszitói a leg- 
galádabb módon átléptek a terrorizmus terére és vak dühökben 
valóságos ostromot intéztek egyes kávéházak ellen. A példátlan 
gonoszsággal végrehajtott merényletek — bármennyire is tagadja 
a szerzőséget a szervezet vezetősége, — egyszerre a kávésok 
felé terelte a nagyközönség rokonszenvét. A rideg tényekkel 
szemben hiába nyúltak a szervezet vezérei kipróbált fegy
vereikhez. Hiába bocsátották ki felhívásaikat, hogy munkáját 
mindenki a legnagyobb nyugalommal folytassa, mindennemű 
erőszakosabb mozgalomtól, sőt szóváltásoktól is tartózkodjék, 
mert ez fogja csak a szervezetet megerősíteni, hiába kérték, 
hogy bárhol provokáczió történik, jelentsék be rögtön az illeté
ke stényezöknek s mások által terjesztett híreknek ne üljenek

fel, mert azok kósza pletykák, aki pedig ez ellen cselekszik, az 
a szervezet érdeke ellen cselekszik s vele szemben a legerélye
sebb eszközökkel fognak eljárni: a perfid hírlapi közlemények
nek senki sem ült fel, mindenki tudja, hogy a tüntetések mögött 
a kávéssegédek szakszervezete állott.

A „New-York" és a „Mátyás király" ostroma.
Az első zavargás augusztus 16-án este történt. Tiz óra 

tájban a „New-York kávéház" vendégei arra riadtak fel, hogy a 
Dohány-utcza felől valóságos közápor indul a kávéház két nagy 
ablakára. Többen revolverlövést is hallottak s a két ablak óriási 
csörömpöléssel hullott a kávéházba. A kávés és a vendégek az 
utczára rohantak s látták, hogy négy-öt főből álló csoport a 
Hársfa-utcza felé menekül. Rendőr is sietett elő, üldözőbe vették 
a merénylőket, akiknek sikerült egérutat nyerni. Kettő azonban 
elfáradva az üldözés alatt, bemenekült a Hársfa-utcza 27. számú 
házba. A rendőr a ház kapuját bezáratta, átkutatta az épületet s 
a padláslépcsőn megtalálta az elrejtőzött támadókat.

A rendőr a főkapitányságra vitte őket, ahol megállapították, 
hogy Kiss Gábor 25 éves és Spenner Tivadar 16 éves kávéházi 
konyhalegények. Azt vallották, hogy a kávésok kizárása annyira 
elkeserítette őket, hogy igy akartak boszut állani. A rendőrség 
letartóztatta őket.

A másik zavargás a Rákóczi-ut 19. sz. alatti „Mátyás 
király kávéház" előtt volt. Itt is öt-hat főből álló csoport akarta 
megostromolni a kávéházat. Azonban a sarkon posztoló rendőr 
észrevette a szándékukat és feléjük sietett. A leleplezett tünte
tők most a rendőr ellen fordultak s megdobálták. A rendőr 
utánuk szaladt s Borbély József kávéházi szolgát elfogta. Ekkor 
kő zuhant a konyha ablakára, amely betört. Közben elősietett 
Fehér II. József 1027. számú rendőr is, aki a kődobálót akarta 
elfogni. Ez azonban revolvert rántott elő és négyszer egymásután 
üldözőire lőtt. Egy golyó a rendőrt az állán horzsolta. A me
rénylőt a Baross-utczában elfogták. Megállapították, hogy 
Venczel István a neve és 22 éves konyhalegény. Őt és Borbély 
Józsefet is letartóztatták.

A vasárnapi zavargás másnap délelőtt megismétlődött. Az 
Andrássy-uton levő Holczer-kávéházba egy nagy üveg karbolt 
dobott Zavojszky János kávéslegény. A rendőrök elfogták és be
kísérték a főkapitányságra, ahol azt a meglepő vallomást tette, 
hogy a kávéssegédek és kávéfőzők szakegyesülete elhatározta, 
hogy megtorolja a kávésok eljárását. Kimondották a szombaton 
tartott tanácskozásuk során, hogy karbollal fogják a kávéházakat 
felönteni. Állítólag tizenöt üveg karbolsavat osztottak ki, hogy 
kínálkozó alkalommal azokat felhasználhassák.

Zavojszky azt vallotta, hogy a Hársfa-utczában levő 
Szalay-féle vendéglőben adták át neki a karbolt, amelyet be is 
dobott a Holczer-kávéházba. Zavojszkyt természetesen letartóz
tatták s a szakegylet ellen megindították a vizsgálatot. Este a 
Vigszinház-kávéház egy nagy ablakát törték be ismeretlen tette
sek, akik mire rendőr érkezett, kereket oldottak.

A kávéssegédek és kávéfőzők szakegyletének vezető emberei 
természetesen tagadják, hogy részük lenne a megtörtént zavargá
sokban és hírlapi nyilatkozataikban folyton, még a történtek da
czára is, azt hangoztatják, hogy ők békét akarnak.

A kávésok döntése.
A kávés ipartársulat nyomban a tüntetések után a további 

teendők tárgyában választmányi ülést tartott. A gyűlésen meg
jelentek az összes választmányi tagok s megbeszélték a másnapi 
közgyűlésen hozandó határozatot. A kávésok még a legkomolyabb 
következmények árán is, végleg véget akarva vetni az eddigi 
állapotoknak, a gyűlésen egyhangúlag kimondották, hogy 
miután a pinczérek a zavargásokkal és más terrorisztikus eljárá
sukkal megszegték a kollektív szerződést, a munkaadók 
semmisnek tekintik ezt a szerződést. Ami pedig a helyközvetitést 
illeti, arra vonatkozólag elhatározták, hogy a szakszervezet által 
dirigált régi egyesületből nem vesznek fel alkalmazottakat, hanem 
csak az uj, illetve a „sárgáktól". A kávésok ezenkívül elhatároz
ták, hogy az olyan alkalmazottaknak, akik ezentúl a személyzet 
közötti békét megbontják, vagy olyan eljárást tanúsítanának,

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses ügyeimébe ajánljuk.
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mely újabb zavarokra adna okot, neveit beterjesztik az ipar
testülethez és valamennyi kávéshoz. Tették ezt azért, mert tudo
másukra jutott, hogy e radikális lépéstől várják a dolgozni 
akaró, komoly kávéházi alkalmazottak is a tartós béke megol
dását, mert a legtöbben tudják, hogy ennek a mostani harcznak 
forrása a régi szakegyesület és az uj egyesület harcza, amelyben 
a józanabb, különösen a családos alkalmazottak ezrei nem akar
nak elvérezni, a  kávéházi alkalmazottaknak ez a nagy többsége 
örömmel venné, ha a belügyminiszter feloszlatná a szakszerveze
tet, mert mig a szakszervezet irányítja a pinczéreket, addig nem 
lesz béke.

Az egyedül üdvözítő nemzetközi szocziálizmus biborpalást- 
jában pompázó szervezet, melynek békeigéktől csöpögő véresszáju 
demagógjai a legvadabb jezsuitáskodást is megszégyenítő hazu- 
dozással igyekeztek tévútra vezetni a közvéleményt és a kávés 
munkaadókat, leleplezve áll a nagyvilág itélö szeme előtt. A terror, 
melynek fegyvereihez a jól jövedelmező állásukat kínos aggoda
lommal féltő vezérek juttatták a félrevezetett és hazug jelsza
vakkal elámított jóravaló kávéssegédeket és kávéfőzőket, meg
teremtette a maga gyümölcsét, kinyitotta a hatóságok és a köz
vélemény szemeit, megerősítette a kávés munkaadókat erélyes 
állásfoglalásukban, megteremtette egy csapásra a sárgák egye
sülete megerősödésének összes előfeltételeit, megkondult a halál
harang a budapesti kávéssegédek szakegyesülete felett!

A budapesti kávésipartársulat f. évi augusztus hó 18-án 
tartott rendkívüli közgyűléséről Írván, nem kárörömmel, hanem 
mint a haladás barátai, a kávésipari munkások jogos és méltá
nyos törekvéseinek szóvivői és védelmezői, őszinte sajnálkozással 
Írjuk meg mindezt. Sajnáljuk a szervezet teljes letörését, melyet 
egyedül a vezetők túltengő hatalmi tébolya idézett elő és sajnál
juk azt is, hogy a budapesti kávésipartársulat, mely a leg
messzebb menő anyagi áldozatok árán a kávésipari munkások 
gazdasági törekvéseinek megvalósításához bámulatraméltó, szinte 
páratlan jóindulattal és készséggel járult hozzá, a kávéssegédek 
szakegyesületének vezetői által kifejtett jogtalan visszaélések, arcz- 
piritó és megszégyenítő erőszakoskodások, folytonos szerződés
szegések és napról-napra megismétlődő összekoczczanások nyo
mása alatt kénytelen volt egyszerre döntő és radikális határozattal 
fellépni a szervezet ellen, még akkor is, mikor tudta és előre 
látta, hogy e fellépésének következményekép a kávésipar bel- 
életében zavarok fognak okvetlenül beállani.

A döntő lépés megtételét nem könnyen határozta el az 
ipartársulat. Bár elég sok keserű tapasztalata volt, várt. Vári arra, 
hogy a nagyzási hóbortjában diktátori hangon rendelkező vezetőség 
idővel talán mégis magához fog térni, várt arra, hogy a józanabb 
elem fog talán idővel a vezetésben túlsúlyra szert tenni. Ámde a vára
kozás, a halasztgatás, minden jóindulat hiábavaló volt. A szervezet 
és annak vezérei, melynek létfeltétele és akiknek üzleti érdeke, 
hogy harcz, viszály és zavar legyen, folyton találtak okot az össze- 
koczczanásra, terrorizálták a békésen dolgozni akaró kávéssegéde
ket és kávéfőzőket, örökösen sztrájkkal, boykottal fenyegették a 
kávésokat, lépten-nyomon durván megszegték a kollektív munka
szerződést, úgy hogy mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy a 
bajokon egyedül és kizárólag a kollektív munkaszerződés felbon
tásával, a kávéssegédek szakegyesületével való teljes szakítással 
lehet csak segíteni.

Az augusztus 18-iki közgyűlés.
E feltevés az ipartásulat f. évi augusztus hó 18-án tartott 

közgyűlésén valóra vált. E közgyűlésen, melyen Berger Leó alel- 
nök elnökölt, ötvennyolcz ipartársulati tag volt jelen s a jegyző
könyvet Fantó Henrik és Ólmosi József hitelesítették, az ipartár
sulat — egy hang kivételével — egyhangúlag kimondotta, hogy 
a kollektív szerződést felbontottnak tekinti, a szakszervezet jogait 
többé el nem ismeri és hogy ezentúl kizárólag a budapesti kávé
házi alkalmazottak szakegyesületétől szerzi be az alkalmazottakat.

A közgyűlés lefolyásáról szóló tudósításunk a következő:
Berger Leó alelnök megállapítván a közgyűlés határozat- 

képességét, kijelölte a jegyzökönyvhitelesitöket, mire a közgyűlés 
nyomban áttért a választmánynak — a budapesti kávéfőzők szak- 
egyesületének, valamint a budapesti kávéssegédek szakegyesületé

nek szerződésellenes eljárása ügyében a közgyűléshez intézett elő
terjesztésének tárgyalására.

