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A szoczializmus és a morál.
(B. Zs.) Mi a szoczializmus? Nem egyéb, mint 

oly társadalmi mozgalom, melyben az úgynevezett nép, 
a munkás, a földművelő vagy a negyedik, a legalsó 
osztály törekszik uralomra. Mint minden társadalmi 
törekvés, ez is teljesen jogosult. És ha a világtörténelmet 
tekintjük, azt látjuk, hogy szemünk számos hullámon 
keresztül haladt a mai realizmusba, és hogy idővel ok
vetlenül uralomra kell jutnia a társadalom legalsóbb 
osztályának. Ezt a menetet, folyamatot semmiféle em
beri hatalom sem állíthatja meg. A szoczializmusnak 
tehát jövője van. De fontos kérdés, hogy egyelőre 
lesznek-e nagyobb sikerei? Rendes körülmények között 
nem. Ha csak egy véres, egy szörnyű forradalom nem 
diktál egyes pontokat, mint 1649-ben és 1792-ben, 
mind erőtlenebb lesz a szoczializmus. Később üldö
zésnek, elnyomásnak lesz kitéve. Előbb az anarchistákon 
kezdik az üldözést, utóbb a szoczialista vezérekre kerül 
a sor, végül mindnyájukra. Az idealizmus még e hul
lámban sem tűri meg a szoczializmust, mely merő 
individualizmus, vagyis az egyének részvénytársasága. 
Mikor ugyanis a három eszmét, a szép, jó és igaz esz
méjét egységben fogja fel az ember, mikor a tekintély 
és hagyomány s az általános nagy elvek uralkodnak 
bensőnkben, akkor nem lehetünk barátjai a realizmus 
széthulló, szétmálló társadalmi felfogásának, relativiz
musának.

Különben maga a szoczializmus is súlyos hely
zetbe jutott s erősen érzi az idealizmus nyomását. 
Minden izében bomlik. Részekre, pártokra oszlik, me
lyeknek okát senki sem tudja megmondani vagy állí
tólag nem akarja bevallani. Mert úgy szoktuk mi em
berek, hogy a mai irányok, pártok híveit rosszasággal, 
romlottsággal, hamissággal vádoljuk, mintha tehetnének 
róla, hogy nekik más meggyőződésük van. A szabad
elvűt gyűlöli a reakczionárius, a klerikális, a realistát 
az idealista, a merkantilistát az agrárius és igy tovább 
a mai társadalom ezerféle csoportjából az egyik a má
sikat. Pedig az illetők csak annyiban okai e gyűlöletnek, 
amennyiben részei, tagjai valamely gyűlölt és gyűlölő

osztálynak, melyből nem tudnak vagy nem óhajtanak 
kiválni, lelkűkre nem hatott annyira az idealizmus vagy 
realizmus, hogy szakíthatnának.

De hát mi az oka a szoczializmus bomlásának? 
Az ébredő és győző idealizmus, mely szivünkben, el
ménkben uj életre kelti a tekintélyi morált. így látni 
ezt a XVIII. század végén, mikor a társadalomból 
lassankint pusztulnak a politikai és szoczialis utópia 
mesterei vagy legalább ártatlanoknak, egyszerű ábrán- 
dozóknak tekintik őket. 1815 körül elérte délpontját az 
idealizmus, és a realizmus útjára tér az ember. Az egész 
müveit világot betölteni látszik az anyagi érdekek han
goztatása. Államférfiak és politikusok tele vannak anyagi 
kérdésekkel.

De mintegy busz év óta ébredezik, sőt ma már 
derekasan működik az idealizmus, mely gyarlónak, hit
ványnak, romlottnak vallja az embert, akit meg kell 
fékezni és a jóra kényszeríteni. Reális időbeli lágyságunk 
jónak tartja az emberi természetet s ezzel indokolja az 
egyén önállóságának, szabadságának követelését; ideális 
időkben az ellenkező szempontból indulunk ki s meg 
akarjuk fékezni az embert. Most tehát nagyszerű kép 
tárul elénk, az ideális és reális gondolkodás harczá- 
nak képe. Mivel a morál kérdése foglalkoztatja az 
embereket, a szoczialisták sem menekülhetnek előle és 
számos bölcselőjük, gondolkodójuk részint a maga, 
részint mások megnyugtatására fejtegetik a morál kér
dését s igazolni akarják az idők árjával módosuló 
tanaiakat. Például az egyik azt mondja, hogy a szoli
daritás a morál, a másik, hogy maga a szoczializmus 
a morál, a harmadik, hogy a társadalmi igazságosság 
a morál, a negyedik, hogy a humanitás a morál, az 
ötödik, hogy az egyenlőség a morál. És igy tovább.

Mikor azt hallom merészen hangoztatni, hogy 
maga a szoczializmus a morál, eszembe jut azt felelni 
reá, hogy ma nincs már igazi szoczializmus, azért is 
vannak annyi pártra, felekezetre töredezve, bomolva. 
Most csupán munkások vannak, akik bérharezot indítanak 
a gyáros ellen, vannak anarchisták, akik a fejedelmekre 
s a vezető államférfiakra leskelődnek, de igazi szoczi
alisták, amilyeneket a XIX. század lelkes emberei között

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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ismertünk, akik rajongtak a gondolatért, hogy az ember 
édes testvére, hű felebarátja embertársának, ma ily 
szoczializmus nem lehetséges. Ma van patriarchális 
védelme a szegény kisiparosnak, a jámbor földmivelő- 
nek, az egyszerű munkásnak, ma fensőbb erkölcsi szem
pontból bizonyos atyai jóakarattal tekintünk az ínségesre, 
a nyomorgó munkásra: ez azonban idealisztikus, nem 
pedig szoczialisztikus gondolkodás.

Sokan megütközhetnek azon, hogy én most, mikor 
lapjaink minden hasábján találkozunk szoczialis, szoczi
alizmus, szoczialista szókkal, mikor a szocziologiával 
foglalkozik minden árva gondolkodó, mikor vérengző 
szoczialis lázadások, szörnyű forradalmak állnak előttünk: 
akkor merem állítani, hogy igazában véve megszűnt, 
pihenni tért a szoczializmus, mert szivünkből kialudtak 
tápláló eszméi. De rendesen ez az erkölcsi intézmények, 
alkotások sorsa. Sokszor még élnek, látszólag virágzanak; 
pedig már belül korhadnak, romlanak, alapjaik süpped
nek, támaszaik düledeznek s maholnap összeomlanak. 
Ez a szoczializmus mai helyzete. Mikor az emberiség 
a tekintélyt, az isteni morált keresi és nagy részben 
megtalálja, senkit még a szoczialistákat sem elégítheti 
ki a reális idők lágy jósága, irgalmas altruizmusa. Az 
isteni morál azonban nem ismeri a féktelen ember 
szabadságát, hanem csak az erényét, az önmegtagadását; 
vallja ugyan a testvériséget és egyenlőséget, de nem a 
társadalomban, nem a tekintélyben és az anyagi javak
ban, hanem Krisztusban s az Isten országában. De 
még a menyországban sem fogadja el a teljes egyenlő
séget, mert ott is elsőbbséget élveznek az Ur szentjei. 
De mikor elpihennek bensőnkben az idealizmus hullámai, 
ha lecsillapodnak habjai s újra az alkotó részek szabad
ságáért kezdünk rajongani, akkor nem lesz hiú czégér 
a szabadság, egyenlőség és testvériség eszméje, hanem 
termékeny idea, melyeket a győzelmes szoczializmus 
zászlain szívesen olvasnak unokáink.

Kávésok, pinczérek, kávéfőzők.
— Második közlemény. —

Irta : (?)
Hogyan működött a kávéfőző fantázia ?

Rémnapok voltak ezek, és ha a kávésok nem 
fejtettek volna ki olyan ellenállást, aminőt tényleg kifej
tettek, szomorú állapotok következtek volna be. Ha sike
rült volna megfélemlíteni folytonos zaklatásaikkal a ká
vésokat és ezek kénytelenek lettek volna beadni dere
kukat, akkor a kávés mihamarabb csak végrehajtó kö
zege lett volna a konyhalegények parancsainak.

Mert a kávéfőzők, hogy sikerét látták mozgoló
dásuknak és eleinte a jogos követelések elismerését ki 
tudták vívni, vérszemet kaptak és programmjukban már 
ilyen tételek szerepeltek:

A kávéfőző a munkás, a kávés a kitartott zsarnok. 
Az ő munkáján henyél a kávés, az üzlet minden pro
fitját az bitorolja, pedig a haszon kizárólag a munkást 
illeti meg.

Bevásárolni tejet, theát, kávét stb. csak ott sza
bad, ahol a kávéfőző elrendeli. Sőt közel van az az 
idő, mikor a szakegylet nyit boltot és minden kávés 
ott tartozik beszerezni szükségleteit.

A konyhalegény a szakegylet kiküldöttje és expo- 
siturája. Felette tehát nem rendelkezik a gazda, csak 
a szakegylet. Ha nem tetszik neki, menjen panaszra. 
Olt a sóhivatal!

Minden munkásnak megvan a maga resszortja. 
A „konyhalegény", ki azelőtt otthon béres vagy nap
számos volt, a kávéházban háziszolgának neveztetik. 
A szolga azonban sohse lehet egyenrangú a gazdával, 
aki ur. A háziszolga konyhalegénynyé avanzsál és ezzel 
megvan a maga szorosan körülirt hatásköre. Söpörni

méltóságán alul tartja, arra való a takarítónő ő Nagy
sága. Kávét nem darál, erre kávédaráló-gépelvtársat 
kell alkalmazni. Levelet nem dob be a levélszekrenybe, 
erre való a küldöncz. Lámpába szenet nem rak, erre 
való a villanyszerelő munkástestvér, fűteni pedig a füto

Az ő hivatala a konyha és legsürgősebb teendője 
az önkimélet, nehogy a munka alatt roskadozzék és idő 
előtt a sirba szálljon.

Ha az ilyen fantázia-embernek kitették a szűnt, 
nem maradt soká mártír. A mártírok gyors elhelyezést 
nyertek, mert ezekre szüksége volt a szakegyletnek. 
Azért, hogy legyen eredmény, mire rámutathat és aztán 
példát nyújt a többi élhetetlennek, hogy kell viselkedni 
egy vérbeli elvtársnak.

Ilyen a reczeptje az elvtársnak, ha tekintélyre akar 
szert tenni az egylet falain belül. Ez az útja annak, 
hogy a vezetőségbe bejusson, és akármilyen kontár 
munkás egyébként, a legjobb helyeket kapja jutalmul.

A szabadszervezet.

A sok zaklatás, rombolás, ostrom végre arra indí
totta a hatóságot, hogy a kávésok panaszára felfüg
gessze a szakegyletet. A felfüggesztett szakegylct mű
ködését erre átvette az úgynevezett szabadszervezet. 
Ez aztán felelősség nélkül intézte ügyeit. Hogyan tanács
kozott, mit végzett, ki volt a végzések végrehajtója, a 
maffia saját titka maradt.

Csak a megnyilvánulásai voltak észlelhetők. Úgy 
azonban, hogy ezért felelősségre sem lehetett őket vonni.

A sztrájk kudarcza után, a felfüggesztés napjaiban 
azonban folyton azon törték a fejüket (néha az abla
kokat), hogy lehetne a szakegylet régi hatalmát, zavar
talan működését visszaállítani?

És ekkor a kávésokat igazán emberséges, meg- 
bocsájtó elnézés szállta meg. Békejobbot nyújtottak abban 
a feltevésben, hogy a szabadszervezet azt engesztelő 
jóindulattal fogadja.