A közgyűlés erre — Evva Lajos felszólalása után — 
valamennyi szavazattal egy szavazat ellenében elfogadta a 
választmány javaslatát és ehhez képest a következőleg határozott:

A budapesti kávéfőzők szakegyesülete, valamint a buda
pesti kávéssegédek szakegyesülete a velük kötött kollektív szerző
déseket ezeknek életbelépése óta folytonosan megszegték. A hatalmi 
kérdéseket, amelyeket pedig mindkét szerződés a leghatározott 
tabban kizárt, állandó napirenden tartották, a szerződésileg meg
állapított munkabérek emelése érdekében több mozgalmat indítottak, 
sőt számos üzletben sztrájkot rendeztek minden komoly ok 
nélkül és anélkül, hogy vitás kérdéseket a szerződésekben körül
irt módon az ipartársulatnál előzetesen bejelentették és tárgyalás 
alá bocsátották volna.

Minthogy végül a legutóbbi napokban Rapszky Zsigmond, 
Upor |ózsef, Fantó Henrik, Kaiser Ignácz Márkus, Bayer Marczell, 
Holzer Ede és fiai ipartársulati tagoknál a szakegyesületek tagjai 
testületileg sztrájkba léptek és szándékosan zavargásokat és káro
kat okoztak azért, mert az illető ipartársulati tagok szerződésadta 
jogaikkal élve, a budapesti kávéházi alkalmazottak szakegyesületé- 
ből szerezték be személyzetük egy részét: a kollektív szerződések
nek ezúttal már olyan kétségbe nem vonható megsértése követ
kezett be, amelyet az ipartársulat, mint komoly szerződött fél, 
semmi esetre el nem tűrhet.

Ezekre való tekintettel kimondja a közgyűlés, hogy az 
ipartársulat a budapesti kávéfőzők szakegyesületével 1905. évi 
deczember hó 5. napján kötött, valamint a budapesti kávéssegé
dek szakegyesületével 1907. évi márczius hó 31-én kötött kollek
tív szerződéseket fölbontottnak tekinti, a nevezett egyesületekkel 
minden összeköttetést megszakít, velük semmiféle tárgyalásba 
nem bocsátkozik és az alapszabályok 16. §-ára való utasítással 
kötelezi a tagokat, hogy a konyhai és felszolgáló személyzetüket 
további intézkedésig kizárólag a budapesti kávéházi alkalmazot
tak szakegyesületéből szerezzék be.

Azok az alkalmazottak, akik a jelen határozat folytán 
sztrájkba lépnek, az ipartársulat tagjainál többé alkalmazást nem 
nyerhetnek.

A nagyjelentőségű határozat kihirdetése után Berger Leó 
alelnök elismeréssel emlékezett meg Rapszky Zsigmond, Fantó 
Henrik, Upor József, Kaiser Ignácz Márkus, Bayer Marczell, 
Holzer Ede és Grossmann Ármin ipartársulati tagokról, akik a 
most folyó, döntő fontosságú harezot megindították és abban 
— még anyagi áldozatok árán is — mindvégig férfiasán kitartot
tak. Indítványára a közgyűlés a nevezetteknek elismerést és 
köszönetét szavazott.

Ezután Fantó Henrik indítványozta, hogy az ipartársulat 
tegyen feljelentést a belügyminisztériumnál a zavargásokat okozó 
szakegyesületek ellen. A közgyűlés ezen indítványt kiadta a 
választmánynak azon utasítással, hogy a szükséghez képest saját 
hatáskörében intézkedjék.

Rémület mindenfelé.
Az „őrjöngés" szó csak halvány sejtetése annak a hangu

latnak, mely a kávéssegédek szakszervezetének uszitóin a köz
gyűlés után erőt vett. Ha már a közgyűlés előtt azt, hogy az 
egyik kávés a sárgák elnökét merte alkalmazni, a másik a kávé
főzőjét merte elküldeni, vakmerőségnek nevezték, vagy hogy az 
egyik a bizalmi (?) férfit küldte el, a másik egy sárgát alkalma
zott, példátlan gonosztevőnek bélyegezték, úgy a közgyűlés után 
olyan gyalázatos kifejezéseket vagdostak a munkaadók fejéhez, 
hogy belepirult még a legviharedzettebb petroleur is. Fájt nekik 
a kudarcz és ezért a pártlapjukban napról-napra a legszemen- 
szedetiebb hazugságokkal traktálták még megmaradt csekély számú 
hívüket, akik lassanként szintén elhidegültek tőlük.

A végelgyengülésben szenvedő vezetőség — pénze is 
fogytán lévén a kilépések következtében — már nem röpiratok- 
kal dolgozik, hanem csak szedett-vedett hazugságokkal tarkított 
közleményekben ad életjelt magáról, amely közleményeknek for
rása : a feloszlás és a pénztelenség réme. Ez a díszes társaság a 
pártlapban napról-napra közzététeti hazugságoktól hemzsegő 
közleményeit. Nem más ez, mint közönséges szélhámoskodási

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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melyet kellőkép világit meg az ipartársulatnak a napilapokban 
közzétett következő nyilatkozata:

„A Népszava azt Írja számában, hogy az ipartársulat a 
szocziálista kávássegédek ellen indított akcziója kudarczra kudar- 
czot hozott. Az ipartársulatnak nem lehet hivatása, hogy minden 
ferdítést, amelyet a két hét óta folyó mozgalom során az említett 
lap közölt, megczáfoljon, hanem a nagyközönség tájékoztatására 
szükségesnek látja ezúttal is annak a kijelentését, hogy a sárga
egyesület napról-napra erősödik és éppen a mai napon több 
üzletben helyezett el alkalmazottakat. Valótlanok azok a híresz
telések is, hogy az ipartársulati tagok nem tartják meg az ipar
társulat közgyűlésének a határozatát. A valóság az, hogy az 
ipartársulat összes tagjai jelentkeztek az elnökségnél, kijelentve, 
hogy a megindított mozgalmat helyeslik és ahhoz csatlakoznak 
Az ipartársulat elnökségének tudomása van arról is, hogy a szak
egyesület ügynökei sorra járnak a társulat vezető embereinél 
és könyörögnek, hogy a béke érdekében tegyenek közvetítő lépé
seket ; ezt a szerepet azonban senki sem vállalja. Ha a szak
egyesület olyan szilárdan állana, mint a hogy a Népszava hirdeti, 
akkor nem óhajtaná annyira a békét, amelyre különben sem most, 
sem a jövőben nem lehet kilátása."

Tehát már a békéért könyörögnek ?
Vagy nem? Persze hogy nem. Ezt is letagadják. Amin 

hogy mindent letagadnak.
Letagadják, hogy egy-egy pinczér pártadó, ellentállási dij, 

lapilleték és számos más hasonló czimen havonta nyolcz korona 
terhet visel.

Letagadják, hogy a zavargásokat a szakszervezet rendezte 
s ugyancsak ez adta kezébe a tüntetőknek a köveket, a piszto
lyokat és karbolos üvegeket.

Letagadják, hogy a kávésipartársulat radikális állásfoglalása 
— s a sárga egylet folytonos erősödése őket közelről érintené.

Letagadják, hogy a „szakegyesület ügynökei" sorra járják 
a kávéházakat és a béke érdekében könyörögnek az ipartársulat 
vezetőembereinél. A szakegyesület vezetőemberei szerintük nem 
alázzák meg magukat senki fia előtt s különben is a szervezett 
kávéssegédek összetartása, szilárd elszántsága fölöslegessé teszi 
a béke után való áhitozást. Ha valamelyik fél kérni fogja a békét, 
úgy az nem a pinczér-szervezet lesz.

Letagadják, hogy a pinczérséget általános sztrájkba akarták 
kergetni, s hogy — a saját felsőbbségüktől leintetvén, ma már 
annak is örülnek, hogy embereik nem vesztik el kenyerüket.

Legtagadják, — hogy egy kisebbszerü tüntetésről is meg
emlékezzünk — hogy a budai Erzsébethid-kávéház ablakait ők 
törték be, vagy hogy a Rapszky-féle zenebonát is ők rendezték, 
holott azjjegyik kávéház tulajdonosa azt vallotta, hogy öt a szer
vezet emberei megfenyegették, mert sárga pinczért alkalmazott, a 
másiknál pedig ugyancsak megerőltették magukat, hogy a kiug
rasztott személyzetet, mely valószínűleg képükre mászott, állásba 
visszahelyezhessék.

Szóval, letagadnak mindent.
De majd mindjárt szolgálunk valamivel, amit nem lehet 

letagadni. . . .
Miért maradt el a sztrájk ?

A kávéházi munkások szakegyesületei augusztus hó 19-én 
tartott gyűléseiken foglalkoztak a gyökeresen megváltozott hely
zettel. A szervezet megrendülése már ezen ülésen ijesztő jelekkel 
nyilatkozott meg a megrémült vezérek előtt. A leghübb pártembe
rek nem voltak láthatók, akik megjelentek, boszus hangon vonták 
felelősségre a tüntetések miatt a vezetőséget. Pedig a gyűlésen 
szereplők neveiből kitűnik, hogy csupa intransigens szocziálista 
volt jelen. Még ezek is elégedetlenkedtek, s közel állottak ahhoz, 
hogy válság elé vigyék a vezetőséget. A „Népszava" a következő 
tendencziózus tudósítást adta le másnap: „Izzó hangulatban, föl
háborodott lélekkel gyűltek össze a kávéházak rabszolgái, hogy 
a rendkívüli helyzetben határozzanak további taktikájuk fölött; 
közel 1500 kávéssegéd, kávéfőző s konyhalegény jelent meg. Elnök 
jett Nagy István, jegyző Klein Samu elvtársak. A referens Schönherr 
József elvtárs higgadt, nyugodt s tárgyilagos beszédben vázolta 
a helyzetet és arra kérte a munkásokat, hogy higgadtan, meg
gondolva határozzon harcza fölött. Utána Vágó Béla szállt síkra

a béke mellett azon alapon, hogy a munkáltatók nagyobb része 
a béke hive s egy általános sztrájkkal clőidéznök a higgadt ele
mek s az uszilók szolidaritását s emellett a kormány erőszakát 
és az általános sztrájkot sietne leverni. Erős küzdelem, a jelenleg 
sztrájkban állók erős segélyezése és a béke helyreállítása legyen 
a föczél. De általános sztrájk nélkül. Utána ebben az értelemben 
szólaltak föl Falatkay Győző, Zuckermandl Miksa, Krausz Ferencz, 
Kovács József elvtársak, Csermák elvtárs a harcz mellett, mig 
Schönherr elvtárs és az elnök zárszava után szavazásra került a 
sor. A nyilvános gyűlés óriási szótöbbséggel a béke mellett dön
tött s a következő határozati javaslatot fogadta e l:

A ,,Világosság“-kávéházban folyó hó 19-én megtartott nyil
vános kávéházi alkalmazottgyülés kimondja, hogy a munkáltatók 
támadása világosan mutatja, hogy a kormánynyal összeköttetés
ben (???) egy olyan harezba akarja kergetni a kávéfőző-, kony
halegény-és pinezérmunkásságot, amelyben örökre letörheti; ebbe 
a harezba bele nem ugrik s miután ezt a támadást, amely sok 
szakmán keresztül ismétlődött meg ezt, a proletariátus elleni tá
madásnak tekinti, amely ellen teljes forradalmi erejével, megválo
gatott eszközeivel küzdeni fog."

Az elnök buzdító zárszava után az óriási gyűlés a legna
gyobb rendben szétoszlott.

Ebben a tudósításban pedig az a fontos, ami nincs benne.. . .
Nincs benne, hogy a meghunyászkodó békés hangulatra a 

szakszervezet vezetőségét az a reájuk nézve megdöbbentő tapasz
talat vezette, hogy a tagok szine-java a közgyűlésen, melyen alig 
vett részt ötszáz tag, nem volt jelen; tincs benne, hogy azon 
tizenöttagu bizottság, melyet oly czélból alakítottak, hogy a kávé
sok és munkásaik közt békét teremtsen, működése első napján 
oly legyőzhetetlen akadályokra bukkant, mely a további erőlködést 
feleslegessé tette; nincs benne, hogy a tagok minden áron rá 
akarták venni a vezetőséget, hogy a szakszervezet tisztán gazda
sági alapon létesítse a békét a kávésokkal, és végül — ami a 
legfontosabb — nincs benne, hogy a budapesti pinczéregylct a leg
határozottabban kijelentette, hogy a terrorisztikus mozgalmakkal 
nem azonosítja magát, az esetleges sztrájkmozgalmakban részt 
nem vesz, és mert a vendéglősök a velük kötött kollektív szerző
dést pontosan betartják, a munkaadókkal való békés együttműkö
désre törekszik.

Mivel több mint bizonyos, hogy a szocziálisták pártlapja 
ezt is gyalázatos hazugságnak fogja kijelenteni, az erre vonatkozó 
dokumentumot a következőkben, szószerinti szövegében közöljük:

Budapesti pinczér-egylet és önképzőkör
Budapest, VII., Wesselényi-utcza 18. félemelet.

Alapittatott 1835-ben.
A

B udapesti szállodások, vendéglősök és korcsm árosok  
tekintetes ipartársula tának

Budapesten.
Mivel tudomásunkra jutott, hogy egyletünk tagjai közül 

többen testületünk intenczióinak meg nem felelő eljárást tanúsí
tottak egyes munkaadó urakkal szemben, van szerencsénk ismé
telten azon tiszteletteljes kérelemmel járulni a tek. Elnökséghez, 
méltóztassék közös érdekünkben odahatni, hogy az ipartársulat 
tagjai minden panaszukat orvoslás végett velünk közöljék. A 
nyugodt fejlődést egyedül ez a közös működés teszi lehetővé, 
mert az esetleges visszaélések kellő megtorlások után megszűn
nek, az egyletünkhöz méltatlan egyének tagjaink sorából töröltet
nek s ezzel jogaink és kötelességeink kellő harmóniába jutnak.

Midőn ezen kérelmünk szives tudomásul vételét reméljük
kiváló tisztelettel 

Fáber Oszkár s., k. 
titkár.

A főkapitányságon.
A már említett tüntetéseken kívül zavargás volt még 

Rapszky Zsigmond Erzsébethid-kávéházában is a Döbrentei-téren. 
Rapszkyt felkeresték szakszervezeti pinezérek és megfenyegették, 
hogy lerombolják kávéházát, ha a nála alkalmazott sárgákat el 
nem kergeti. Egy szomszédos korcsmában Rapszky szerint

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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pinezérek itattak napszámos embereket. A rendőrség kiküldött 
detektiveket és rendőröket, de ezek sem az utczán, sem a szom
szédos vendéglőben gyanús dolgot nem vettek észre.

Másfél órával később csörömpölve tört be a kávéház 
Gellérthegy-utcza felöli része, olyan köveket dobáltak, hogy belül 
márványasztalok is összetörtek, a kár itten 960 korona. Kaiser 
Miksa, a City-kávéház tulajdonosa elbocsátotta egyik pinezérét, 
aki a szakegyletben vezető szerepet vitt s helyette egy „sárgát" 
fogadott fel. Azt hitte, hogy az összes pinezérei sztrájkba lépnek. 
A dolog azonban nem igy történt. Másnap délután 4 óra tájban 
ellenben mintegy 150 munkásember lepte el a kávéházat s mind
egyik pikkolót rendelt s mikor a kávéház törzsvendégei jöttek, 
nem találtak helyet, a nők pedig éppenséggel nem akartak leülni 
a munkások közé. A kávés rendőri segítséget kért. Tüntetés 
volt a Rákóczi-uton levő „Elité" kávéház előtt is, ahol este 
a tüntetők az Elite-kávéház ablakait betörték és egy karbollal 
telt üveget dobtak a kávéházba. A merénylők kocsin érkeztek a 
kávéház elé s a tovább mozgó kocsiból dobták az üveget. A 
tettesek elmenekültek, de a járókelők és a rendőrök közülök 
kettőt: Hefler József kőművest és Polgár Béla hentest elfogták 
és bekísérték a főkapitányságra. Az ügyeletes rendörtisztviselő 
nyomban kihallgatta a két munkást. Hejler elmondotta, hogy a 
Fecske-utcza 4. szám alatt levő korcsmában összejöttek: Piti 
András csomagoló munkás, Polgár Béla hentes és Gerzsa Ernő 
szobrász. Pill, aki nála albérletben lakik, azt mondotta, hogy a 
pinezérek szakegyesülete száz koronát Ígért nekik, ha a Rákóczi- 
uton, Muzeum-köruton és Kecskeméti-utczában levő kávéházakba 
karbolt dobnak be. A rendőrség a kihallgatás után Heflert és 
Polgárt letartóztatta.

E zavargásokkal és tüntetésekkel szemben a kávésipar- 
társulat vezetősége nem maradt tétlen. így már az augusztus 
18-iki közgyűlés napján is a délelőtt folyamán tizenöttagu kül
döttség járt a főkapitányságon Berger Leó kávés vezetésével. A 
küldöttség Boda Dezső dr. főkapitányt kereste, aki helyett a 
deputácziót Pekáry Ferencz dr. helyettes fogadta. A küldöttség 
szónoka megköszönte a rendőrség eddigi intézkedését. Azután 
a megjelentek nevében bejelentette, hogy a kávésipartársulat 
délután a Vigadó éttermében rendkívüli közgyűlést tart, amelyen 
megvitatják a kávéssegédek és kávéfőzők szakegyesületével szem
ben követendő magatartásukat. Kérték a főkapitányi helyettest, 
hogy a közgyűlésre küldjön rendőri tisztviselőt és nagyobb 
számú rendőrséget, amely a kávésokat az esetleges inzultustól 
megvédelmezze. A szónok közölte a főkapitányi helyettessel, 
hogy a közgyűlés valószínűleg fölbontja a kollektív szerződést, mert 
a kávéssegédek és kávéfőzők megszegték a szerződést. Miután 
a kávésipartársulatnak ez a határozata valószínűleg nagyobb 
izgalmat fog kelteni, nem lehetetlen, hogy a pinezérek zavargást 
provokálnak. Kérik tehát, hogy a rendőrség olyan intézkedéseket 
tegyen, amelyek megóvják a kávésok személyi és vagyoni bizton
ságát. Pekáry Ferencz főkapitány helyettes kijelentette, hogy a 
rendőrség minden óvóintézkedést megtesz. Megnyugtatta a kávé
sokat, hogy aggodalomra okuk nincs. A küldöttség azután arra 
kérte a főkapitány helyettest, hogy tegyen előterjesztést a belügy
miniszternek a kávéssegédek és kávéfőzők szakegyesületének 
föloszlatása iránt. A fökapitányi helyettes azonban megmagyarázta, 
hogy a kávésok kívánsága ez idő szerint lehetetlenség. A bűn
ügyi osztályban ugyanis még csak a nyomozás folyik, amely arra 
irányul, hogy megállapítsa, vájjon az utolsó napokban történt 
zavargásokban a szakszervezetnek volt-e szerepe. A rendőrség 
nyomozásának eredményétől függ további intézkedése.

Szocziálista Stylus.
Érdekes megfigyelni a szoczáilisták pártlapjának stylusát 

is. A rendőrség most vázolt korrekt állásfoglalásáról például a 
következőket Írja :

„Igazán megható, micsoda előzékenységgel, szives baráti 
készséggel szolgálja a rendőrség az uszító kávésok dolgát. Min
denképpen szeretnének valamelyes „összefüggést" teremteni a 
„zavargások" és a szakszervezet között. Csakhogy nehezen 
megy. Nagyon nehezen. Pedig ugyancsak erőlködik a rendőri 
sajtóiroda. Hazudik, mint a parancsolat. Tendencziózusan kiszí

nezi az egyes vallomásokat, képtelen i, 
csakhogy félrevezeihesse ezzel a könnye . 
szegény bolondokat, akik még mindig hisznek « . 
iroda közleményeinek őszinteségében, becsületesség 
„elegendő alapot nyerjen" a szakszervezet ellen való 
intézkedésre." Egész nyugodtak vagyunk, nem fog sikerülni a 
piszkos játék.“

A piszkos játékban persze legjobban a sárgák térfoglalása 
fáj a szakszervezetnek. Ezért a pinezérek és kávésok közötti 
harezban a „vörösek" és „sárgák" is harczoltak egymással és 
kölcsönös nyilatkozatokkal kellemetlenkedtek egymásnak. A 
„sárgák" egy röpiratban feleltek a szocziáldemokrata párt 
orgánumának, amely a sárgák egyesületének tagjait szedett- 
vedett alakoknak, kétes exisztencziáknak nevezte.

A röpiratban a „sárgák" azt kérdezték a Népszavától és 
a párttól, vájjon mit tennének akkor, ha azt tapasztalnák, hogy 
az „elnyomó, kizsákmányoló" burzsoa pártok vagy azok lapja 
oly hangon imák a más véleményű emberekről, mint azt a 
Népszava teszi, hogy előtte ők nem egyebek, mint hamisítók 
sikkasztok, házasságszédelgők, csirkefogók stb. és amikor még 
szándékaikból nem is ismerve egyebet, mint csak azt, hogy 
egy elhibázott, rossz szervezet átreformálásával létérdekeikért 
szálltak síkra, amikor még magáról a pártról, annak politikájá
ról abszolúte nem nyilatkoztak, e tekintetben még állást nem 
foglaltak, tehát a Népszaváéknál nem tudhatják, hogy miként 
fogják a jövőben politikai meggyőződésüket mint egyének szol
gálni, már is azt az uszító jelszót adták ki, hogy tipord el az 
alávalót! Nem hiszik — úgymond — hogy a dolgok alapos és 
körülményes ismeretével egy politikai pártlap igy támadjon rá 
volt katonáira s bár távol áll tőlük, hogy csekély erejükkel párt
bomlást igyekeznének előidézni, annyit önérzetük mégis meg
követel, hogy a Népszava felhívása szerint különbeni eltiprás 
terhe mellett nem hajlandók párttagok lenni.

A röpiratban a Központi, Vígszínház, Korona, llits, Király, 
Erzsébethid, Színkör, Upor, Mátyás király, Báthory, Emke, 
New-York Hunnia stb. kávéházak pinezérei a következő tar
talmú nyilatkozatot teszik:

Alólirottak közös elhatározással, minden külső befo
lyás vagy presszió nélkül elhatároztuk, hogy a budapesti 
kávéssegédek szakegyesületéböl kilépünk s mint nem tagok, 
az egyesület határozmányait s szabályait többé magunkra 
nézve el nem ismerjük. Egyben kijelentjük, hogy önként be
lépünk a budapesti kávéházi alkalmazottak szakegyesületébe.