Felhívta a kávésipartársulat a felfüggesztett szak
egylet helyébe lépett szabadszervezetet, hogy adja elő 
kívánságait, megköti vele a békét, a kollektív szerző
dést, azzal a megjegyzéssel, hogy mihelyt a szakegylet 
régi jogait visszanyeri, a megkötött kollektív szerződés 
reá átruháztatik. Ez meg is történt. A győztes fél béke
jobbot nyújtott és tárgyalt a szabadszervezettel, mint 
egyenrangú és egyenjogú ellenféllel.

A szakegylet utóbb csakugyan visszanyerte önren
delkezési jogát és a kollektív szerződés vele szemben 
is érvényben maradt.

Hogy a kávésipartársulat ez esetben becsületesen 
nagylelkű volt, ezt elvitatni nem lehet.

Közbe azonban térjünk a pinczérek dolgaira  1
Nagyon messzire nem akarok visszamenni. Ott 

kezdem, hogy vagy öt esztendővel ezelőtt jött létre a 
Pinczérek szakegylete. Összeverődött egy csomó elé
gedetlen ember és megalakították a modern, osztály- 
harcz alapján álló szakszervezetet. Ennek első dolga 
az volt, hogy memorandumot nyújtott be a kávésipar- 
társulathoz, melyben meglehetősen vérmes kívánságok
kal hozakodott elő. A memorandum egyik legfontosabb 
pontja volt az ügynöki rendszer megszüntetése.

Az igazsághoz híven konstatálnunk kell a kíván
ságuk feltétlen jogosultságát. Abban az időben ugyanis 
a mellett, hogy a MOPE. foglalkozott tagjainak hely- 
közvetitésével, egy egész sereg ügynök kereste kenyerét 
helyközvetitéssel. Sokat fel lehetne hozni a régi rend
szer ellen, mert elítélendőnek és kárhoztatandónak 
találjuk mi munkaadók is, ha a munkaerő megfizetett 
közvetítő utján juthatott csak álláshoz.

De viszont mentségére szolgál az, hogy amikor
Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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az egyleti közvetítést vehette volna igénybe, mégis sok 
pinczér az tigynöx utján akart magának helyet keresni.

Miért? Mert azt hitte, és talán joggal, hogy az 
ügynök megfelelőbb állásba juttatja. Az ügynök ismerte 
az emberét. Tudta, mely kávésnak milyen ember kell, 
mely üzletbe miféle pinczér való. Azért a kávés is 
szívesen vette igénybe az ügynököt. A pinczér sokszor 
úgy látta, hogy az egylete nem jár el talán teljesen 
pártatlanul, az egylet nehézkesebben működik, az egyleti 
helyközvetitő alkalmazottjának nem állott annyira érdeké
ben, hogy kávést és pinczért egyaránt kielégítsen.

Mondom, teljesem elitélem az ügynöki rendszert, 
de meg tudom érteni. Pláne, ha azt látom, hogy az 
ügynöki rendszer még a pinczérség körében is, de 
más szolgálati ágakban és még most is széliében virul.

Hát legyünk igazságosak: az az ügynök sem volt 
olyan vérszopó Shylok, mint amilyennek feltüntetni 
akkora lármával iparkodtak. Utóvégre az ügynök sem zse
belt be a közveiitésért nagy pénzeket, legtöbbször a sze- 
rényközvetitésidijakat sem tudtabehajlani. Aztánapinczé- 
rek is hibásak voltak, amikor egy-egy jobb helyért 
szívesen fizettek nagyobb közvetítési dijat, amin elvégre 
csodálkozni nem lehet. Mert a jobb munkás, ha egyszer 
fizeiett is nagyobb dijat helyközvetitésért, rendszerint 
hosszú ideig megmaradt helyén. Mindamellett az 
ügynöki rendszernek továbbra fennállani nem szabad.

Ezen felfogásomban kétségtelentárgyilagosabbokok 
vezetnek engem, mint a szakegyletet. Mert a szakegylet 
tagjait nem az a legtöbbször csekély közvetítési dij bántotta, 
a szakegylet nem az ügynöki rendszert Ítélte el, ö maga 
akart ügynöke lenni saját embereinek. Az ügynöknek 
sokkal kevesebbet fizetett a pinczér annál, mint az 
egyleti járulékok czimén megterhelik.

Tehát nem az embernek a terhén akart könnyíteni, 
hanem a helyközvetités réven a maga hatalmának, 
erejének és befolyásának fokozására törekedett.

Ezért az a nagy hajsza az ügynöki rendszer ellen! 
Csak legyünk igazságosak 1

Világosan bizonyította be a tétel helyességét ez 
a fentebb említett uj szakegylet 1

Azt akarta, hogy a helyközvetités kizárólag az 
ő kezébe legyen letéve! Még a MOPE.-t sem akarta 
megtűrni maga melletti

Tárgyalt e kérdésben a szakegylet egy kiküldött 
bizottsága a kávésipartársulattal.

A kávésipartársulat első szóra hajlandónak mutat
kozott az ügynöki rendszer megszüntetésére. Eddig 
rendben volt. — Azt a kívánságát azonban a szak
egyletnek, hogy kizárólag neki legyen jussa a hely- 
közvetitésre, nem teljesíthette. De a szakegylet kiküldött
jei ehhez makacsul ragaszkodtak. Erre a kávésipartársulat 
kijelentette, hogy miután a MOPE. már eddig is élvezte 
a helyközvetitő jogát, sem oka, mondhatni joga sincs 
hozzá, hogy ezt a jogot attól egyszerűen megvonja és 
kizárólag egy uj szakegyletre ruházza, melynek 
működését eddig módjában sem volt megismerni. Ez 
korrekt álláspont volt. Ehhez a korrekt álláspontjához 
ragaszkodott, amidőn hajlandónak nyilatkozott a hely
közvetités jogát megosztani a kávésipartársulat a szak
egylet és a MOPE. között.

De a szakegylet ezeket a feltételeket nem fogadta 
el és a tárgyalások megrekedtek. De csak a tárgyalások. 
Mert az ablakbeverések, azok megkezdődtek.

Addig erőszakoskodtak a szakegylet emberei, 
mig végre a kávésok megunták a sok zaklatást és 
feljelentették a szakegyletet a hatóságnál. A hatóság 
megindította a vizsgálatot, és akkor kiderült, hogy 
annak a szakegyletnek még joga sem volt kérni a 
helyközvetitést, mert erről a benyújtott alapszabályokban 
teljesen megfeledkeztek.

Ez az első roham kis története.

A pinczérek is kapnak szabad napot.
Már elsimultak a szakegylet által felkavart hullá

mok és nyugalmasabb idők váltották fel az izgalmakat, 
amikor a kávésipartársulat újból jelét adja emberséges 
és modern gondolkozásának. A kávésipartársulat egyik 
tagja, mondhatni ötletszerűen indítványt nyújt be, 
melyben kimondatja, hogy

1. az ügynöki rendszer eltörlendö és a hely- 
közvetitésre kizárólag a MPOE. illetékes;

2. hogy minden egyes pinczér hetenként egy 
szabad napot kap.

Voltak bizony a kávésok között is akárhányan, 
akik ezt az indítványt ellenezték, de a többség az 
indítványt elfogadta.

És ez időtől kezdve:
1. csekély, elenyésző kivétellel a Magyar Országos 

Pinczér Egylet végezte a közvetítés dolgát.;
2. minden pinczérnek kijutott hetenként egy 

szabadnap.
Ezt a két fővivmányt tehát nem a MOPE. és nem a 

szakegylet vívta ki. Ezt megadták a kávésok spontán 
módon, amiként megadták a jogokat már jóval előbb 
a kávéfőzőknek akkor, amikor ók puszta kérő szóval 
járultak e kívánságukkal a kávésok elé.

Ezt a tényt le kell szögezni I Mert bár nem 
tagadható, hogy amikor a kávésok ily határozatot 
hoztak, hozzájárult készégükhöz munkásainak ezirányu 
óhajtása is, de amikor tették, semmiféle közvetlen 
kényszer nem hatott rájuk, legfeljebb méltányolták azt 
az elvet, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít I

Mint lett Saulusból Paulus?
A MOPE. tehát megkapta a helyközvetités kizá

rólagos jogát, (kizárván az ügynöki közvetítési), a pin
czérek pedig a szabad napot. A MOPE. most már a 
boldogulás utján állott. Ámde sok volt a belső baja a 
MOPE.-nak és nagy volt az adóssága. Mind a kettő 
nyomta, különösen az utóbbi. A vezetőségnek több 
tagja nagy terheket vállalt az egyleti beruházásoknak 
költségeiből. Ettől szabadulni szerettek volna. Számit- 
gattak-számitgattak, de sehogysem tudtak oly ered
ményre jutni, hogy a váltóról egyhamar lekerüljön a 
girojuk. A legtöbbje solvens ember, kin be lehet haj
tani a horribilis adósságokat, egy másik részének pláne 
már saját üzlete van I Nagy a gond I 

(Folyt, köv.)

Az uj ipartörvény-tervezet bírálata.*
Az Országos Iparegyesület felterjesztette a kereskedelmügyi 

miniszterhez az uj ipartörvény tervezetére vonatkozó bíráló em
lékiratát. A terjedelmes memorandumot most megküldötte az egye
sület az összes társegyesületeknek, kamaráknak, ipartestületeknek, 
valamint a képviselöház ama tagjainak, akik a közgazdasági kér
déseket tárgyaló bizottságokban működnek.

Az emlékirat, a mely hetedfél nyomtatott ivre terjed, be
vezető részében utal arra, hogy iparosaink közel egy negyed
század óta sürgetik az ipartörvény módosítását és e mozgalmak 
központja épen az Országos Iparegyesület volt, mely tudvalevőleg 
a most érvényben levő 1884-iki törvény tervezetével szemben 
annak idején a képesítésre és az úgynevezett kényszertársulásra 
vonatkozó részeket s z ív ó s  kitartással képviselte és idevonatkozó 
kívánalmait a parlamenti tárgyalások folyamán érvényesíteni is 
tudta.

Ennek előrebocsátása után az emlékirat teljes elfogulatlan
sággal konstatálja, hogy az az átalakulási proczesszus, amelyen 
a kapitalisztikus fejlődés hatása alatt Magyarország nemzetgazda
sága is keresztülmegy, legnagyobb erővel a kézműiparra nehe
zedik ; bizonyos kézmüiparágakat megront és megsemmisít; más

* Az Országos Iparegycsülct az ipartörvéuy-tervezetről. ______

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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iparágakat a vasúti közlekedés révén lüktető életű vidékekről 
kiszorít a csekélyebb forgalmú helyekre; az eddig önálló kéz
művest gyártmányok kijavítására és kész áruk összeállítására 
szorítja; és kényszeríti a kisiparost, hogy társulás utján, vagy 
más módon igyekezzék a kapitalisztikus termeléshez hozzáillesz
kedni. A kapitalizmusnak ezen nyomása alatt nemcsak nálunk, 
hanem Ausztriában és Németországban is a kézműipar állandó 
panasza a törvényhozás által proklamált iparszabadság ellen 
irányul.

Hogy a kisipari politikának ez az iránya csalódásokra is 
vezethet és a kapitalizmust előrehaladásában nem állíthatja meg, 
azt éppen Németország és Ausztria példája mutatja, ahol a szi
gorított uj ipartörvények daczára a kézműipar állapota, ha nem 
tudja kiaknázni a gyári termelés előnyeit, éppen olyan, mint 
nálunk, vagy Francziaországban, Belgiumban, Olaszországban, 
amely országokban a legteljesebb iparszabadság uralkodik.