Az eredmény.
Ma, amidőn e sorokat Írjuk, a budapesti kávésok és a 

„vörösek" és „sárgák" egyesületéhez tartozó alkalmazottak 
harcza bár még nem ért véget teljesen, mégis csend van az 
egész vonalon. A harcz mindössze röpiratok- és nyilatkozatokra 
szorítkozik. A „vörösek" egyesületéhez tartozó alkalmazottak 
sehogysem tudnak megbékülni az uj helyzettel, amely után a 
budapesti pinezérek legnagyobb része áhítattal vágyott, mert fel 
akart szabadulni a szakszervezet terrorja alól. Leginkább iga
zolja ezt az a körülmény, hogy nap-nap után több és több pin- 
ezér lép ki a régi két egyesületből és belép a „sárgák" egye
sületébe, mert az állásban levő pinezérek békét és nyugalmat 
akarnak. Most már csak azok folytatják a harezot, akik állás 
nélkül vannak. Ezek azok, akik mindenáron sztrájkot akartak, 
de az alkalmazottak józanabb többsége örül az uj helyzetnek és 
nyugodt marad. Az izgatok természetesen nem szűnnek meg 
agitálni a „sárgák" és a kávésok ellen, de minden törekvésük 
kárba vész. Maga a kávéházi közönség is szimpatikusán veszi 
azt a mozgalmat, melyet a kávésok indítottak az akadékoskodó 
pinezérek ellen. Ezek ugyanis a vendegekkel szemben is érez
tették hatalmukat s nem egy Ízben történt, hogy egy kávéház
ból bojkottáltak egy-egy vendéget, aki nem igen tűrte a pinezé
rek arrogancziáját. Hogy mennyire elitélik már a „vörösek" 
eljárását, legjobban igazolja az a körülmény, hogy több olyan 
kávéházban, ahol még vörösek szolgálnak fel, az állandó vendé
gek határozottan megkívánják a kávéház tulajdonosától, hogy 
békeszerető, udvarias pinezért alkalmazzon. A hét folyamán sok

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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*>ba, beiratkozott a sárgák egyesüle- 
j helyezte őket.

nvalóvá válik, hogy a kávésok azzal, 
ígukat a szakszervezet gyámsága alól>

. \Qek régi óhajtását valósították meg, mert 
,/ik kávéházi alkalmazott önállóan, saját belátása 

^ jp n i  iniezi el ügyeit munkaadójával s nem köteles az eddigi 
terrorizmusnak engedelmeskedni. Az eddigi folytonos nézeteltérések 
is elsimultak kávés és pinczér között s a józan gondolkozásu 
alkalmazottak igyekeznek kötelességüknekeleget tenni. A „vörösek" 
egy nagy része már szintén beadta a derekát, mert belátta, hogy 
az örökös harcznál sokkal üdvösebb és hasznosabb a béke. 
A „sárgák" egyesülete napról-napra erősbödik és elhelyezett 
tagjaik minden tekintetben az állandó békének a hívei. A moz
galom tárgyában különben az ipartársulat augusztus 27-én választ
mányi ülést tartott. Berger Leó alelnök beszámolt az ipartársulat
nak a legutóbbi időben folytatott mozgalmáról és örömmel 
konstatálta, hogy az akczió teljes sikerrel járt. Igaz ugyan, hogy 
egyes üzletekben a régi személyzet dolgozik, de az ipartársulat
nak nem is az volt a czélja, hogy a tisztességes munkásokat 
kenyerüktől megfoszsza, hanem egyedül az, hogy a szakszer
vezetek terrorizmusa alól a munkaadókat, valamint a munkásokat 
is megszabadítsa, — e részben pedig az eredmény várakozáson 
felül kielégítő. Bejelentette továbbá az alelnök, hogy a kávéházi 
alkalmazottak szakegyesületével (sárgák) az ipartársulat a kollektív 
szerződést megkötötte és ebben a munkások részére biztosította 
mindazokat a jogokat, amelyeket a fölbontott szerződések alap
ján élveztek. A választmány a jelentést tudomásul vette és 
elhatározta, hogy az ipartársulat tagjait körlevélben külön is 
figyelmezteti, hogy a munkásoknak az eddig élvezett kedvezmé
nyeket továbbra is föltétlenül biztosítsák. Végül bejelentette az 
alelnök, hogy tudomása szerint a budapesti pinczéregylet hivatalos 
átiratot intézett a budapesti vendéglősök ipartársulatához, mely 
szerint tudomására jutott, hogy az egylet tagjainak egy része 
a kávéssegédek mozgalmából kifolyólag a vendéglős ipartársulat 
intenczióinak meg nem felelő eljárást szándékozik tanúsítani egyes 
munkaadókkal szemben. Kéri a pinczéregylet a vendéglősök 
ipartársulat tagjait, hogy esetleges panaszaikat vele azonnal 
közöljék. A vendéglös-pinczérek szakszervezete kiváló súlyt 
helyezne a békés fejlődésre, nem azonosítja magát a kávés
segédek terrorisztikus mozgalmával, mindenben a munkaadókkal 
való közös mííködösre törekszik és el van határozva, hogy tagjai 
esetleges visszaélését szigorúan megtorolja és hogy őket vissza
élés esetén a tagok sorából is törli. A választmány ezt a jelentést 
is örömmel vette tudomásul. Mielőtt a választmányi tagok eltá
voztak, a választmány köszönetét és elismerését nyilvánította az 
ipartársulat vezetőivel szemben a mozgalom sikeres vezetéséért.

Finálé.
Némái Antal, a budapesti kávésipartársulat elnöke a követ

kező levelet intézte Berger Leó ipartársulati alelnökhöz:
Abbázia, 1908. aug. 20.

Kedves Leó barátom !
A lapokban olvasom a munkásmozgalmakról szóló híreket 

és innen tudom, hogy a szakegyesületek ugyanazokat a terro
risztikus eszközöket alkalmazzák, mint három évvel ezelőtt 
a kávéfőzők sztrájkja alkalmával. Remélem, hogy ezek után 
a kormány is leveti a keztyűt és feloszlatja mind a két díszes 
társaságot, mert most már csak van elég bizonyíték.

Kedves barátom, intézkedéseidet és erélyedet nagyon 
helyeslem; a kávés ipartásulat gratulálhat magának, hogy 
ilyen buzgó, intelligens és erélyes vezére van, mint amilyen 
te vagy.

Úgy látom, hogy ez alkalommal a kávésokat sikerült 
letargiájukból fölrázni, — csak azután visszaesés ne legyen. 
A mostani alkalom nagyon kedvező és ha megkezdődött a harcz, 
végig kell azt küzdeni, nem szabad időt adni az ellenségnek, 
hogy újra összeszedje magát. Csak bátran előre!

Fogadd még egyszer, kedves barátom, teljes elismerése
met helyes és tapintatos eljárásodért. Én a folyó hó 27-én 
jövök haza.

Baráti üdvözlettel
Némái Antal s. k.

A mozgalmas két hét — eseményekben gazdag krónikáját
ezzel — egyelőre lezárhatjuk.

~1
TÁRSULATOK. EG YESÜ LETEK .

J\ „Szállodások; vendéglősök; kávésok, pinezérek és kávés
segédek orsz. nyugdijegyesUlete" közleményei.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1908. évi augusztus hó 14-én a 

„Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek és Kávéssegé
dek Országos Nyugdijegyesütete" felügyelő-bizottságának a 
központi irodában délután fél 5 órakor tartott üléséről.

Jelen voltak: Frangois Lajos elnök, Páris Vilmos, Hajdú 
Imre biz. tagok, dr. Solti Ödön jogtanácsos, Maczkó Kálmán 
főkönyvelő, Nagy Sándor könyvelő.

1. Frangois Lajos megnyitja az ülést. Felkéri Maczkó Kál
mánt az évi mérleg beterjesztésére.

Főkönyvelő előterjeszti az évi mérleget s az egész köny
velési anyagot, okmányokat, könyveket.

A felügyelő-bizottság az 1907. deczember 31-én, majd az 
1908. január 30-iki mérlegek, úgy a nyereség-veszteség számla 
adatait a fő- és segédkönyvekkel, okmányokkal tételről-tételre 
összehasonlítja s ennek eredményekép

mindkét mérleg helyességét egyhangúlag megállapítja.
2. Frangois Lajos elnök kérdést intéz, mi alapon számolja 

el a könyvelőség a kizárt tagok befizetéseit, felerészben a keze
lési, felerészben a tartalékalap javára.

Jogtanácsos bejelenti, hogy egy régebbi igazgatósági hatá
rozat alapján történik.

Elnök ezen felosztáshoz csak azon esetben hajlandó 
hozzájárulni, ha a közgyűlés e tekintetben állást foglal.

A felügyelő-bizottság egyhangúlag elhatározza, hogy az 
eljárás helyeslése vagy elvetése tárgyában közgyűlési határozatot 
kell provokálni, miért is a megfelelő indítvány napirendre tűzé
sére jogtanácsost utasítja.

3. Főkönyvelő bejelenti, hogy a nagy könyvelési anyagnak 
hivatalába évente két Ízben el- és visszakozásával három év óta 
30 korona kiadása merült fel, mely összeg utalványozását kéri.

A felügyelő-bizottság a kérelmet méltányosnak találja s 
az utalványozás eszközlése iránt az igazgatóságot felkéri.

4. Jogtanácsos ezek után előterjeszti a felügyelő-bizottság
nak a közgyűléshez intézendő jelentését.

A felügyelő-bizottság a jelentés szövegét jóváhagyja s 
annak a közgyűlésen előterjesztésére Frangois Lajos elnök urat 
felkéri.

5. Frangois Lajos örömét fejezi ki afölött, hogy a nyugdij- 
egylet könyvelése szakszerűség, pontosság tekintetében nemcsak 
mi kívánni valót sem hagy fenn, de méltán illeti elismerés a 
könyvelőséget.

Indítványára a felügyelő-bizottság egyhangúlag köszönetét 
mond a könyvelőségnek s fökép Maczkó Kálmán főkönyvelőnek.

Kmf.
A jegyzőkönyv hiteléül:

Dr. Solti Ödön s. k., Frangois Lajos s. k.,
jegyző. elnök.

Arad-Hegyaljai borok
Ransburg M. és Fia bortermelők
—----------------------------------------- A rad.-----
Magyaródi és Mokrai fehér, Ménesi vörös 
és Aszu-borok hordóban és palaczkokban.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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SZAKOKTATÁS.
J\ Budapesti vendéglősök szakirányú tanoncziskolájának 

közleményei.

Értesítés.
A folyó 1908—1909. iskolai évre a beiratás szeptember 

9-én kezdődik és tart 15-ig, mindenkor délután 41/*—61/a-ig.
Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanoncz (bor- 

fiu, szakácsfiu, portás és szállodás).
A szeptember 15-éig be nem iratkozott tanonczokat a 

tanköteles tanonczok nyilvántartási lajstroma alapján, mint iskola
kerülőket az illetékes kerületi elöljáróságokhoz — mint elsőfokú 
iparhatóságokhoz — szakiskola igazgatósága haladéktalanul fel
jelenti.

A rendes előadásokat szeptember 16-án délután 4*/2 óra
kor kezdjük meg.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 1884.
VII. t.-cz. (ipartörvény) rendelkezéseit a tanonczok iskoláztatá
sára vonatkozólag, úgyszintén az 1893. évi 33574. sz. miniszteri 
rendeletet is.

A jelzett törvény és min. rendelet értelmében a szak
irányú iskolába, mely kötelezett inasiskola gyanánt áll fenn, 
minden vendéglős-tanoncznak járnia kell.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk továbbá azt 
is, hogy a székesfőváros tanácsának rendelete értelmében a ke
rületi elöljáróságok olyan vendéglős-tanoncznak, aki szakiskolai 
bizonyítványt felmutatni nem tud, nem adnak munkakönyvét.

A saját jól felfogott érdekükben óvakodjanak tehát a t. 
főnök urak olyan tanonczokat alkalmazni, akik nem tudják iga
zolni, hogy a szakiskolába jártak vagy járnak, mivel — ismétel
jük — az ilyen fiuk munkakönyvét nem kapnak.

Budapest, 1908. augusztus 29-én.
A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanoncziskolájának 

Igazgatósága:
Walter Károly s. k., 

igazgató.

KÖZGAZDASÁG. IPAR. KERESKEDELEM.
Nem lesz pezsgő és kártyaadó.

Annak idején megírtuk, hogy Arad város több uj 
adónemet akar életbeléptetni. Az erre vonatkozó indítvány csak-1 
hamar a törvényhatósági bizottság közgyűlése elé is került, aho 
nagy vita után elhatározták, hogy minden játszma kártyára 50 
fillér, a pezsgő literjére 1 korona és a sör hektoliterjére 2 ko
rona városi adópótlékot vetnek ki.

Ezt a határozatot — mint a „H. H.“ Írja — az érdekelt 
felek megfelebbezték a belügyminiszterhez, ahol az ügy most 
elintézés alatt van.

Egy hírlapíró a közgyűlési határozat sorsáról beszélgetést 
folytatott a belügyminisztérium egyik előkelő tisztviselőjével, aki 
a következőket mondotta c l:

— A kérdéses közgyűlési határozatot elsősorban a pénz
ügyminiszter, mint legilletékesebb fórum bírálhatja el. Ezért, 
mielőtt a közgyűlési határozatot érdemi tárgyalás alá vettük, 
átküldöttük az iratokat a pénzügyminisztériumhoz és ennek 
utján az aradi pénzügyigazgatósághoz. Az illető szakvélemények 
meghallgatása után, az ügyre nézve itt a következő vélemény 
fejlődött ki.

— A szóban forgó közgyűlési határozat oly adókat kiván 
kivetni, melyek egyrészt törvénybe ütközők, másrészt czélsze- 
rütlenek, sok ellenőrzési eszköz igénybevételére szorulnak, úgy 
hogy ha abszolút megsemmisítő körülmények nem is forognának 
fenn, a közgyűlési határozat akkor sem volna helybenhagyható.

— A sörre pótadót kivetni, egyenesen törvény tiltja. A 
sör a gyártásnál külön adó alá esik, a forgalombahozatai alkal
mával szintén söradóval rójuk, ezenkívül a rendes fogyasztási

lehet. Ezt különben is kimondja az erre vonatkozó törvény, mely 
texative megállapítja a söradóval kapcsolatos fogyasztási terheket.

— A pezsgő literjét 1 korona városi pótadóval kívánják 
megadózni. A pezsgő azonban, mint bv al, a borfogyasztási 
adó legnagyobb tételével úgyis meg van róva. Ezenkívül joga 
van a városnak az állami borfogyasztási adónak bizonyos . 
állapitásos százalékát városi pótadó czimen kivetni, amely városi 
adópótlék a jelenben 20 százalék.

A játékkártya külön megadózásánál szinte az állam kizá
rólagossági jogával állunk szemben. A játékkártyák már kibo
csátásuk alkalmával bélyegilletékkel vannak megterhelve, ezen 
kívül sem a törvény, sem a szokás más illetéket nem ismer. 
Feltéve, ha ez az adónem engedélyezhető volna is, az ellen
őrzés olyan kérdés elé állítaná a várost, mely egykönnyen nem 
adható meg. A kezelési költségek felemésztenék az ilyen módon 
befolyó adójövedelmet.

Ebből a nyilatkozatból minden kétséget kizárólag meg
állapítható, hogy a belügyminisztérium a közgyűlési határozatot 
az érdekelt kereskedők jogos kérelme folytán meg fogja semmi
síteni.

Szőlőtermelési kilátások. A földművelésügyi minisztérium 
jelentése szerint a Duna balpartján szépen áll és bő termés 
ígérkezik; csakhogy a tartós szárazságtól a fürt itt-ott hézagos 
bogyója pedig apró. Esőtől szépen javul. A Duna jobbpartján a 
korai szőlöfajok már érnek. A szemek a volt esők hatása alatt 
szépen fejlődnek, néhol azonban már sok is az eső a szőlőre, 
mert a hirtelen duzzadt szemek repedeznek s rothadás is mutat
kozik, úgy hogy némely helyen korai kényszerszüretre van kilá
tás. A szüret bőnek Ígérkezik. A Duna-Tisza közén a rekkenő 
hőség hatása az utóbbi időben már a szőlőben is ijesztő módon 
meglátszott, fejlődésükben teljesen fennakadtak, s egyes korai 
fajok serét nagyságra értek be, sok helyen pedig le is sült vagy 
hőütötté vált s már félni lehetett, hogy jó terméskilátás nem lesz 
képes beérni. Növényi és állati élősdiek azonban kevés kárt tet
tek bennük. A bekövetkezett jótékony esőzés hatalmas befolyás
sal volt rá. Jelenleg azonban meleg időre van szüksége, nehogy 
szemrepedés vagy rothadás következzék be. A Tisza jobbpartján 
a szőlő állandóan szépen mutatkozik. Esők óta szeme szépen 
fejlődött, meleg, napos idő kellene hólyagosodásához. A Tisza 
balpartján a korai fajták érésben vannak s a csemegeszőlő piaczra 
kerül. Az esőtől a szemek itt-ott repedeznek, de különben fejlő
désük szép és egészséges. Kitűnő termésre és jó minőségű borra 
van kilátás. A Tisza-Maros szögén a szőlők majdnem kivétel 
nélkül mind jól állanak. Harmadik permetezésük befejeztetett. 
A korai fajtákat már itt-ott szedik is. Mindenfelé sok szőlő 
mutatkozik, de minősége romlik a sok esőre. Helyenként már 
zöld rothadás is előfordul a sok csapadék folytán. De e szór
ványos esetektől eltekintve, a terméskilátások igen jók. A Király- 
hágóntúli vármegyékben szépen fejlődik s jó termést ígér, de 
egyes helyeken a gazdák már attól félnek, hogy ha az eső sokáig 
tart, a szemek rothadni kezdenek.

Sörgyár Kaposvárott. Krausz Mór kereskedő Kaposvá
rott sörgyárat akar létesíteni s erre építési engedélyt és vízvezeték 
odavezetését kérte a várostól. A városi tanács mindkét kérelem 
teljesítését javasolja.

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

pénteken

társas reggelit
tart. A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 

tartják:
1908. é v i s ze p te m b er  hó  4 - é n :  Schnell József 

vendéglőjében.
1908. év i s ze p te m b er  h ó  1 1 -é n :  A szövetségi 

közgyűlés miatt a reggeli nem lesz megtartva.adóval is meg van terhelve, úgy hogy más adóval megróni nem

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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HELYI ÉS VIDÉKI ÜZLETI HÍREK.
Wellner Sándor, az „Otthon" kávéház uj, élelmes és ágilis 

tulajdonosa Pápán (Veszprém m.) üzletét a modern kor igényeinek 
minden megfelelő díszes berendezéssel látta el. A gyönyörűen 
átalakított hézagpótló kávéház a város egyik látványossága, s már 
is nagy látogatottságnak örvend.

Ádám Gusztáv átvette Érsekujvárott az „Arany oroszlán" 
szállodát, s azt teljesen uj és modern berendezéssel ellátva, aug. 
elsején nyitotta meg.

Friedmann Miksa szállodás Nyíregyházán augusztus hó 
elején nyitotta meg újonnan épült modern berendezésű „Otthon" 
szállodáját.

Mary Endre vendéglős Győrött megvette a Kalvaria-u 
21. sz. a. levő Wagner-féle vendéglőt s azt teljesen uj berende
zéssel ellátva nyitotta meg.

Holzer Rudolf kávés Pozsonyban uj és modern berende
zésű kávéházat nyitott.

Özv. Szincsán Lászlóné Szinyérváralján átvette az újonnan 
épült és kényelmes berendezésű „Központi szállodát" és annak 
kávéházát.

Braun József kávés Kaposvárt megvette Molnár Gyula 
„Hazám" kávéházát.

Hauer Bérezi szállodája Debreczenben megnyílt. Debreczen 
városa ezzel egy előkelő, pazar berendezésű szállodával lett 
gazdagabb. Hauer Bérezi Royal szállodája ugyanis, mint a város 
legelőkelőbb, legmodernebb szállodája, villamos világítással, köz
ponti gőzfűtéssel, fürdővel stb. van ellátva. A szálloda fényes 
jövőjéről kezeskedik Hauer Bertalan nagy szaktekintélye.

Schönfeld Adolf csongrádi szállodás a Piacz-téren levő 
„Fiume szállodáját" teljesen újjáalakította s a kor igényeinek 
megfelelő berendezéssel látta el.

Hillinger Miksa nagyváradi szállodás megvette Szabadkán 
a Nemzeti szállodát, a város legnagyobb és legrégibb szállodáját. 
— Hillinger Miksának Nagyváradon volt hosszú évtizedek óta 
ismert szállodája. A Tiszák ősi fészkében nevezetes helyek voltak 
a szabadelvű éra alatt a Feketesas (újabban Zöldfa) és a Rózsa- 
bokor-vendéglök. Különösen az utóbbiban tanyázott a bihari ge
nerális vezérkara és sokszor országos jelentőségű politikai akciók 
szülőhelye volt a nagyváradi Rózsabokor. Mindkét szállodának 
még Hillinger Miksa atyja volt a tulajdonosa, kitől fia, a jövendő
beli szabadkai szállodás a 90-es években vette át az üzletek 
vezetését. A fiatal Hillingert már modern szellemben nevelte 
atyja, gimnáziumot, kereskedelmi tanfolyamot végzett és az érett
ségi után mint borfiu kezdte meg a híres bécsi Sachernél ven- 
déglősi kiképzését. Bécsböl Berlinbe, majd Budapestre került és 
mint világlátott szakember kezdte meg a nagyváradi üzlet veze
tését. A Nemzeti szállodát október elsején szándékozik megnyitni, 
mikorra az átalakítás alatt lévő szálloda teljesen modernül, a 
budapesti Royal-szálloda mintájára, berendezve lesz áladva ren
deltetésének.

VEGYES HÍREK.
Uj nyugdijegyesületi tagok. A Sz. V. K. P. és K. Orsz. 

Nyugdijegyesületébe az elmúlt hét folyamán a következő uj tagok 
léptek be: Kiss István (Budapest) 800, Óváry János (Temesvár) 2000, 
ifj. Witznetz Márton (Temesvár) 2000 és Fekete Károly (Buda
pest) 1000 kor. nyugdíjigény nyel.