Hangsúlyozza tehát az emlékirat, hogy azokat a panaszo
kat, amelyek az ipartörvény ellen fölhangzanak, gondosan meg 
kell rostálnunk és belőlük csak az érlelésre alkalmasnak kínál
kozó tiszta magot megtartanunk; viszont rámutat a most érvény
ben levő ipartörvénynek a munkásügyet szabályozó részeire, 
amelyek nem felelnek meg többé a mostani viszonyoknak. Ama 
negyedszázad óta, amely az ipartörvény életbelépésétől eltelt, 
iparunk és munkásviszonyaink lényegesen átalakultak. Munkásaink 
e rövid idő alatt szervezkedésük tekintetében a német birodalom 
hatalmas szakszervezeteinek magaslatára emelkedtek és ezt annál 
inkább megtehették, mert a magyar sajtószabadság hatalmas 
fegyvere olyan agitácziós eszközt adott a kezükbe, amely sem 
Németországban, sem Ausztriában nincs meg. A magyar munkás- 
osztály ma olyan hatalom, amely a mai ipartörvény keretében az 
ipar másik részével, a munkaadókkal szemben könnyen boldo
gulhat ; de a reformnak éppen ezt a részét nem kell szoros 
összefüggésbe hozni az ipartörvénynyel, valamint, hogy sok más 
olyan fejezetet is felölel az uj törvénytervezet, amely nem tar
tozik egészen szorosan egy ipartörvény keretébe, mint például 
a házi- és vándoripar, megrendelés-gyűjtés, iparfelügyelet, munka
közvetítés, sztrájk, bíráskodás, síb. Mert ha az az elv volt irány
adó, hogy egy teljes ipari kódex teremtessék, akkor viszont 
nagyon sok hiányzik a törvényből, mint például a vasárnapi 
munkaszünet, tisztességtelen verseny, sőt szigorúan véve az ural
kodó intenczió szerint tulajdonképpen a munkásbiztositás ügyét 
is e tervezetbe kellett volna beilleszteni.

Általánosságban megjegyzi még az emlékirat, hogy az 
Országos Iparegyesület, amelyben az ipar minden ágazata kép
viselve van, a kisipar épp úgy, mint a nagyipar, a háziipar, az 
engedélyhez kötött ipar és a müipar, tanácskozásai folyamán 
igyekezett a különböző foglalkozású elemek között felmerült és 
felmerülhető ellentéteket kiegyenlíteni. Ezekről is beszámol az 
előterjesztés, amely azonban tájékozást nyújt arra nézve is, hol 
és miben nem járt elég sikerrel ez a törekvés és milyen irányban 
marad fönn e tekintetben az intézkedés föfontosságu hivalása a 
miniszter és a törvényhozás számára. Az általános észrevételek 
között kiemeli az emlékirat azt is, hogy a javaslat nagy elősze
retettel foglalkozik a rendszabályozással. Mindent mintegy 
kazuisztikusan szabályoz a legkisebb részletekig. Például pon
tosan meg vannak a tervezetben szabva a tanonezok vizsgabizo
nyítványai egészen a vizsgáló bizottság aláírásáig és annak iktató 
könyvéig; részletesen fel van sorolva a mestervizsgáló bizott
ságok alakítása és eljárása; a sztrájk folytán működő békéltető 
bíróság egész perrendtartásszerü szabályozásával találkozunk; 
szabályozva találjuk a kivételekkel együtt a boltok záróóráit, 
amelyeket — ha e javaslat igy törvényerőre emelkednék — ezentúl 
8 órakor az egész országban be kell csukni. Megírva találják itt 
nagy bankintézeteink és iparvállalataink azokat a szabályokat, 
amelyek szerint ezentúl igazgatóikkal, czégvezetőikkel, könyvelőik
kel, tisztviselőikkel és egyéb alkalmazottjaikkal bánniok kell 
stb. stb. Ennél a rendszernél egészen természetes, hogy az ipar
törvény több, mint 800 §-t számlál és hogy a kész törvény tekin
télyes kódexnek, egy polgári törvénykönyvnek a hatalmas terje- 
delmére nő. Pedig a jó kodifikáczió egyik főfeltétele elvi hatá-

HirdetésI rovatunkat lapunk olva

rozmányok felállítása; az élet olyan változatos, hogy a legrész- 
letezöbb kazuisztika sem képes az összes eseteket provideálm; 
és egy kazuisztikus szabályozás megnehezíti az élet olyan fontos 
kérdéseinek megoldását, amelyek elvi határozmányok mellett 
különben könnyen és megfelelően volnának elintézhetek.

Nagy hibája a tervezetnek az is, hogy elejétől végig az 
állam minden hatóságára van alapítva. Minden szabályozva van 
benne, ami igen nagy baj volna éppen nálunk, ahol a közigaz
gatás alig képes a legszükségesebb intézkedéseket teljesíteni. 
A törvénytervezetoly bő tartalmú és oly bőbeszédű, hogy áttanul
mányozása és memóriában való megtartása óriási szellemi mun
kát igényel, amelyre az egész érdekeltség nem lehet egyformán 
berendezve. Mindenesetre előnyösebb lett volna, ha az ipartörvény 
abban a keretben marad, amint eddig nálunk megszoktuk és 
amilyen keretben az más művelt országokban is mozog.

Az anyagnak ilyen túlságos összehalmozása az egyes ré
szeknek tüzetes fejtegetését nem segíti elő és a beható bírálatot 
gátolja.

A bőbeszédűség pedig egy az életre és hosszabb időre 
szóló törvény határozott hibája. Ez a bőbeszédűség teszi nehézzé 
a törvénytervezet áttekintését és tanulmányozását és oly kérdések 
felvetésére kényszerit, melyek a különböző szakokban más és 
más értelmezésre adnak alkalmat és összebonyolitják a sokoldalú
ságánál fogva különben sem egyszerű anyagot.

Ezeknek elmondása után rátér az emlékirat a törvényter
vezet egyes fejezeteire vonatkozó észrevételek előterjesztésére és 
a tervezet beosztását követve, részletesen ismerteti az egyesület
ben tartott sorozatos ankét anyagát, az ebből leszürődött véle
ményeket, valamint az egyesület konkrét módosító javaslatait.

T Á R S U L A T O K . E G Y E S Ü L E T E K .

F\ budapesti kávésipartársulat közleményei.

J e g y z ő k ö n y v .
Fölvétetett Budapesten, 1909. évi január hó 11-én a 

budapesti kávésipartársulat rendkívüli közgyűléséről.
Jelen voltak: Némái Antal elnök, Harkai Mór tiszteletbeli 

alelnök, Holstein Zsigmond pénztáros, Gruber Károly ellenőr és 
78 ipartársulati tag.

1. Elnök megállapítván, hogy az ipartársulati tagok az 
alapszabályok 57-ik §-ában foglaltak szerint határozatképes 
számban jelentek meg, a közgyűlést 6V2 órakor megnyitja és a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Kallós Márkus és Molnár Sándor ura
kat kéri fel.

2. Tárgyaltatott a választmány előterjesztése póthitel enge
délyezése iránt. A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a választmány 
javaslatát és ehhez képest jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 
a választmány a budapesti kávéházi alkalmazottak szakegyesülete 
részére 1908. november 15-én, deczember 1-én és deczember 
21-én, tehát három ízben, egyenkint 300, összesen 900 korona 
rendkivüli segélyt folyósított. Ezt az összeget a közgyűlés az 
1909. évben várható bevételi fölösleg terhére póthitelként enge
délyezi és utasítja a választmányt, hogy azt egyelőre az 1908. 
évi zárószámadáson a rendkivüli kiadások között számolja el.

3. Tárgyaltatott a választmány előterjesztése az ipartársulat 
1909. évi költségvetésének megállapítása iránt. A közgyűlés a 
választmány javaslatát vita nélkül, egyhangúlag elfogadja és ehhez 
képest az ipartársulat 1909. évi költségvetését 10,180 K bevétellel 
és 9782 K kiadással, vagyis 398 K egyenleggel ezennel megálla
pítja. A most megállapított költségvetés 11. kiadási fejezetén 
rendelkezési kiadásokra engedélyezett 3000 korona felhasználására 
nézve kimondja a közgyűlés, hogy ezen összeg fölött az ipar
társulat elnöke a választmánynyal egyetértőén rendelkezik és azt 
egészben vagy részletekben az ipartársulat közérdekű czéljaira 
folyósíthatja. Utasítja végül a közgyűlés a választmányt, hogy a 
munkaközvetítő alap költségelőirányzatát a f. évi rendes köz
gyűlésen tárgyalás végett külön terjessze elő.

4. Tárgyaltatott a választmány jelentése az ipartársulati 
munkaközvetítő fölállítása ügyében. A közgyűlés egyhangúlag

fótiak becses figyelmébe ajánljuk.
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tudomásul veszi a választmánynak azt a jelentését, hogy az ipar
társulatnak az összes kávéházi személyzet elhelyezésére kiterjedő 
munkaközvetítőjét berendezte és a mai napon megnyitotta. Tudo
másul veszi a közgyűlés, hogy a munkaközvetítő létesítésére, a 
munkásviszonyok rendezése érdekében és főleg azért volt szük
ség, mert a budapesti kávéfőzők szakegyesületét a in. kir. bel
ügyminiszter ur felfüggesztette, a kávéházi alkalmazottak szak
egyesülete pedig összeolvadt a kávéssegédek szakegyesületével 
és ezen egyesület részéről a hatalmi kérdések újból való fölve
tése várható. A közgyűlés a választmánynak ebben az ügyben 
eddigelé tett összes intézkedéseit jóváhagyja és kimondja, hogy 
a munkaközvetítő fönntartásával járó költségekre az alapszabá
lyok 28-ik §-a értelmében a társulati tagok által fizetendő járu
lékok a f. évi február hó 1-étöl kezdve beszedendők, önként 
értődvén, hogy a felirónőket és takarítónőket elhelyező, eddig is 
fönnállóit munkaközvetítő föntartására a társulati tagok által 
eddigelé fizetett havi 2 K dij a fentiek értelmében kivetendő 
járulékba betudandó lesz. Végül a közgyűlés — Kallós Márkus 
indítványának elfogadásával — Némái Antal elnöknek a munka
közvetítő létesítése és berendezése körül kifejtett fáradhatatlan 
tevékenységéért őszinte elismerését és köszönetét nyilvánítja.

Egyéb tárgy hiányában elnök a közgyűlést este 7*A órakor 
berekeszti.

K. m. f. Némái Antal s. k., elnök.

KÖZGAZDASÁG.
Egyesült m agyar szénsavgyárak értékesítő  szövetke

zete czég alatt alakult meg az uj magyar szénsav-kartell, a fel
számoló Magyar szénsavipar társaság helyébe. Az uj társaságba 
tagokul a következő szénsavgyárak léptek be: Hazslinszkygyógy
szerész és társai, a Hungária szénsavgyár r.-t., dr. Mandler H. 
és V. Budapesten, Muschong buziási gyógyfürdője Buziásfiirdő, 
a Siculia természetes szénsavat süritö gyár r.-t. Málnásfiirdő, dr. 
Wagner Jenő és Emil Budapest. Az alakuló közgyűlés az alap
szabályok elfogadása után igazgatósági tagokul Balogh József, 
Herepey V. Károly, Mandler Henrik dr., Muschong Jakab, Sadler 
Richárd és Wagner Emilt, felügyelő bizottsági tagokul Holzmann 
Ede, Iczkovics Gerzson és Till Frigyest választotta meg. Czég- 
vezetöi joggal felruházott ügyvezető igazgatóvá Mezei Hugó, aki 
a Magyar szénsavipar társaságot fennállása óta vezette, válasz
tatott meg.

M agyarország borterm elése a múlt évben. Magyarország 
összes szőlőtermelőinek termését az 1907. évben a következő 
statisztikai adatok tüntetik föl hektoliterekben: Közönséges fehér 
bor 2,027.729, közönséges kástélyos bor 711.269, közönséges vörös 
bor 209.107, fehér pecsenyebor 85.916, vörös pecsenyebor 15.116, 
fehér csemegebor 17.C63, vörös csemegebor 1264, aszubor 900. 
Termett tehát Magyarország területén 3,068.427 hektoliter must
ból készült uj bor; a musttermés pedig 3.408.282 hektoliter volt.

A sörterm elés csökkenése. A Magyarországban gyártott 
sör múlt évi termelési viszonyaira vonatkozólag meglepő eredményt 
találunk a hivatalos kimutatásban. 1908. október hóban 73.272 
hektotiter sört termeltek a gyárak, mig 1907-ben 138.322 hekto
litert. 1908. szeptember és október havában 150.495 hektoliterre 
rúgott a termelés, mig 1907-ben ugyanezen idő alatt 253.718 
hektolitert tett ki a produkezió. Természetes, hogy ebből a kincs
tárra nézve jelentékeny bevételi apadás háramlik. 1908. októberben 
999.073 koronát vettek be söradó és söradópótlék czimen, 1907- 
ben 1,878.289 koronát. 1908 szeptember és októberben ezen a 
czimen 2,049.158 korona volt a kincstár bevétele, 1907-ben e 
periódus alatt 3,452.392 korona.

IRODALOM.
Közgazdasági Értesitö. Mint ismeretes, a kereskedelmi 

minisztei hivatalos lapot ad ki, amely hetenként jelenik meg és 
tartalmazza a minisztérium hivatalos közleményeit, ideértve a 
konzuli jelentések magyar fordítását is. Eddig a konzuli jelen
tések feldolgozatlanul kerültek az érdekeltek elé. A hivatalos 
Értesitö ma megjelent ez évi első számában e tekintetben figye

lemre méltó újítást találunk. Nevezetesen a konzuli, szaktudó- 
sitói és múzeumi levelezői jelentések anyaga úgy van feldolgozva, 
hogy az egyes piaczok általános viszonyaira vonatkozó közlemé
nyek az általános részben, az egyes czikkekre vonatkozó közlések 
pedig külön az illető ára neve alatt vannak közölve betűrendes 
sorban, évi és havi jelentések szerint elküIönitve. A jelentések 
ezenkívül a jelentéstevő által megjelölt kelet alatt jelennek meg, 
ami az érdekelteknek lehetővé fogja tenni a közölt adatok idő
ben való lokalizálását. A konzuli jelentések gazdag informatív 
anyagának ilyetén feldolgozása a kiviteli ezégeknek hozzáfér
hetőbbé fogja tenni az informácziókat. Az Értesitö iránt érdek
lődőknek készséggel nyújt felvilágosítást a m. kir. kereskedelmi 
muzeum igazgatósága.

Az uj m agyar bortörvény. Január elseje óta a borkeze
lésre és borforgalomra vonatkozó törvényes határozatokban vál
tozás állott be, mert az évek hosszú sora óta a szőlősgazdák és 
fogyasztók által sürgetett uj bortörvény életbe lépett. Az 1908. 
évi XLVII. t.-czikk, mely „a borhamisításnak és a hamisított bor 
forgalombahozatalának tilalmazásáról" szól, uj alapokra fekteti 
nálunk a pinczcgazdaságot és remélhetőleg a borértékesítés fel
lendítésének, a borkivitel emelkedésének, a hazai borfogyasztás 
térhódításának jó előhírnöke. Az uj törvény sokkal jobban meg
köti a pinczemesterek kezét, mint az eddigi. Czukrot. szeszt, 
majorkaszőlőt ezentúl nem szabad a bor „javítására" felhasz
nálni, tilos a törkölybor készítése nagyobb gazdáknak, kereske
dőknek, vendéglősöknek, tilos ilyennek forgalombahozatala min
denkinek. A Tokaj-Hegyalja zárt területté lett, ahová idegen 
bornak bevitele szigorú feltételekhez van kötve és ilyennek ki
vitele egyáltalában tilos. Mindenki köteles borkészletéről és bor
forgalmáról előirt forma szerint jegyzéket vezetni, mindenki köte
les a bortörvény főbb pontjait a pinezéjében, kimérő helyiségé
ben stb. kifüggeszteni. De nemcsak a kezelés és a forgalom 
tekintetében állott be változás, de a törvény végrehajtása és a 
büntetések kiszabása terén is. Az uj bortörvény jóval szigorúbb 
és a borpancsolás leleplezése külön e czélra kinevezett pincze- 
felügyelők feladata lesz. A'iig eddig fogságbüntetés csak azt fe
nyegette, aki hamisított bort készitelt, most az is játszik a sza
badságával, aki ilyent tudva forgalomba hoz. így mindenkinek, 
aki pinezéjében eladás czéljából bort raktároz, legyen az termelő, 
kereskedő vagy vendéglős, saját érdekében cselekszik, ha az uj 
bortörvény nyel mielőbb és minél behatóbban megismerkedik. Erié 
legalkalmasabb az a könyv, mely e napokban „Az uj magyar 
bortörvény" czimen megjelent és melynek dr. Drucker Jenő, a 
Borászati Lapok szerkesztője és a Magy. Szőlősgazdák Orsz. 
Egyesülete igazgatója a szerzője. Ebben a könyvben nemcsak a 
törvény van meg szó szerinti szövegben, de a végrehajtási ren
delet is és ennek érthetőbbé tételére számos jegyzet és magya
rázat szolgál. Úgyszintén megvannak a különféle bejelentésekre, 
bornyilvántartásra stb. szolgáló formulárék is. Ez a minden 
vendéglősnek nélkülözhetetlen könyv megjelent a Pátria nyomda 
r. t. könyvkiadóhivatalában (Budapest, IX. kér., Üllői-ut 25.) 
Ára l korona.

A kiállítások jogi szabályozása. A kiállítások kérdése 
is egyik érdekes vidéke annak a jogterületnek, amely a gyakor
lati közgazdasági tudományok szférájából lassan-lassan átmegy 
a pozitív jogépités birodalmába. Eddig csak egy-két jogesetnek 
kapcsán esett szó jogi körökben a kiállításokról. Rendszeresen 
csak azóta foglalkoznak jogi szempontból az idetartozó jelensé
gekkel, amióta világszerte külön erre a czélra alkotott társadalmi 
intézmények, főleg az úgynevezett kiállítási czentrálék gondozzák 
programmszeriien a kiállítások közgazdasági és jogi vonatkozá
sait. Nálunk az Országos Iparegyesület kebelében 1908-ban szer
vezett kiállítási központ karolta fel első Ízben a kérdés jogi 
részét. Most jelent meg egy füzetben az a tanulmány, amelyben 
dr. Dóczi Sámuel a központ megbízásából tanulmány formájában 
összefoglalja mindazt, ami fontossággal bir a kiállítások jogi 
szabályozásának tekintetében de lege lata és ferenda. Ez az 
összefoglaló ismertetés most füzet alakjában is megjelent Benkő 
Gyula cs. és kir. udvari könyvkereskedőnél (V., Dorottya-utcza 
2.). A füzet ára 1 korona. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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HASZNOS TUDNIVALÓK.

A bor zavarosságának megszüntetése.
(B. L.) A bor zavarosságát az idézi elő, hogy a borban 

oldhatatlan anyagok, vagy alkatrészek maradnak meg, vagy kép
ződnek utólag, amelyek azután tömegük arányában és természe
tük szerint a zavarosság különböző fokát és nemét idézik elő. 
A geisenheimi borászati és gyümölcsészeti tanintézet igazgatója, 
dr. Wortmann Gyula egyebek között a pelyhes és finom szem
csés csapadék által jellemzett zavarosságot is tanulmányozta, 
amely a gyakorlat szempontjából annyiban fontos, hogy ez igen 
nehezen szüntethető meg, deritőszcrekkel csak nagyon tökélet
lenül távolítható el.

Teljes eltávolítása csak szülés utján sikerült. Azonban 
ehhez szükséges, hogy elegendő sürü szűrő álljon rendelkezé
sünkre. A közönséges czelluloze-szürök az ö tapasztalata szerint 
nem elégségesek, azért a jó aszbeszt-szürők alkalmazását ajánlja. 
Arról győződött meg, hogy a Seitz Tlieo (kreuznachi és bécsi) 
czég által forgalomba hozott aszbeszt-szürő tényleg visszatartja 
a zavarosságot okozó anyagokat és teljesen tiszta bor folyik ki 
a szűrőből. Ha ilyen szűrő nem áll rendelkezésünkre, akkor csak 
a bor áterjesztése marad hátra tiszta élesztő alkalmazása mellett, 
amely eljárás tekintetében azonban megjegyzendő, minthogy 
gyakran éppen jobb palaczkborok mutatnak bizonyos idő múlva 
ily finom szemcsés zavarosságot, az ilyen áterjesztett borok 
a kezelés folytán a természetes bor nevére való igényűket 
elvesztik.

Ilyen hibában főként nitrogéndus mustokból származó jobb 
borok szenvednek. A mustnak ezt a nagy nitrogéntartalmát a 
túlságos dús nitrogéntrágyázás okozza. A termelők tehát tartóz
kodjanak attól, hogy buja és dúsan termő tőkék nevelése czéljá- 
ból túlságos nitrogéntrágyával lássák el szőlejüket.

HELYI ÉS VIDÉKI ÜZLETI HÍREK.
Stasney M. vendéglős Déván modern berendezésű bodegát 

nyitott.
Gárdos Zs. kávés Székesfehérvárott átvette a Hungárin- 

kávéházat s azt teljesen újjáalakítva „Korzó-kávéház“ néven 
nyitotta meg.

Ulits Lőrincz az Árpád-kávéház volt tulajdonosa megvette 
ugyanott lllits Gyula kávéházát.

Köves! Nándor vendéglős Szegeden, az Iskola-u. 10. sz. 
házban egy, a mai kor igényeinek megfelelő sörcsarnokot nyitott.

Weisz Ferencz vendéglős Budapesten megvette a Gizella-ut 
13. sz. a. levő Mühlbacher-féle vendéglőt.

Brlebram A. vendéglős Érsekújváron uj vendéglőt nyitott.
Rapszky Zsigmond budapesti kávés megvette Gebauer 

József Ferencz-köruti kávéházát.
Denetibaum N. ó-becsei vendéglős üzletét teljesen újjá

alakította.
Bányai Józsefné vendéglős Budapesten átvette a Rákóczy- 

ut 59. sz. a. levő vendéglőt.
Gottsling János szállodás, a „Transsylvania-szálloda" 

tulajdonosa Fogarason, teljesen újjáalakított helyiségeit egy „Ame
rikai borozóival kibővítve a múlt hónapban nyitotta meg.

Haramia Sándor Budapesten a Hunyady-utcza 38. sz. a. 
házban uj vendéglőt nyitott.

W aldhauser Jenő kávés Székesfehérvárott átvette a 
„Nemzeti kávéházat", melyet „Rákóczy-kávéház" néven fog tovább 
vezetni.

Singer Dániel szállodás megvette Lúgoson a „Páva"- 
szállodát.

Szálasy Alajos volt kassai szállodás megvette a temesvári 
Koronaherczeg-szállodát.

Kiss Kálmán Gyoróban (Rábaköz) uj vendéglőt nyitott.
Szalay Flórián Győrött megvette a Mészáros-féle vendéglőt.

Kirchner Antal Szathmáron, az Attila-utcza 4. sz. házban 
„Nemzeti szálloda" néven modern kényelemmel berendezett uj 
szállodát nyitott.

Bereczky Lajos vendéglős megvette Csillag Antaltól az 
Erzsébet-sósfürdöi vendéglőt.

Vilmos Béla szállodatulajdonos Debreczenben újból át
vette a tulajdonát képező „Angol királynő szálloda" vezetését.