A budapesti kamara 1907. évi jelentése, melyből meg
előző számunkban a söriparra vonatkozó részt közöltük, a szo
kásos bő tartalommal jelent meg. Ez a kamara központi voltánál 
fogva, nem csupán a kamara területének gazdasági helyzetét 
tárja elénk, hanem úgy általános, valamint különös részében az 
ország őstermelésének, iparának, kereskedelmének, a hitel- és 
közlekedésügynek egy évi történetét tartalmazza s mint ilyen 
maradandó becscsel bir. Az általános rész kifejti a rossz gabona
termésnek, a pénzpiacz válságának, az élelmiszerek megdrágulá
snak, a munkabérek emelkedésének az iparra és a kereskede- 

emre nézve káros hatását, bő statisztikai adatokkal tüntetve ki

a visszaesést. A különös rész a kereskedelem, ipar, hitelügy és 
közlekedés minden egyes ágazatának eseményeit nagy részletes
séggel tárgyalja, miben a kamarának a jelentés végén felsorolt 
tekintélyes vállalatok és ezégek szolgáltak segélyére. A jelentés 
e részében a termelés, a kivitel és behozatal már egyes szakmák 
szerint van feltüntetve, minélfogva a jelentés e szempontból is 
kiváló becscsel bir. A pénz- és hitelügyet tárgyazó fejezet már 
inkább csak a kamara területére szorítkozik, de mivel a hitel
forgalom központját, hol minden ér összefoly, a főváros képezi, 
ez a fejezet is tulajdonkép az egész ország pénz- és hitelügyének 
1907. évi alakulását és helyzetét tükrözi vissza. 1907-ben a kamara 
területén 21 uj bank (9.8 millió tőkével), 4 takarékpénztár 
(1 millió tőkével), 21 hitelszövetkezet, 8 fogyasztási és értékesítő 
szövetkezet, 1 tejszövetkezet, 66 ipari részvényvállalat (53'5 millió 
tökével), 12 helyiérdekű vasút (alaptőke 60.9 millió), 3 biztosító
társaság (Va millió tőkével), 37 egyéb részvénytársaság és szö
vetkezet létesült, 65 részvényvállalat pedig összesen 70.1 millió
val emelte fel részvénytőkéjét. Hasonló részletességgel számol 
be a jelentés a közlekedésügyről és a kamara egyéni tevé
kenységéről.

A „sárga" és „vörös" pinezérek harcza. A kitört 
pinezérháboruságban az első nevezetes mozzanat az volt, hogy 
aug. 16-án este 10 óra tájban Kiss Gábor és Spanner Tivadar 
kávéslegények afeletti bosszúságukban, hogy az Upor-kávéházból 
elbocsátották őket, betörték a Newyork-kávéház dohány-utezai 
oldalának egyik nagy üvegtábláját. A merénylőket elfogták. 
A büntető járásbirósági tárgyaláson a biró mindenekelőtt a 
kávéház tulajdonosát, Harsányi Ferenczet hallgatta meg a kár
összeg tekintetében. Harsányi 1500 koronára értékelte a kárt. 
Az ügyészi megbízott magánosok elleni erőszak és idegen ingó 
vagyon rongálásának vétségéért kérte a beismerésben levő vád
lottakat megbüntetni. A biró a vádlottak közül Kiss Gábort 
30 napi fogházra és 100 kor., Spanner Tivadart pedig 14 napi fog
házra és 100 kor. pénzbüntetésre Ítélte magánosok elleni 
erőszak vétségéért. A védő fölebbezett.

Dr. SZULV ALADÁR
ÉLELM1CZIKKEK ÉS FŰSZER 

NAGYKERESKEDÉSE
: PÁRATLANUL GAZDAG : 
KÜLÖN CSEMEGEOSZTÁLY

BUDAPEST IV., MUZEUM=KÖRUT 23.

A
A l

AAÁ
Válogatott f ű s z e r á r u k ,  
mindennemű bel- és kül
földi csemegék, magyar és 
franczia pezsgőborok, rum 
és tea, liqueörök, sajt, vaj, 
kassai, prágai sonka, fel
vágottak, gyümölcsök stb. 
:: stb. raktára ::

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Hymenhlrek. Deutsch Sándor f. évi aug. 16-án vezette 

oltár elé a győrujvárosi izraelita templomban Ludassy Mórnak, 
a győri „Hungária" kávéház bérlőjének leányát, Ilonkát. — Zucker 
Sándor, a szekszárdi „Walter-szálloda" bérlője eljegyezte Bauer 
Olga kisasszonyt Pinczehelyen.

Szakácsmüvészeti kiállítás. F. évi szeptember hó 19-től 
30-ig Nürnbergben az ottani ipartársulatok nagyarányú vendéglős
ipari és szakácsmüvészeti kiállítást rendeznek. A genfi pinczér- 
egylet nürnbergi osztálya a kiállítás irodalmi részében vesz részt.

Viktoria-szálloda Abbáziában. Iparunk érdekében haza
fias kötelességet vélünk teljesíteni, midőn a magyar szállodás 
és vendéglőskar jóakaratu figyelmét Abbáziának, e világhírű ten
geri fürdőnek és klimatikus gyógyhelynek ezen kényelmes és 
tiszta, a modern kor legmesszebbmenő igényeinek is mindenben 
megfelelő kényelmi, egészségügyi és fényüzési berendezésekkel 
egyaránt ellátott szállodájára és penziójára felhívjuk. Tesszük ezt 
oly czélzattal, hogy — ha már sajnos oly sok jó magyar pénz 
vándorol Abbáziában idegenek zsebébe — hivatkozva kartár
saink hazafiságára, arra kérjük őket, hogy Abbáziába utazó bará
taikat, ismerőseiket és vendégeiket a Reinprecht Rezső vezetése 
alatt álló „Viktoriá“-ba. küldjék, amely közvetlenül az abbaziai 
tengerparti sétaút felett fekvő pompás szálloda ezt a nemes érzé
sekből fakadó pártolást részünkről nemcsak azért érdelmi meg, 
mert élén egy vérbeli vendéglősfiu áll, hanem azért, mert a „Vik
tória" szálloda pompás fekvésénél, kitűnő berendezésénél fogva 
önmagában is megérdemli. A szállodában az európai színvonalon 
magyar szellem, magyar érzés uralkodik, ott mindenki kedves 
otthonra talál, melyben gondos figyelem és páratlan előzékenység 
veszik körül. Ha már minden téren a magyarság pártolását han
goztatjuk, úgy valóban ideje volna, hogy idegenbe menvén, 
mindenekelőtt magyar fedél alá igyekezzünk, ahol nem kizárólag 
jövedelmi alanynak tekintenek bennünket. E téren is még sok 
feladat vár ránk.

Nemzetközi élelmezési kongresszus. F. évi nov. 7-től 9-ig 
Gentben élelmezési kongresszus fog megtartatni. A kongresszus 
munkálatai 11 részre vannak osztva; minden csoportot illetőleg 
kérdéseket bocsátott ki a kongresszusi bizottság, amelyek fontos 
napi érdekekre vonatkoznak s amelyek a kongresszuson élénk 
megvitatás tárgyát fogják képezni. Úgy Belgiumból, mint a kül
földről számos kiválóság jelentette be a kongresszuson való rész
vételét. Informáczióval a titkári hivatal „rue Porté aux Vaches,
25, Gént (Belgien)" szolgál. A nemzetközi élelmezési kongresszus 
alkalmából Gentben folyó év november havában a kormány, a 
kerületi és városi hatóságok védnöksége alatt élelmezési s szakács
müvészeti világkiállítás is lesz. A kiállítás programmjában külön
böző kiállítási dijak is szerepelnek. így többek között nemzet
közi tejgazdasági és sorverseny is lesz, melyekre a belga király, 
a belga földmivelési minisztérium, a tartományi kormányzó és a 
város több dijat tűztek ki. Háztartási iskolák, társadalmi és ipari 
szövetkezetek, valamint egyenként, vagy csoportokban kiállító 
munkások díjtalan kiállítási helyet kapnak.

Az Elite-kávéház ostroma. A kitört pinczérháboruságban 
tudvalévőén az Elite-kávéház is ostrom alá került. Augusztus hó 
18-án, éjjel Hoeffler József, Polgár Béla, Geussa Ernő és Páll 
András butormunkások bérkocsiról egy üveg karbolt dobtak be 
az üvegablaktáblán keresztül a kávéházba. A merénylőket a rend
őrség elfogta s magánosok elleni erőszak vétsége és idegen ingó 
megrongálásának vétsége miatt pénteken vonta őket felelősségre.
A tárgyaláson a vádlottak beismerésben voltak s előadták, hogy 
az üveget közülök Geussa Ernő dobta be. A védő kérte a kár
összeg megállapítása czéljából a kávés beidézését s egyben véden- 
czeinek szabadlábra helyezését. Miután az ügyészi megbízott is 
hozzájárult ezen kérelmekhez, a biró elrendelte az Elite-kávéház 
tulajdonosának beidézését s egyben az ujabbi tárgyalásig szabad
lábra helyezte mind a négy vádlottat. A tárgyalás után szembe
sítették Fodor Pál pinezért Páll Andrással, mert ez utóbbi állí
tólag azt vallotta a rendőrség előtt, hogy a pinezérszakszervezeí 
bujtotta volna fel őt és társait 100 korona jutalom mellett a 
merényletre. A szembesítésnek nem volt eredménye, mert Páll 
kijelentette, hogy nem Fodor Pál volt az, aki neki a pinezérszak- 
szervezet megbízásából a pénzt átadta.

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

M egrendeléseknél kérjük  tiszte lt olvasóinkat m indig lapunkra  hivatkozni.

„Consum” p. részv.-lársaság
Budapest VII., Kertész-utcza 20. szám.

V Telefon 80-14.

Kávésok, vendéglősök és pinezérek bevásár
lási helye. Saját szipkagyárában csinos kivi
telű, jó minőségű szivarszipkák készülnek, kí
vánságra czégfelirattal is. — Saját gyártmányú 
legkitűnőbb czigarettahüvelyek. — Azonkívül 
állandó dús választékú raktár mindennemű 
kávéházi felszerelésekből, tekeasztal kellékek 
és egyéb czikkekből, mint kréták, táblák, szi
vacsok, fogvájók, gyufák, stb. stb. —

Játékkártya gyári raktár.
Nagy á r je g y z é k  ingyen és bérmentve.

YY
Y

M a t t o o i

1 1  I l i e n r i kle g jo b b  a s z t a l i  és ü d ítő  i ta l .
kitűnő hatásúnak bizonyult köhö
gésnél, gégebaioknál, gyomor- és Budapest

hólyaghurutnál. Teréz-körut 37,

M a í í o n i  H e n r i k ,  és Bsudadp e íí

Ifj.Radó Aladár
borpinezéi

Budapest VI., Király-utcza 84.
T e le fo n  97 -90 .

Ajánlja kiváló minőségű balaton- 
melléki és tokaj-kegyaljai 
fehér és vörös palaczkborait és első

rendű aszu-borait.

LITTKE
„CASINO” pezsgő

külön töltés 

— B u d a p e s t i  f ő r a k t á r :  — —

IV., Szép-utcza 3. sz.
Telefon: 10—85. Telefon: 10—85.
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Konyhaművészet! kiállítás Londonban. Folyó évi nov. 
3 — 7-ig lesz a konyhaművészed kiállítás a Royal Horticultural 
Hallban, Westminster. A kiállítás irodája: No. 329, Vauxchall 
Bridge Road, London S. W. van.