KUmó Ferencz vendéglős Budapesten megvetteaz Ovoda-u. 
26. sz. a. levő Fleck-vendéglőt.

Geiger Jánosné Kecskeméten, a Lakatos-u. 111. sz. ház
ban vendéglőt nyitott.

Simon József főpinczér Kolozsvárt megvette a Royal- 
kávéházat s azt teljesen uj berendezéssel látta el.

Martin F. Károly Lúgoson uj vendéglőt nyitott saját há
zában.

Katona Lajos vendéglős Budapesten megvette a Rákos- 
utcza 11. sz. a. levő Kutassy-féle vendéglőt.

Kreuter Kálmán vendéglős Nagykikindán a Vásár-utczá- 
ban saját házában levő vendéglőjét vendégszobákkal bővitette.

Ötvös Sándor, kiválóan képzett kávés átvette Komárom
ban a „Központi kávéházat."

Brunner Pál, a „Kis pipa" vendéglőse Érsekújváron üz
letét díszes berendezésű téli kerttel bővitette.

Áron és Fürst czég kibérelte a hajduszoboszlói Bika
vendéglőt.

Eisenberg M. kávés Rózsahegyen a Német-utczai Hruschka- 
féle kávéházban uj kávéházat nyitott.

Molnár János Győrött megvette a Csanek-féle vendéglőt.
Hollánder M.-né Nyitrán, a Káptalan-utcza 10. sz. házban 

„Kis pipa" néven uj vendéglőt nyitott.
Fiala Ferencz vendéglős Ungváron átvette a Savanyuvizi 

vendéglő éttermét.
Rédei Vilmos Székesfehérvárott „Vörösmarti" elnevezéssel 

uj vendéglőt nyitott.
B erger H. átvette Egerben a „Széchenyi"-szállodát.
Dróth Adolf f. évi febr. 1-én veszi át a varasdi „Vad

ember" szállodát.
Strasszer Manó és Tsa, a „Royal" nagyvendéglő és 

kávéház bérlői Bártfán, átvették Nagybecskereken a „Korona"- 
szállodát.

Diamant Ede szállodás kibérelte a „Casinó"-szállodát 
Németpalánkán.

Rudnyánszky Ferencz bérbe vette Báttaszéken az „Arany 
nap" szállodát s azt egészen uj berendezéssel látta el.

K a t zk y  L a j o s
épaietműlakatos mester

„ZEPHIR" szabad, ajtócsukók és 
elsőrendű tűzhelyek mintaraktára

Budapest,
VI. kér.,-

Liszt Ferencz-tér 14,
Telefon 22— 78.

TELEFON 14-74 LEFKOVITS J .  és TRR5R TELEFOM 14-74 |  

BÜDRPE5T, VI., 5ZEREC5EN-UTCZR 65. (Br. Wodianer-ház.)
?zak’ te^easztal-, dákó-és Rz országos iparegyesület ezüst disz-

elefántcsont golyó-gyárosok. —  Tel- érmével kitüntetve, valamint az ezred-
je5 ká véh á z i berendezési vállalat. éves országos kiállítás nagyérmével.
m  Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. ©

==:-------• ■ . — - ■ X
Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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PinczeVendéglő
utczai bejárattal belvárosban kiadó. 

Czim a kiadóhivatalban.

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

pénteken

társas reggelit
tart. A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 

tartják:
1909. évi február hó 5-én: Aczél Miksa vendég

lőjében („Gambrinus", Erzsébet-körut 27. sz.)
1909. évi február hó 12-én-. Frenreisz István 

vendéglőjében (József-körut 56. sz.)

„Jó barátok** összejövetelei.
A „Jó barátok" köre minden héten szerdán d. u. 

4 órakor társas uzsonnát rendez. A legközelebbi uzsonna 
a következő helyen lesz:

1909. évi február hó 3-án : Podoletz Ferencz 
vendéglőjében (Mátyás-tér 10. sz.)

1909. évi február hó 10-én: Tompa Lukács ven
déglőjében (Márton-utcza 18. sz.)

Löwensteln M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító (VI,, Vámház-körut 4. Telefon 11—24). Évtizedek óta az 
ország legnagyobb szállodáinak, vendéglőinek és káviházainak 
állandó szállítója. (Fióküzlet: IV., Kisliid-utcza 7. Telefon: 11 — 48)

V E G Y E S  H ÍR E K .
A mf bálunk. Beharangozhatunk tehát újból „a mi bá- 

lunk“-nak, amely nélkül a budapesti farsang, illetve a böjti elite- 
tánczvigalmak sora amúgy sem volna tökéletes ! A régi, Ilii és 
kipróbált agilitásu bálelnök, Pelánovits József egymás után re-: - 
deli be „szolgálattételre" a bálbizottsági tagokat az illésekre, — 
adjutánsa, Wilburger Károly, aki e szerepre valósággal rászüle
tett és a főváros legfessebb pénztárosa, máris egész sereg

„lajstromot* készít, hogy igy is minél több tiszta jövedelmet 
mutathasson ki. A honorácziórok helyei be vannak már töltve, a 
diszelnök Gundet János iparlársulatunk érdemdús elnöke, a 
rendező-bizottság pedig sok uj tánczoslovaggal gyarapodott. 
Deutscli Mór, a Törley ezég jeles vezérképviselője és fia, Deulsch 
Jenő Aladár, Bokros László, Aczél Miksa, Egcrváry Géza, Kutassy 
Vincze, Atblsi László, Kremmer |ózsef, az aradi Andrényi ezég 
'önöké, Hölle Márton, az Artésia közkedvelt igazgatója, Krausz 
Gottlieb (Bécs), Waldmann Imre, a székesfővárosi orfeum nép
szerű igazgatója, Horváth József stb. csak mint bálbizottsági 
tagok „uj emberek", egyébként csupa régi, kedvelt, jó ismerősök. 
A rendező-bizottság — mint minden évben — az idén is azzal 
kezdte meg munkálkodását, hogy a bál tiszta jövedelméből 100 
koronát a Hirlapirók Országos Nyugdijegyesülete részére meg
szavazott és Petánovits József elnök, meg a rendező-bizottsági 
tagok iigybuzgalma biztosítékai annak, hogy a bál erkölcsi és 
anyagi sikerei felül fogják múlni még az előző évek szép sikereit 
s. Évek hosszú sora óta „a mi bálunk" a farsangutó legsike
rültebb elitebálja s nincs kétségünk, hogy ama kulturális és köz
jótékonysági intézményeink, melyek javára e bál rendezve lesz, 
ez évben is a mulatság nagy hasznát fogják látni, az erkölcsi 
eredményen pedig heteken és hónapokon keresztül a szebbnél- 
szebb asszonyok és leányok serege fog elmerengeni. A bálon az 
eddigi bejelentések szerint közéletünk számos előkelősége fog 
részt venni. A meghívó szerint — melyet most bocsátanak ki — 
a bál f. évi márczlus hó 10-én, a Royal-szálloda összes termei- 
ben lesz megtartva.

Nyugdijegyesületünk uj tagjai. Delfin Samu ügyvezető 
révén 1909 január 1. óta következők léptek a Sz. V. K. P. és 
K. O. Ny. tagjai sorába: B udapesten: Kolossá István vendég
lős (2000), Krausz Antal vendéglős (2000), Popovics Antal pin- 
ezér (600), Hrusz Zs. Sándor pinezér (1000), Zöchling Ferencz 
főpinezér (1600). Túri József pinezér (600), Rauchbauer János 
vendéglős (2000), Ladányi Kálmán portás (4000), Glaser Károly 
főpinezér (1000), Schleisz Henrik pinezér (600), Friesz Mihály 
vendéglős (4000), Szieber János vendéglős (3000), Czukovits 
Bernát pinezér (600), Faszler József pinezér (600); Brassóban : 
Király Albert főpinezér (3000), Latzina Viktor kávés (2000), 
Kicsitu Demeter főpinezér (1000), Rácz Béla pinezér (1000), 
Hafner Antal pinezér (2000), Földváry György pinezér (1200), 
Mayer Frigyes pinezér (1000); A radon: Barabás Béla föpin- 
ezér (3000), Kovács István vendéglős (2000); Déván : Ruttkai 
Károly főpinezér (1000); G yulafehérvárt: Csanek István főpin
ezér ( 1200). Örömmel üdvözöljük őket nyugdijegyesületünk 
tagjai sorában.

A kávésok közvetítő intézete. A budapesti kávésipar- 
társulat életében egymást követik a mozgalmas események, rend
kívüli közgyűlések, népes tagértekezletek s mig megelőző szá
munkban arról számoltunk be, hogy az ipartársulat megnyitotta 
helyközvetitö intézetéi, a f, évi január hó 25-én, a Continentál- 
ban tartott értekezlet révén ma már az uj intézmény nagyszerű, 
szinte nem is várt eredményes működéséről adhatunk számot. 
Ezen az értekezleten ugyanis az ipartársulat ügybuzgó elnöke 
Némái Antal beszámolt az ipartársulati munkaközvetitö eddigi 
működéséről. E szerint az intézet a lefolyt tizenkét nap alatt 
negyvenhárom fölszolgáló segédet és negyvenkilencz konyhai 
alkalmazottat, továbbá nyolezvan kisegítőt helyezett el. Ez az 
eredmény minden várakozást fölülmúl. Jelentette azután az elnök, 
hogy eddig száztíz nagy kávéház tulajdonosa kötelezte magát 
aláírásával és becsületszavával, hogy személyzetét csupán az 
ipartársulatnál szerzi be; adott szavát mindeddig még egy mun
kaadó sem szegte meg. Ha azonban ez mégis megtörténnék, 
lesz gondja rá, — mondotta az elnök — hogy az ilyeneket nyil
vánosan pellengérre állítsák s a becsületes kávésok sorából kikö
zösítsék. Végül rámutatott az elnök arra a körülményre, hogy 
némely üzletben a konyhai személyzet ellenállást fejt ki a tár
sulati közvetítő által elhelyezett pinczérekkel szemben, amire

MRGNESIT-FÉNY
jókarbantartás, bádogos-, vizvezeték- 
m és légszeszfelszerelési társaság

B U D A P E S T  VII., 
DOHÁNY-UTCZA 31. 

Telefon 103 -  43.

Elvállal mindennemű bádogos- és szerclömun- 
kákat, valamint gázlángok jókarbantartasat, 
épület- és m ülakatos-m unkálatokat es idevágó 
ta®_____________ javításokat is._____________
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nézve megjegyezte, hogy ha egynémely ilyen eset még előfor
dulna, mozgalmat fog indítani, hogy a kávéházi konyhában nőket 
alkalmazzanak, úgy, mint a nagy külföldi városokban. A kávéházi 
alkalmazottak szaklapjában foglalt tendencziózus, a valóságnak 
meg nem felelő híresztelésekkel szemben kijelentette az elnök, 
hogy a kötelező nyilatkozatot a január hó 4-én közzétett körle
vélben foglaltakon kivül újabban Szívós Zsigmond, Horváth Mi
hály, Pattal Miksa, Kotegerszky Viktor, Böhrii Ferencz, Árvay 
Ottó Ede, Papp Sándor, Herzmann Dezső, Mayer János, Barna 
Károly, Kovács és Rónai, Lissauer Izsák, Klein testvérek, ifj. Sprung 
János, Ulits Lörincz, Wo//József, Sferk Ferencz, Tauber Salamon, 
Glauber Márk, Árvay Lipót, Iiohenberg Dávid, Wcinstein Adolf, 
Lilienthal Vilmos, Róth Jakab, Seifert Dezső, Strasser Ármin, 
Grosstnann Lázár, Menczcr Lajos, Jakobovits Henrik saját aka
ratukból és minden kényszer nélkül Írták alá és hogy határozot
tan meggyőződött arról, hogy a kávéssegédek műveltebb eleme 
a közvetítő életbeléptetését őszinte örömmel fogadta. Többek 
ismételt felszólalása után az értekezlet az elnök előterjesztéseit 
egyhangúlag magáévá tette. Ezután kezdetét vette a társasva
csora, melyen több beszéd hangzott el. Némái Antal elnök Vas 
Samut, a közvetítő vezetőjét üdvözölte, Harkai Mór pedig hosz- 
szabb és nagy tetszéssel fogadott beszédben Némái Antal elnök 
ügybuzgó és fáradhatatlan munkásságát méltatta szép szavakkal* 
Briick Károly, Gárdonyi József után Neumann Izidor mondott 
feltűnést keltő beszédet, kérve a kávésokat, hogy méltányos és 
gavalléros fegyverekkel éljenek csak a segédek elleni létérti harcz- 
ban, melyre előbb Némái Antal, majd F. Kiss Lajos szerkesztő 
reflektáltak. A sikerült estély Mészáros Győző felszólalásával 
ért véget.

Soproni kávéházak. A soproni kereskedelmi és ipar
kamara f. évi január 20-án tartott közgyűlésén foglalkozott a 
Pannonia-szállodában létesíteni szándékolt kávéház ügyével. 
Sopronban az 1901. évi szabályrendelet a kávéházak számát 
tízben állapította meg. Történt azonban, hogy a város uj bérlőre 
bízta a Pannóniát, aki évi ezer koronával több bért kínált a vá
rosnak, ha az épület utczára nyiló éttermét kávéházzá alakíthatja 
át. A város közgyűlése kapott az ajánlaton és a kávéházak szá
mát korlátozó szabályrendeletet habozás nélkül módosította, ki
mondva, hogy — bár a kávéházak száma ma is meghaladja a 
tizet — a Pannóniában a szabályrendelet kellő megváltoztatása 
mellett létesíthető kávéház. A szabályrendeletnek ily módosítása 
persze mozgásba hozta a soproni kávésokat, akikre amúgy is 
rossz idők járnak. Megfölebbezték a város határozatát és a keres
kedelmi miniszter véleményadás végett a kamarához küldte le 
az egész ügyet. A kamara a kávésok álláspontjára helyezkedett, 
mint akik fölebbezésükben találóan mutattak rá, hogy Sopron 
város a szabályrendelet óta semmi oly tekintetben sem fejlődött, 
mely a kávéházak számának a szaporítását igazolná ; éppen azért, 
ha a városban uj kávéház létesül, ez csak a többi rovására szol
gálna, annál is inkább, mert az uj kávéház is a meglévő kávé
házak három legnagyobbikának a tőszomszédságában létesülne. 
Ily eljárás mellett a meglévő kávéházak adóterhe a megcsappant 
forgalomhoz képest okvetlenül mérsékeltetnék s igy a város a 
bértöbbletet közvetve elvesztené. A kamara állásfoglalására annak 
a körülménynek is nagy .befolyása volt, hogy a Pannónia-szálló 
éttermének átalakításával sem nyerne a város modern kávéházat, 
azért pedig, hogy egy alacsony, füstös kávéházi helyiséggel több 
legyen a városban, a meglevő kávéházi helyiségeket igazán nem 
érdemes megkárosítani. A fölszólalók eszmecseréjének az lett az 
eredménye, hogy a közgyűlés egyhangúlag elfogadta az ipar
szakosztálynak a módosított szabályrendelet jóváhagyását ellenző 
javaslatát.

8

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

Telefon 80-14.

Kávésok, vendéglősök és pinezérek bevásár
lási helye. Saját szipkagyárában csinos kivi- 
telü, 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 rak tár.
Nagy á r j e g y z é k  ingyen és bérmentve.

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Term észetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóczi Salvator-forrás- 

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8

Dr. SZULY ALADÁR
ÉLELMICZIKKEK ÉS FŰSZER 

NAGYKERESKEDÉSE ::
: PÁ R A T L A N U L  G A ZD A G  : 
K Ü LÖ N  C S E M E G E O S Z T Á L Y

BUDAPEST IV., MUZEUM4ÖRUT 23.

a 4 Válogatott f ű s z e r á r u k ,
A A 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 ::

Gőzmosógyár és fehér
nemű-kölcsönző vállalat. .PATYOLAT

T elefon-sz.

Gőzmosógyár és fehér-
A  W L i r t “ ^  nemü-kölcsönző vállalat.

B U D A P E S T , V III .K E R ., P R Á T E R -U T C Z A  44. SZÁ M . =
Ajánlja teljesen á talakított és modernül berendezett gyárát a t. 

ki en  vendéglős és szállodás urak figyelmébe. A mosásnál különös gond ~
fordittatlk a fehérnemüek s z a k s z e r ű  kezelésére és kímélésére. * e le fon -S Z . 5 1 — 80. 
= =  Gyors és pontos szállítás. =

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Földes! Béla. A budapesti Lipótvárosi Casino január hó 
23-an tartott megnyitó müvészestélyén Földest budapesti kávés- 
kartársunk fia, Földesi Arnold gordonkaművész volt az est leg- 
ünnepeltebb művésze, aki csodálatraméltó erővel és mély átér- 
zéssel játszotta Cui, Polonyi és Sarasaié egy-egy müvét A 
spanyol poéta czigánydalait saját bravúros átiratában mutatta be. 
A kasino állandó, díszes közönsége mindvégig érdeklődéssel 
kisérte magas színvonalon álló művészi előadását s nagy öröm
mel fogadta a hangverseny rendezőségének azt az intézkedését, 
melynek révén Földesi eredeti művészetével ismerkedhetett meg 
A zengés, ahogyan Földesi csellója szól, meghódította már a 
világot és mesterét most itthon juttatja a hazai babérhoz, mély 
és tartalmas tónusa mellett pedig csak úgy csillogott valósággal 
boszorkányos technikája, hogy faszczinálta a hallgatót.

Ezüstlakodalom. Klein Pál iglói vendéglős és neje, szü
letett Sztrojni Mária f. évi január 14-én ünnepelték meg házasságuk 
25-ik évfordulóját.

Kávéházi záróra Komáromban. Komáromban a kávéház
tulajdonosok az éjjeli két óra utáni zenéért négy korona enge
délydijat fizettek. Mint ottani levelezőnk irja, a kávésok mozgal
mat akarnak indítani a záróra-dij ellen.

Hymen. Takács István, a győri Hungária-kávéház föpinczére 
eljegyezte Józsa Elvirát Győrszentmártonban. — Kapp József 
számvevő honvédőrmester eljegyezte Fényes János közismert 
aradi vendéglős kedves leányát, Sárikát. -  Izsó Imre nagykőrösi 
vendéglős leányát, Juliannát eljegyezte Szellő Sándor gyümölcs
kereskedő Nagykörösről. — Réti Gusztáv, a szigetvári Kasztor- 
szállodatulajdonosa január 20-án,déli 12Va órakor a dohány-utczai 
templomban tartotta esküvőjét Wigner Jolánnal. — Ács Ferencz 
szatmári vendéglős jegyet váltott özv. Szincsán Lászlóné, szül. 
Nagy Etelkával Szinérváralján.

Bérletek és eladások. A Gombos állomáson megüresedő 
pályaudvari vendéglő bérletére pályázat hirdettetik. A bérlet már- 
czius 1-ével veszi kezdetét és tart ezen időponttól a Duna át
hidalásának elkészültéig, legkésőbben azonban öt éven át. Az 
ajánlatok február 6-án déli 12 óráig a szegedi üzletvezetőség 
általános osztálya főnökénél nyújtandók be. A feltételek az üzlet- 
vezetőség forgalmi és kereskedelmi osztályában tekinthetők meg.

Városi szálloda Nagybányán. A nagyszálló építésére 
kiküldött bizottság a napokban dr. Makray Mihály polgármester 
elnöklete alatt ülést tartott, melyen az építési munkálatokra be
érkezett ajánlatokat vették tárgyalás alá. A bizottság tekintettel 
arra, hogy a beérkezett ajánlatokban a közgyűlés által elfogadott 
módosítások egy része nincs keresztülvive, arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy a város mérnöke tárgyaljon a vállalkozókkal 
rövid utón, vájjon a javasolt redukcziók után milyen engedményt 
hajlandók tenni. A tárgyalások megindítása végett a városi mér
nök legközelebb Budapestre utazik.

Boldog ország. A „Kisvárdai Lapok“ egyik legutóbbi szá
mában „Tilos a borravaló“ czimen olvassuk a következőket: 
„Bizonynyal kevesen tudják a kávéházi látogatók, hogy a kávé
házakban az alkalmazottaknak borravalót elfogadni tiltva van, 
mert vármegyénk ide vonatkozó szabályrendelete 100 koronáig 
rendeli büntetni azon kávéháztulajdonost, kinek alkalmazottja 
borravalót fogad el." Hamarosan nem is tudjuk, Szabolcsmegyé- 
ben merre fekszik ez a „boldog ország", de hogy ezt a szabály
rendeletet megszerezzük és aranyrámába foglaljuk, több mint bi
zonyos.

G azdátlan szálloda. A Karczag város tulajdonát képező 
„Bárány szálloda" újévtől kezdve üresen áll. Ennek oka a bérlő 
személyében történt változás. A régi bérlő Lebovics Mór kiköl
tözködvén, helyét az uj bérlő még nem foglalhatta el. A régi 
bérlő a nagyvendéglöhöz nyári terraszt, kuglizót stbit építtetett, 
mely beépitményei közel háromezer koronába kerültek. Mindezen 
építményt a város tanácsa húsz százalék levonás mellett vette meg-

Halálozások. Gárdonyi Imre kávés Kolozsvárott f. évi 
január hó 15-én 40 éves korában hosszas szenvedés után meg
halt. Halálát a László, ürósz, Hermáim, Bara, Lőwy-családok 
gyászolják. Végtisztességén kolozsvári kartársaink nagy szám
ban vettek részt. — Fleischner Simon, a Hungária-szálló bérlője 
Pápán, január hó 9-én rövid szenvedés után elhunyt. Agilis, 
jóravaló ember volt s halála nagy részvétet kelt mindenfelé. 
Korai elhunyta özvegyet és négy árvát borit mély gyászba. --  
Pongrácz Jenő gymnasiumi tanuló, Pongrácz Lajosnak, a szath- 
mári Társaskör országszerte ismert vendéglősének nagyreményű 
fia f. évi január hó 17-én, 14 éves korában, rövid szenvedés után 
elhunyt. -  Lázár Antal vendéglős Kaszaházán f. évi január hó 5-én 
62 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. Halálát gyer
mekei Lázár Ilona férj. Zakály Istvánné, Lázár Gyula és Lázár 
József, az unokák és kiterjedt rokonságuk gyászolják.

Községi vendéglő. Rákóczifalva jásznagykunszolnok- 
megyei község elöljárósága a községi vendéglő átalakítására és 
a toldaléképület felépilésére 30,728 K előirányzattal február 1-én 
d. u. 5 órára pályázatot hirdetett.

Szállodabérbeadás. A tordai Korona-szálló és vendéglő 
május 1-től bérbeadó vagy örökáron is eladó. Felvilágosítással 
szolgál Piinkösti Pál egyházkerületi számvevő Kolozsvárott.