Országos Alkohol-Bizottság. Andrdssy Gyula gróf bel
ügyminiszter — mint értesülünk — állandó bizottságot létesített 
Országos Alkohol Bizottság czimmel. E bizottságnak feladata 
lesz: az alkoholizmus leküzdésére alkalmas eszközök tanulmá
nyozása és javaslatba hozatala, az egyes kormányzati ágak ke
retében felmerülő alkoholellenes intézkedések véleményezése, a 
hazai alkohol-statisztika elkészítése s általában az alkoholellenes 
törekvések támogatása. Feladata lesz továbbá e bizottságnak az 
italmcrés reformjának, aminél intenzivebb alkoholellenes okta
tásnak elkészítése, valamint iszákosok gyógyító-intézetének léte
sítése. Az alkohol-kérdés büntető- és magánjogi vonatkozásainak 
tisztázása szintén a bizottság feladata lesz, hogy az uj törvény- 
könyvbe már a tudomány mai állásának megfelelő intézkedések 
vétessenek fel.

| Chovantschek Lajosné f  | Chovantschek Lajosné szül. 
Polcz Rozina, Chovantschek Lajos vendéglős, ipartársulati titkár 
és orsz. szövetségünk kiváló tagjának felesége f. évi augusztus 
hó 17-én Pozsonyban hosszú szenvedés után meghalt. A meg
boldogult urinő, ki városszerte osztatlan tiszteletnek és közbe- 
csülésnek örvendett, valóságos mintaképe volt a derék, szorgal
mas vendéglősnének, kinek elhalálozása Pozsony összes társa
dalmi köreiben általános részvétet keltett. Haláláról férje adta ki 
a következő gyászjelentést: „Chovantschek Lajos vendéglős úgy 
a saját, valamint a többi rokonság nevében mély szomorodott 
szívvel tudatja, hőn szeretett, jó neje Chovantschek Lajosné 
szül. Polcz Rozina folyó évi augusztus hó 21-én délután 5 
órakor hosszú, kínos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos 
felvétele után, boldog házasságának 17-ik évében történt gyá
szos elhunytát. A megboldogultnak hült tetemei f. hó 23-án d. u. 
fél 5 órakor fognak a Halászkapu-utcza 8. sz. alatti gyászházban 
beszenteltetni és a szt. András-temetőben örök nyugalomra he
lyeztetni. Az engesztelő szt. miseáldozat f. hó 24-én d. e. 9 
órakor fog a Főtemplomban (Szt. Anna-kápolna) az Ég Urának 
bemutattatni." — Béke hamvaira!

Bérletek és eladások. Mohács nagyközség a Korona
vendéglő telkén mintegy 214.000 korona költséggel emeletes 
szállót óhajt építtetni. Hogy tájékozást szerezzen arról, mily 
összegű befektetést eszközöljön és minő méretben építse a 
szállodát, pályázatot hirdet a szállodának a megnyitástól (mely 
1909. november elsejére remélhető) 12 évre való bérbeadására 
olykép, hogy a szállodát a város berendezés nélkül adná át a 
bérlőnek. Akik a szállodát kibérelni óhajtják, ajánlataikkal okt. 
8-ig keressék fel a község elöljáróságát. — Hajdúnánás város 
a Bocskai nagyvendéglőjét 3 évre akarja haszonbérbe adni. 
Bérlők ajánlataikat szeptember 3-ig adhatják be a városi tanács
hoz. A bérleti feltételek Hajdúnánás város polgármesteri hiva
talában tekinthetők meg. — A Szécsány állomáson megüresedő 
pályaudvari vendéglő bérletére pályázat hirdettetik. A bérlet 
deczember 1-ével kezdődik és tart öt éven át. Az ajánlatok 
október 1-én déli 12 óráig a szegedi üzletvezetőség általános 
osztálya főnökénél nyújtandók be. Bánatpénz 200 korona. A fel
tételek a nevezett üzletvezetőség forgalmi és kereskedelmi osz
tályában megtekinthetők. — Királyhelmecz község tulajdonát 
képező „Szarvas" vendéglő a hozzá tartozó állással 1910. január 
1-től hat évre nyilvános árverésen bérbe fog adatni Király- 
helymecz községházánál 1908. szeptember 15-én délelőtt 9 órakor. 
Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői hivatalban 
megtekinthetők.

Halálozások. Hauscr Ferenczné szül. Velba Anna, a 
Pitzer és Hauser szálló tulajdonosának neje f. hó 4-én délben 
életének 53. évében elhalálozott. Egy jótékony úrnőt vészit benne 
Nyitra, akit valláskülönbség nélkül mindenki tisztelt és becsült. 
— Goldschmied Samu, kapuvári „Sörház" vendéglős és mészá
rosnak 22 éves Sándor nevű fia aug. hó 5-én a hajnali órákban 
hosszas betegeskedés után meghalt.

A Csillaghegyi üditőviz r.-t. közgyűlése. A csillag- 
hegyi tiditöviz r.-t. f. évi augusztus hó 23-án, vasárnap rendes 
közgyűlést tartott Felld Salamon elnöklésével. A nagy tetszéssel 
fogadott elnöki beszéd végén a jelentések megtételére került a

sor A képesítési és forrásfoglalási munkálatok még folyamatban 
vannak, igy az üzemet még nem kezdhették meg A tu nyomó 
részben befektetésre kiadott 11567 korona 52 fillért átmeneti 
számlán a jövő évre viszik át. Kamat-bevetel volt 568 korona. 
Ezt a nyereséget szintén a jövő évre vitték át. A felügyelő- 
bizottság megválasztásával a közgyűlés véget ért.

Vidéki szálloda llj, i<!azo|hatóan fényesen jövedelmező.
BÉRBEADÓ VAGY ELADÓ. 22 szoba, villanyvilágítás, gőzfűtés. 
Ügynökök dijaztatnak. Érdeklődők forduljanak „Vidéki szálloda" 
B> jelige alatt MOSSE RUDOLF-hoz, BUDAPEST. @>

E ^ed u iv a tó d i X H IE R R Y  B A L Z S A M A
a zöld apácával mint védőjegygyei. Legkevesebb megküldés 12/2 vagy 6/2, avagy 
1 szabadalmazott klilönleges-utazó-családiüveg 5 korona. — Csomagolás ingyen
------- ---- T h i e r r y  C e n t i f o l i u m - K e n ö c s e .  - ■ ■■
Legkevesebb megküldés 2 doboz 3.60 korona. A legjobb háziszerek gyomorbaj, 
gyomorégés, görcs, köhögés, mellbaj, belső szervek gyulladása, köszvény, tag
szaggatás, mindenféle seb, sorvadás, tályog, daganat, mindennemű sérülések ellen, 

így tessék címezni:

védőangyal gyógyszertár Thierry A., P regrada Rohics m ellett.
Raktárak Budapesten: Török József gyógyszere'sz, Egger J. és Egger Leó dr. 

és Vértes L. Lúgos.

Czigarettahiivelyek!
gyártmányú, legkitűnőbb franczia vergé papirosból készült 
czigarettahüvelyeinket és pedig Consum 1. 2.—, Consum II. 
2.30, Cyrano 2.50, An ubis egyptomi 2.60, Congo arany szo
póka 3.20 K. 1000 dbként Egész postacsomag(7000drb)vétel- 
nél bérmentve. Utánvéttel vagy a pénz előre küldve. Viszont- 
elátusitók és dohányárusok nagyobb vételnél megfelelöenged- 
ményben részesülnek. „Consum“ r.-t., Budapest, Kertész-u. 20
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Irodai telefonszám s 
18-68.

Lakás telefonszám: 
19-73. (Interurban).

G R O S Z  ODOR
törv. bej. szálloda, kávéház és vendéglők 

adás-vevést közvetítő irodája

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

4
Táviratok cziinc:

k öz v e t ít é s  Bu d a pest .
Cheque-száinln az Erzsébet
városi Takarékpénztárnál.

Van szerencsém a nagyrabecsült szállodás, 
kávés és vendéglős arakat tiszteletteljesen 
aziránt felkérni, hogy üzletvétel vagy eladás 
esetén méltóztassanak számos elismerő levéllel 
kitüntetett közvetítő irodámat bizalmukkal 
megtisztelni, előre is biztosítván őket a leg
rövidebb idő alatt elérhető legjobb ered
ményről.

S „SPRITZERi' 
BORHOZ LEGJOBB!

©
m

©

^  Schaumburg-Lippe herczes*
villányi pinczéjémR

l\o(b Lajos által vezetett budapesti 
raktára

BUDHPEST VII., BHReSHY-UTGZH tt.
TELEFON : 104—73. TELEFO N  104—73.

Azonnal házhoz szállít minden fajú, saját töltésű első
rendű minőségű palaczkbort és 50—60 literes hordókban :

Fehér asztali b o rt............................  72 korona
Baranyai sillert..................................  70 „
Villányi vörösbort............................ 80 ,,

:: :: hektoliterenként és adóval együtt számitott áron. :: ::
Nagyobb mennyiséget a villányi herczegi plnczéből 

.  közvetlenül szállít. .
W  i I ......  '■

«f>|

T«$»
«*>

Grammofontulajdonosok

e

LEMEZEIKET LEGELŐNYÖSEBBEN VÁLTOZTATHATJÁK 
a ürammofonhanglemezek központi kicserélési telepnél 
Budapest, V I., Dohány-utca 30. Prospektus és lemez-jegyzék 
ingyen 10,000 u j aette- e$ -neár-felvétel. Magyar, tőt, cseh, 
német, szerb, lengyel, horvát, román, ruthén, olasz, francia, 

angol, orosz, török, arab, héber stb.

Elsőrendű hanglemezek 1 kor.-tól 4 kor.-ig kaphatók.
___—i Külön osztály használt grammofonokból és lemezekből. —

Grammofonlemezek kicserélése darabonkint I korona.

*$>

«É>

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

„HUPFELD" világezég részv. társ. Budapesten

ÁLLANDÓ HANGSZERKIÁLLITÁST
tart, ahol önműködő, önjátszó

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

Az önműködő ZONOORA-ORCHESTRION „CONTINENTAL" harang
hangokkal és mandolinjátékkal van ellátva; ugyanezen kellékekkel bir a leg
utóbbi újdonság is a
ZONOORA-ORCHESTRION VONÓS és XYLOPHON ZENÉVEL 

Mintaraktáram bármely időben megtekinthető.
Árak 4 8 0  koronától 16000 koronáig. Kényelmes részletfizetések kamatnélküli 
havi részletre. Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink szives meg
tekintését, óva intem a piaczra kerülő silány utánzásoktól ésazon reményben, hogy 
minél többen megtisztelnek becses látogatásukkal, maradok kiváló tisztelettel

magyarországi képviselőség és mlntaraktár 
Budapest Vili., Kenyérmező-utcza 6.

MÁRTIM JÓZSEF
(WETSCHL GYULA utóda) '
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x :

A Szí. Lukács=fürdöi Kristályforrás vegyelemzései.

S

Orsz. m. kir. Chemiai Intézet.
Az intézet kiküldöttje által személyesen vett 
„Kristály" forrásból származó vízminta vizsgá

latának eredménye:
A víz hőmérséke 25.3 C°
A víz fajsulya 18 C-on 1.0008

Chémiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találta to tt:

Kálium (K) 0.0098 gr.
Nátrium (Na) 0.0334 „
Calcium (Ca) 0.12GS „
Magnesium (Mg) 0.0405 „
Vas (Fe) 0.0004 „
Chlor (Cl) 0.0331 „
Sulfat (SOi) 0.1188 „
Hydrocarbonat (HCO3) 0.5002 „
Siliciumdioxid (SÍO2) 0.0109 „
Szénsav (CO2) 44 00 cm3 0.0S80 „
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat 
és ammóniákat a viz nem tartalmaz, és igy a 
„Kristály" forrásvizet IGEN TISZTA calcium-és 
magnesium-hydrocarbonatos ÁSVÁNYVÍZNEK 
minősitjük. Bakteriológiai szempontból pedig 
az állami BAKTERIOLÓGIAI INTÉZET ezen 
vizet TISZTÁNAK ÉS KIFOGÁSTALANNAK 

MINŐSÍTETTE.
Budapest, 1908 márczius 17-én.

Orsz. m. kir. Chemiai Intézet Budapesten.

M. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.
A forrás hőmérséke 25.75 C°
A viz fajsulya 17*5 C-on 1.Ü0074
A viz fagyáspontja 0*035 C, osmosis-nyomás 
0*421 atm., elektromos vezetőképessége 0*0008001 

ohm. cm.

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) 0.0070 gr
Nátrium (Na) 0.0328 „
Calcium (Ca) 0.1277 „
Magnesium (Mg) 0.0452 „
Vas (Fe) 0.0004 „
Chlor (Cl) 0.0338 „
Sulfat (S04) 0*1118
Hydrocarbonat (HCOs) 0.5194 „
Siliciumdioxid (SÍO2) 0.0170 „
Szénsav (CO2) 0.0878

összes szénsav (CO2) 4.G245 „
E nagy mélységből fakadó, állandó összetételű 
ásványvíz se ammóniát, se salétromsavat, 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.
Budapesten, 1900 április 12-én.

A m. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.

Dr. HANKO VILMOS a chemia tanára, a m. tud. akadémia tagja:
A Szt. Lukácsfürdői Kristályforrás vize tiszta calcium- és magnesium-hydro- 

carbonatos ÁSVÁNYVÍZNEK tekinthető. A nagy mélységből fakadó forrás vize a szó 
szoros értelmében KRISTÁLYTISZTA, ideálja a tiszta ásványvizeknek.

Budapest, 1904 julius 20. _ ,,Dr. Hanko Vdmos s. k., a chemia tanara
a magy. tud. akadémia tagja.

A „Kristály“-forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán 
pótolja a franczia ÉVIAN és ST. CALMIER forrásokat.
ÉVIAN-CACHAT forrás:

1000 gr. vizben 0.8172 gr. ásványi alkatrész, 0.2732 gr. szénsav, összesen 0.5901 gr.

ST. CALMIER-BADOIT forrás:
1000 gr. vizben 0.2401 gr. ásványi alkatrész, 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.5723 gr.

SZT. LUKÁCSFÜRDŐI „KRISTÁLY“-FORRÁS:
1000 gr. vizben 0.5208 gr. ásványi alkatrész, 0.1021 gr. szénsav, összesen 0.9832 gr.

A KRISTÁLY-FORRÁS TÖBB ÁSVÁNY-ALKATRÉSZT ÉS TÖBB TERMÉSZETES 
SZÉNSAVAT is tartalmaz, mint e két világhírű és a franczia kormány által közérdekű 
jelleggel felruházott gyógyvíz.

«*>

sl

1- V
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Szt.-Lukácsftirdő
gyógyfürdő, Buda. 

Téli és nyári gyógyhely.
Természetes forró-meleg kénes 
források. Iszapfürdők, iszap- 

~ borogatások, másságé, víz-
gyógyintézet, gőzfürdők, kő-e's kádfürdők, gyógy vizuszodák. Olcsó és 
gondos penzió. Csuz, kösz vény, ideg-, bőrbajok, lakás, ellátás felől 
kimerítő prospektust küld ingyen a 

_____________________ SZT.-LUKÁCSFÜRDÓ IGAZGATÓSÁGA, BUDA.

SZALÁMI hírneves olasz gyártmány, 
tisztán elsőrendű sertcs- 
hushól gyártva, kitűnő izü, 
kilónként 340 koronáért.

Mintaként egy rudat Is küldök, biztos tudatában vagyok, 
hogy páratlanul álló, kitűnő Izü szalámimból utánrendelést 
=  kapok. — Szállít utánvétellel bérmentetlenül. =
=  Busetto, Budapesten, IX., Mátyás-utcza 11. =

□  S Z Á L L O D A V E Z E T Ő N E K  C
ajánlkozik egy 14 év óta alkalmazásban álló 
fürdőgondnok, ki a szállodai és vendéglői üzlet 
minden ágazatában, könyvvitelben, magyar és 
német levelezésben teljes jártassággal bir :: 
Beszéli perfekt a MAGYAR, NÉMET és TÓT 
nyelveket, a LENGYEL, FRANCZIA és CSEH 
nyelveken is, gyengén bár, de értekezni képes.

Szives megkeresések ,,T Ö R E K V Ő  1 0 0 “
^ 3  alatt e lap kiadójába kéretnek

BERBERDO SZÉKELYHIDON
Biliarmegyében 

egy újonnan épülő szálloda és vendéglő körülbelül 
3000, azaz háromezer korona évi bérért, a folyó 
1908. október 1-től kezdődő 3 évre. A főépület
ben van étterem, kávéház, 5 vendégszoba, konyha, 
2 kamara stb. Ezenkívül bérlettárgyát képezi még egy 
tágas park, abban épült nagy tánezterem, amelyben 
szinielőadások tartatnak, továbbá egy 2szobás bérlő
lakás, fürdőház 4 kabinnal, 2 pincze, kuglizó, 6 lóra 
istálló, kocsiszín, személyzeti lakás és egy jégverem.
Bővebb felvilágosítást ad szóbeli- DPWV PDT MILlÁl V társulati elnök 
lég vagy írásbeli megkeresésre: UI lE ilm L IU  WlIImLI Székelyhidon.

Lakások,ingat
lanok, üzletek 
bérleti, eladási 

vállalat.

HUSZÁR R.,BUDRPEST
V,, Mérleg-utcza 2, (Gresham-palota).
--------------------  TELEFON 81-08. --------------------

dm-  fl főváros legmegbízhatóbb vállalata. ~TO

- 0

^ ,J~r  ■ ■ m M

Telefon 10-71. Telefon 10-71.

Elfér D ezső
e lek tr o te ch n ik a i vál lal ata
Budapest, D ohány-utcza 39. szám.

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

és gyári nagyraktára.

Eladó
MAROSVÁSÁRHELYEN, a város legszebb helyén 

egy jó hírnevű, jó forgalm ú vendéglő  
esetleg italmérési joggal együtt, berendezéssel, 
szép kerthelyiséggel, füszerüzlettel és több kiad
ható épülettel.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

M in den n em ű  o z é lo k ra  sz o lg á ló

j  é  g s z e k ré n y e k e t ,
s ö r -  é s  b o r k i m é r ő - k é s z ü l é k e k e t

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

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

kély, ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

dr. W ágner é s  Társai
e g y e s ü lt  g y á ra k , m in t b ftó t i tá rs a sá g  

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

Stmiislkiifak-Kyár. Szikviz-gyár berendezések.
„ P ro s p e k tu s  in g y e n  é s  b é rm en tv e .
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Csillaghegyi 
fo rrá svíz <t>

Tiszta, baktérium^ 
mentes e g é s z s é 

g e s  ital.
Borral vegyítve kel
lemes ízt ad a bornak.

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

Központi iroda: Ó v a k o d ju n k  az

Budapest III., Bécsi = ut H. utánzatoktól! ..
TELEFON: 79-78. --------------------------

HAACK A N TA L-fé le
stájer alpesi gyógyfü-gyomorlikőr.

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

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

Budapest VII., hungária-körut 15. sz. alá intézni.
Cs. klr. orsz. U T 1 I 1 / " | J  I I N T H I  f í D H T  Rlapittatott 
szab. likőrgyár. r l r \ r i V . I \  # 1 1 1  I I I L ,  V J I x / l Z .  1808. évben.

Szállodák, ven
déglők, kávéhá
zak s z á l l í tó ja .

Állandóan nagy 
készletek.

Springut Henrik
--------tojásnagykereskedő---------
Budapest VI., Szerecsen-n. 39. sz.

Telefon: 17-54.

FELSZERELÉSI llV eJ t  G O M BO S HUGÓ  
Budapest, Eötvös-utcza 46. — Telefon 101-52.
Villamos motorok, szellőztetők, csengők, telefon és ivlámpák készítése és 

jókarban tartása 0  0
Nagybani raktár legjobb minőségű ivlámpaszenekben és 70" o áramot meg

takarító Wolfram-izzdlámpákban 0  □

Steiner József és fia
c x u k rá s zd á ja  és sütödéje

BUDAPEST,
VII . ,  kér., Király-utcza 67. szám.

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

VENDÉGLŐSÖK ÉS KRVÉ5 OK FIGYELMÉBEI

Óriási m egtakarítás!
A világhírű párisi „PATHÉ“ fonográf társaság egy lég- 
szivattyús grammofont hozott forgalomba, melyhez nem 
kell az időrabló és vesződséges aczéltüket változtatni, 
miután ez egy örökkétartó szafirtüvel van ellátva. Ezen 
gép teljesen pótolja a drága katona- és czigányzenét. 
Különösen nagyobb termekbe és kerthelyiségekbe a leg
alkalmasabb. Hangtisztaság tekintetében felülmúlja az összes 
eddig létező hasonló gépeket. Meghallgatható üzlethelyi
ségemben. Árjegyzékkel és leírással készséggel szolgálok.
hars gyula u n \ ) Z ] r  C l  M H N  fomogrAf- 
00 UTÓDA: ( 1  V 11 O  j l / ’VUll a a  ÜZLETE

BUDAPEST, IV., FERENCZIEK-TERE 3. $Z., f lZ  UD RRBftM.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1904. ST. LOUIS GRflMÜ PKIX.

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdöl
K R IS TÁ L Y -Á S V Á N Y V IZ E T!

A  Él H i l  /: !  ^ j -forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital é tvágy íavaro& iiÁ l 
és e m é sz té s i n e h é z sé g e k n é l. A legtisztább és legegész-
ség o seb b  asztali és' borviz. Hathatós sz o m jc s illa p itó . 
Vidékco és külföldre fn v a rd ijm e n te s  szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélkiili töltés is rendelhető, mely 
hasonló en y h e sé g e  folytán pótolja a franczia Evian és Sl. 

Galmier vizeket.
S z t .  L u k á c s f ü r » d ö  K u t v á l l a l a t  B u d á n . .

cabaretnek v. 
orfeumnak

alkalmas nagy pinczehelyiségek IV. kér., Ferencziek- 
tere 4. (Király-bazár) kiadók. = = =

Bővebbet a házfelügyelőnél.

BAROSS GÁBOR-TELEPEN, mely már a magyar kir. állam
vasutak VI. örházánál megálló helylyel bir, a Dunára kilátása és 
befásitott, rendezett utczái vannak háztelkek még 300 négyszög- 
öles parczellákban négyszögölenkint 5 koronáért, kedvező 

részletfizetésre kaphatók.
A telep bányáiból az építési anyag önköltségen adatik. Közlekedés legczélsze- 
rübben a m. kir. állainvasuttal, mely indul a keleti pályaudvarról reggel 8 óra 
20 perczkor, délután 3 óra 25 perez és este 7 óra 50 perczkor. A Baross Gábor- 
telep VI. őrháztól Budapestre reggel 4 óra 37 perez, 6 óra 2 perez, 9 óra 5 perez, 
délután 4 óra 16 perez, este 7 óra 26 perez és 8 óra 33 perez. Viteldij a központi 
pályaudvarról 40 fillér, Kelenföldről 20 fillér. Bővebbet a telepen Libái Ferencznél, 
ki a vonatok e'rkezésénél az állomáson van. Budapesten pedig Hermann-féle 

••• ezUstáru-Uzletben, IV., Váczi-utcza 8. Telefon 97—20,

SZÉNSRVVRL TELÍTETT VÁROSLIGETI
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::: RRTÉZI ÁSVÁNYVÍZ :::
Legtisztább és legegészségesebb Üdítőital 
tisztán és borral. Megrendelési czim: Rrtésia 
részvénytársaság, Budapest, Vll-lk kerület, 
Egressy-ut 20 c. Telefonszám 50—72.
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