Milliomos portás. Ha igaz az „Alföldi Ellenzék“ hír
adása, úgy az ország milliomosainak száma nemsokára egygyel 
meg fog szaporodni. Tarnóczy Sándoron, a makói „Korona
szálloda" tiszteletreméltó portásán esett meg az a ritka sze
rencse, hogy a gyermektelenül elhalt özv. gróf Batthyányiné 
Tarnóczy Etel, egy országszerte jótékonyságáról ismert főúri 
hölgy elhalálozása révén, aki unokanővére volt, egy nem kevesebb, 
mint tiz milliót kitevő örökség részesévé fog válni. Mint a neve
zett lap irja, maga a szerencsés örökös, Tarnóczy Sándor, a 
Korona-szálló portása az örökség történetét igy adja e lő :

— Tarnóczy Etel, az örökhagyó, anyám Tarnóczy 
Zsuzsánna testvérének a leánya. Szentesi születésű, ott születtem 
én is. Régi nemes családból származunk. Etel 14 éves korában 
csodás szépségű hajadon volt, aki egy pesti kirándulása alkal
mával megismerkedett Batthyányi Ödön gróffal, a dúsgazdag 
föurral. A gróf beleszeretett a leányba s feleségül vette. Házas
ságukból, mely 25 évig tartott, gyermek nem származott. A grófné 
két év előtt özvegyen maradt. Ettől fogva visszavonultabb életet 
élt, de jótékonysága révén köztiszteletben részesült. Az agg 
matróna két hónap előtt meghalt. A győri hagyatéki bíróságnál 
bontották föl a végrendeletet, mely mintegy tízmillióra rúg, 
rokonait tette meg törvényes örököseivé. Tudtommal az elhunyt 
rokonsága közül ezidöszerint csak ketten vagyunk életben, én és 
testvérem, Tarnóczy Juliska, aki Szentesen lakik.

Eddig tart Tarnóczy Sándor portás előadása. Az örökség 
hire egyáltalán nem sodorta ki flegmájából. Sőt most sokkal 
buzgóbban teljesiti szolgálatait.

A „champagne"-! mint szárm azási jelzés Franczia- 
országban. A Champagne borvidék termelői ismételten pana
szolták, hogy dél-francziaországi borok pezsgővé való feldolgozás 
czéljából a Champagne-ba szállíttatnak. A franczia földmivelés- 
ügyi minisztérium ez okból oda utasította az államtanácsot, hogy 
határozott módon jelölje meg, hogy mely borokat illeti meg a 
„champagne“-i jelző. Az államtanács ehhez képest megállapította, 
hogy a bortermelő Champagne a következő módon osztandó b e : 
Arrondissement Epernay, Reims és Chalon, a l’Aisne megyéből 
a Marne-völgyben levő községek Dormans Marnetöl lefelé 
Crottess-ig, mindössze 22 község, a Vailly és Braisne kantonok 
néhány községe Fismes közelében, továbbá a Vitry le Francois 
kanton és a Heiltz le kanton néhány községe.

HORVÁTH és CSILLAG m ű a s z t a l o s o k
MŰTEKEASZTAL- ÉS DÁKÓGYÁRA 

BUDAPEST VII., KLAUZÁL-TÉR 5. SZÁM (volt István-tér). _ . .

Kávéház-, étterem-, kaszinóberendezések. — Kész tekeasztalok és 
összes felszerelési czikkek. — Nagy raktár. — Árjegyzék s költségvetések 
• • = = = :  bérmentve. — Szolid árak. — Kedvező feltételek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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\ S A V A N Y Ü V IZ . j | |a t t o n i
= H e n r ikLegjobb aszta li és üdítő ital.

Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége
bajoknál, gyomor- és liólyaghurutnál. Budapest

M attom  H enrik Teréz-körut 37.

Lakások,ingat
lanok, üzletek 
bérleti, eladási 

vállalat.

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

(MB~ P  főváros legmegbízhatóbb vállalata, s m

A D  A W V R  Á"\IV A IA  Iesz annak>aki a 36000
A K A IM  I  ö A lM  I  A J  A  lakossal, katonasággal,
---------------■— —— ----------- csendőrszakasz parancs
noksággal, népfölkelő járásparancsnoksággal, főgimná
ziummal, állami tanítóképzővel, polgári leányiskolával, 
alapítványi tanitónőképzővel, kir. járásbírósággal, m. kir. 
adóhivatallal, dohánygyárral, pénzügyőrséggel, négy
pénzintézettel, nagy kereskedelemmel biró, Kiskun
félegyháza város közepén nagy, a piacztéren lévő emeletes 
sarokházat 910 □ öl, mely nagy szállodának, (20 szoba 
emelet, 25 szoba földszint) vendéglőnek és kávéháznak 
igen alkalmas, 90000 koronáért megveszi, 30000 ko
ronával átvehető. A házban pár évvel ezelőtt évtizede
ken keresztül volt kávéház, vendéglő és szálloda.

A városban csupán egy számbavehető szálloda 
van. Az ottani vendéglősök és kávésok esetleges rossz
akaratú informatióját figyelmen kívül kell hagyni.

Értekezhetni Dr. Mészáros József ügyvéd úrral 
Kiskunfélegyházán Korona-utcza l.szám alatt.

3 UJ SZÓ
„ALTVATER“

GESSLER
BUDAPEST.

B o rse p rö t folyékony állapotban, szavatolt vízmenteset 
vagy rom lott borokat kiégetési
minden mennyiségben V d o d l U l  czélokra

nagyobb termelőktől, borkereskedőktől vagy korcsmárosoktól

KALMÁR SÁNDOR Budapest, V., Deák Ferencz=tér 1. í í ü ? ,”

SCHRETTNER EDE elektrotechnikai vállalata
Baross-utcza 5. (Calvln-tér közelében) Telefon 69—91.
Elvállal házicsengő-, telefon-, villamosvilágitás-, ivlámpák-, motorok- és 
— ■ .. dinamók javítását. --------- --------------

Szálloda eladási hirdetés.

Szálloda, elsőrangú, Erdély nagyobb 
városában eladó. Szükséges tőke 15000 
korona. Leveleket „Biztos tizlet“ alatt 
:: e lap kiadóhivatala továbbit. ::

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1904. S T .  LOUIS GRftlflü PHIX.

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-LukácsfQrdöl
K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !

a C i m  4orrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital é tv á e r y a a v a ro k n á l  
és e m é s z té s i  n e h é z s é g e k n é l .  A legtisztább és leg c ffész -
ségroscbb asztali és' borviz. Hathatós s z o m jc s i l ln p i té .  — 
Vidékbe és külföldre fn v n r d i jm e n te s  szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szónsavtelités-nélkiili töltés is rendelhető, mely 
hasonló en y h eség re  folytán pótolja a franczia Evian ós St. 

ualmier vizeket.
S z t .  L u k á c s f ü r d ő  K u t v á l l a l a t  Budán.
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Ká.véhá,zak és vendéglők részére kölcsön fehérnemüek adatnak

HATTYÚ
Gőzmosó- és tisztitó vállalat

B udapest, V II ., G iz e lla -u t  24, sz.
Sürgönyczim : „ H a t t y u g ö z m o s ó “ . Telefon 6 1 —9 8 .  
Gyár és iroda : VII. kér., Gizella-ut 24. Saját gyártelepén.

F ehérnem üek  házilagos ke - 15 kilogrammon felüli meny-
zelésben i r a t a  és mén- nylségért érle küldünk és
goivá súly szerint szám ítva. m h az a szá llítju k !  Z

Szenzá,cziós találm ány!,
Acetylén-világitás 
villamos gyújtás- és 

kioltással
szállodák, vendéglők és 

kávéházak részére.
Ugyanoly kényelem, m int a  v illam világitásnál.
Egy gombnyomás és a távolban levő acetylénlág kigyullad, 

újabb gombnyomás és az égő láng elalszik.
Robbanás kizárva! Biztos önműködő készülékek!

A távgyujtó bármely meglevő gázkészüléknél is felszerelhető.

LRK05 és 5ZÉKELY Mr
MRöANMÉRNÖKÖK. IZZ BUDRPEST, VII., RRÉNR-UT 64. =

Acetylen-alkatrészek nagyban raktáron. T0WÍ Telefon 80-87.

Nincs többé s^albopl Nincs többé töröttből*!
Fogadós, vendéglős és főpinczér szaktársaim  figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett K ristály-szűrő nemcsak könnyű kezelési mód
jánál, de annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhatlannak vélt tört, eczetes és legzavarosabb bort is kristály-tisztává 
teszi. A K ristály-szűrő zománczozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél sehol 
sem hiányozható K ristály-szürö 100—150 liter munkaképességgel egy zsákkal, csomagolással „Budafoki Zom ónczgyár“ által 
szállítva ab Budafok 44 korona. — Megrendelhető a feltaláló: HERCZOG SÁNDOR (Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, 

CSÁKTORNYÁN, fiz utánvét mellett küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik I
Kaposvár, 1906. szept. 30-án. Tek. Herczog $ á n d o r  urnák, Csáktornya. Az Ön 
által feltalált szabadalmazott borszürőt egyesületünk több tagja kipróbálta 
és azt a szó szoros értelmében minden tekintetben megfelelőnek találta. — 
Munkaképessége várakozáson felüli, a leszűrt folyadék kristálytiszta, sem 
izéből, sem erejéből nem vészit, miért is egyesületünk Önnek ezen elismerő 
levelet küldi. Somogyvármegyci Vendéglősök és Korcsmárosok egyesülete 
nevében, tisztelettel Mayer Bérezi s. k., jegyző. Grllnwald Mór s. k., elnök. P. 11.

Nyilatkozat Herczog Sándor Csáktornyái déli vasúti vendéglős által feltalált 
és szabadalmazott „BorszUrő" kipróbálásánál jelen voltunk és azt a czélnak 
teljesen megfelelőnek és czélszertinek találtuk. Megjegyezzük, hogy a szűrő 
kezelése lehető legegyszerűbb, a leszűrt bor kristály tiszta, izéből, erejéből 
nem vészit és 15 pereznyi működés alatt 10—12 liter bor szűrődött le. 
Csáktornya, 1907. február 17. Petrlcs Ignácz s. k., Csáktornya nagyközség 

bírája. Rutonovlcs József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

H£S3!5]

? r  Vendéglős kávéház= és szálfótulajdonosok figyelmébe!
Ajánljuk az általunk gyártott, sulyfelhuzóval ellátott

minden helyen f e lá l l í th a tó  és minden h a jtó e rő  n é lk ü li

„nemzetközi" Piano-Orchestrionokaf
L e g ú j a b b  v í v m á n y u n k  e téren, hogy azok M a n d o l i n ,  

X y l o p h o n  és v o n ó z e n é v e l ,  v a l a m i n t  c s e n g ő k k e l  vagy 
anélkül is használhatók.

A szépművészet egyik kimagasló ága a zene, melyért minden ember — legyen agg 
vagy ifjú — a legnagyobb mértékben lelkesedik; miért is nagyon üdvös és érdekében fekszik 
az összes vendéglő-, kávéház- és szállótulajdonosoknak, hogy nemcsak jó étel- és itallal szol
gáljon vendégeinek, hanem szép, m odern, kellem es zenével, hogy azoknak ottlétét 
kellemes :é tegye, miáltal úgy a forgalom , valamint a vendégek száma tetemesen szaporodik. 

Bármelyik elsőrendű zenekészüléket ajánljuk fel Önnek készséggel

i g e n  e l ő n y ö s  f i z e t é s i  f e l t é t e l e k  m e l l e t t ,
mellyel nemcsak forgalmassá teszi Uzlethelységét, hanem anyagilag is előnyére van a rajta 
levő pénzbedobás á lta l és igy havonta 50—60 k o ro n á t m ég félre tehet.

Egyúttal kezességet vállalunk az általunk szállított bármely hangszer 
szolid és tartós voltáért, mert azok a legjobb anyagból készülnek gyá
runkban.

Művésziesen készített hangjegyü zeneszámokkal rendelkezünk, bár
milyen nyelven.

Mintaraktárunk bármikor megtekinthető m i n d e n  v é t e l k ö t e l o -  
z e t t s ő g  n é l k ü l .

Szives látogatásáért esedezik

MRCHINEK F. és FIAI vezérképviselete:

KONDOR], ;; Budapest,
Vili., 5zentkirályi-u. 4, 10,

I
I

n
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n p ........... .....
L Budapesti Kölcsönös 5egélyző-Egylet T

© s j 
@©

©©
©@Budapest, V., Rrany János-utcza 18. szám

Befizetett tőke : 1.550^950 kor, BinPirmTOTT 1890-ik évben Tartalékok: 253,787 korona.

BELÉPÉSI FELHÍVÁS A 
XIX-IK ÉVTÁRSULATBA!

Ezen évtársulat 1909. január 1-én kezdődik és 1914. deczember 31-én végződik. Bárki tetszés szerinti 
számban jegyezhet üzletrészeket. Minden üzletrész után hetenkint 1 korona fizetendő. A hat év letelte után az 
évtársulat feloszlik és mindenki készpénzben megkapja a befizetett tőkét a felmerült haszonnal együtt.

Az egyes üzletrészek a múlt évben 6°/o-ot jövedelmeztek, miért is a tőkebefektetésre az intézet igen alkalmas.
könyvecskékre is elfogadunk és a biztonság legnagyobb foka mellett másutt

I d K d í C K L/C LC LC K C l a|jg elérhető magas kamatoztatást nyújtunk.
Kölcsönt más, mint egyleti tag, nem kap. Minden üzletrész után 200 korona, illetőleg 300 korona 

kölcsön engedélyeztetik az alapszabályokban előirt feltételek mellett.
Kereskedők és iparosok váltóit leszámítoljuk a legelőnyösebb feltételek mellett.
Felvilágosítás nyerhető és előjegyzések elfogadtatnak az intézet irodai helyiségében

(L
V. KKÎ ., ARANY JÁNOS-UTCZA ÍB.

A z  ig a z g a tó s á g ^ ^

Willamossági vállalat
Villam ossági áram m érőket és berendezéseket e llenőrző  társaság

VIII., J ó zse f-k ö ru t 21. B U D A P E S T , V III., J ó z s e f-k ö ru t  21.
= = = = = = = = = =  V IL L A M O S  V E N T I L L Á T O R O K  N A G Y  R A K T Á R A .  = = = = =

E L V Á L L A L :
VILÁGÍTÁSI b e r e n d e z é s e k e t .
ERŐÁTVITELI BERENDEZÉSEKET. 
TÁVBESZÉLŐ BERENDEZÉSEKET.
^  T e le fon  : 23 -32 .

TÁVÍRÓ BERENDEZÉSEKET.
TŰZJELZŐ ÉS ELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEKET.
VILL. HÁRITÁSI CZIKKEKET.

^  T e l e f o n : 2 3  3 2 .

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

„IJUPFELD“ világczég részv. társ. Budapesten

Á L L A N D Ó  H A N G S Z E R  K IÁ L L ÍT Á S T
tart, ahol önműködő, önjátszó

ZO N  G O R A -O R C H E S T R O N -C O N T IN E N T A L
henger- és sulyfelhuzóval, VILLAMOS ZONGORÁK ÉS HANQVERSENY- 
ORCHESTRIONOK papír- és préselt hangjegyekkel ('minden mü pénzdobóval 
ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

Az önműködő ZONGORA-ORCHESTRION „CONTINENTAL” harang
hangokkal és mandolinjátékkal van ellátva; ugyanezen kellékekkel bir a leg
utóbbi újdonság is a

ZONGORA-ORCHESTRION VONÓS és XYLOPHON ZENÉVEL 
------  Mintaraktáram bármely időben megtekinthető. -------
Árak 4-80 koronától ltiOOO 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., Kenyérmez6-utaa 6.'

MRRT1M ]ÓZSEF
(MVETSCHL GYULA utóda)
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Az igen  tisztelt ven d églős és  kávés urak
szives f i g y e l m é t  felhívjuk

báró NOPCSÁ ELEKNÉ ujaradi uradalmi
»  e> sörfőzőházában főzött m m

V É D J E G Y

„BIKA SÖR“ ,
A sörfőzőgyár, mely 125 év 
óta áll fenn, ujabban a mo
dern technika minden vív
mányainak felhasználásá
val teljesen újonnan ala
kíttatott át, mi által sörének 
izével, tartalmasságával és 
táperejével a legkényesebb 
Ízlést is képes kielégíteni.

A „BIKA S ö r
gyárnak legújabban Buda
pesten is van lerakata (IX., 
TóthKá!mán-utcza8—10.). 
Telefon 66 -9 7 . — Hűtő- 
ház, ahol úgy hordókban, 
mint palaczkokban meg
rendelhető. © © © © © ©

B udapesti L égszeszgyárak  
=  felszerelési irodái =

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

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

mellett eszközöltetnek.

POLLRCSEK EDE
szalámi és füstölthusáru gyára 

BUDAPEST, VII., HOLL.Ó-UTCZA 1. SZ.

Telefon : 97 -84 . Telefon 97—84.

Ká v é h á z t u l a j d o n o s o k  és vendéglősök 
figyelmébe ajánlja saját gyártmányú első
rangú debreczeni és szegedi kolbász
áruit, füstölt nyelveit, hideg felvágottait, 
valamint mindennemű saját készítményeit.

Vidéki megrendelés gyorsan és 
pontosan lesz szállítva.

^  Schaumburg-Lippe herczeé ^
villányi pinczéjétiek

l ^ o l b  L a j o s  álta l vezeteti budapesti 
ra k tá ra

B U D A P E S T  VII., B A R e S H Y - U T e Z H  ll.
TELEFON : 104—73. TELEFON 104—73.

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

Fehér asztali bort............................. 72 korona
Baranyai sillert..................................  70 „
Villányi vörösbort............................. 80 „

:: :: hektoliterenként és adóval együtt számított áron. :: ::
Nagyobb mennyiséget a  villányi herczegi pinczéből 
© közvetlenül szállít.

Rlaplttatott

1 8 8 4 COGNRC
C Z U B fl-D U R O Z IE R  & C 'e

FRANCZIA CO G N ACG YÁR, BUDAFOK.

Á llap ítta to tt ;

1 8 8 4  I I

Szabadalmazott jégszekrény és pincze.
A jégszekrény csakis fából. Bádogból csak a vizfelfogó tálezája van. Nem 
izzad! 70°/o jégmegtakaritás. Mészáros, hentes, vendég'ö, tejcsatnok és házi 
czélokra nélkülözhetetlen. Jégpinczéim  sokkal jobbak és olcsóbbak az 
eddigi rendszereknél. Előnyük, hogy bennük a jég úgy tartja magát, hogy 
egy idényben csak 25°/o-al apad. Hús és sörlilitő nagyobb kamrákat kívá
natra megrendelésre készít, árjegyzékkel és költségvetéssel szolgál a feltaláló

BllCSANVECZ JÓZSEF, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 27.
a nyugoti pályaudvar mellett

„ M  U N D U S “
EGYESÜLT HAJLÍTOTT FABUTORGYÁRAK R .-T .

Központi iroda:
B u d ap e s t, V ., B á lv á n y -u tc z a  10. 

Raktár :
B u d ap e s t, V II., R o m b a ch -u . 8. 

Telefon 89—51.
Gyárak : Ungvár — Borosjenő - Kassa 

Varasd — Vrata.

M in d en n e m ű  h a jlíto tt  fa b ú to r  és k e rti bútor.
RjAnlja kávéházi és Veridégl0>berendezésekre csinosan kiállított gyártmányait.
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Csillaghegyi
fnrV/íswi c#i B°rrai veswtve kei-
l U l  I  l i U  T 1  L i  lemes ízt ad a bornak

Tiszta, baktérium, 
mentes egészsé

ges ital.

í

Megszünteti a gyomorégést
Szomjcsillapitó és üdítő természetes forrásvíz. 

Központi iroda:

Budapest 111., B écsiét 94.
TELEFON: 79 -78 .

Óvakodjunk az 
utánzatoktól! ..

RGYTOLL GOZTI5ZTITR5R
Szab. módszer szerint előkészített hygienikus „ágytollak".

TELEFON = " M A R A B U H O Z ” =
71 —  25. BUDAPEST, VII. KERÜLET, K A R O LY -K Ö R üT 7. SZÁM.

A háztól való el- és visszaszállítás még aznap díjtalanul eszközöltetik.

Schmidt Viktor és Fiai
, ,  Csokoládé-; czukoráru-, biskuit-, ..
' '  fagylalt-ostya- és ostyakonfekt-gyár ' '

Budapest; !)(., Szvetenay-utcza 37,

Sz é n s a v v a l  t e l ít e t t  v á r o s l ig e t i

m

m
m
m
m

m
m

m
m

I L O N A
::: ARTÉZI RSVAM YVIZ :::

Legtisztább és legegészségesebb üdítőital 
tisztán és borral. Megrendelési czim: Rrtépa 
részvénytársaság, Budapest, Vll-ik kerület, 
Egressy-ut 20/c. Telefonszám 50—72.

m
m
m
m
m
@ j
m
m
m
m
m

m

Steiner József és fia
cz u k rá sz d á ja  és sütödéje

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

Legfinomabb minőségű vendéglői 
és kávéházi sütem ények.------------

Téli fiirdőkura a 
Szt. Lukácsftirdőben
T erm észetes forró-m eleg kénes 
fo rrások . Iszap fü rd ő k , isz a p 
bo ro g a táso k , m i n d e n n e m ű

—  , . -----  therm ális fü rd ő k , v izgyógy-
kezelés, m ásságé . L akás és gondos ellátás C suz, k ö sz  vény, jdöK’. bőr- 
b a jo k  gyógykezelése és a téli fürdőkum  felől k im entő  p rospek tust kü ld  
ingyen  a S zt.-L ukácsfürdő  ig azg ató ság a , B udapest—B udán.

SZT.-LUKÁCSFÜRDŐ RÉSZV.-TÁRSASAG.

HfVT. EMG. V ILLH M Y F E L S Z E R E LÉ 5 I VRLLHLfVT
G O M B O S  HUGÓ

BUDRPEST, EÖTVÖS-UTCZfl 46. (§>® TELEFON 101—52.
Villamos mótorok, szellőztetők; csengők, telefon és ivlámpák 
©© készítése és jókarban tartása
Nagybani raktár legjobb minőségű ivlámpaszenekben és 
@@ 70°/o áramot megtakarító Wolfram-izzólámpákban

China és  a lpaccaeziist
szálloda-, kávéház- 
és vendéglő-felsze

relések
legolcsóbban és legjobb 

minőségben
:: jó tá llá s  m ellett ::

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

BUDAPEST, IV. KÉR., SEMMELWEISZ-UTCZA 9. SZ.
Gyártelep : Rlsó-Rámor (Barsmegye).

Pályázati hirdetmény.
Az eperjesi kuglizó társaskör a nyári idényre nős, némi 

óvadékkal rendelkező

=  vendéglőst  =
keres.

A megválasztott vendéglős bért, világítást, italmérési ille
téket nem fizet, köteles azonban szükségleteit a kör választmánya 
által meghatározott helyről beszerezni s ugyancsak a választmány 
által előirt áron árusítani, a kártyapénzből részesedést kap, terí
tékek (pohár, evőeszköz, fehérnemű) beszerzése a vendéglős 
kötelessége, az évi borfogyasztás kb. 40 - 45 hektoliter.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy ajánlataikat febr. 20-ig 
Raab János társulati pénztároshoz nyújtsák be, ahol bővebb 
felvilágosítás is nyerhető.

Az eperjesi kuglizó társaskör elnöksége.

r  :  ; " i
5TQÜLIEM BORDERITÓPOR BOR E5 MIN

DENNEMŰ SZESZESITALOK DERÍTÉSÉRE

48 óra után a bortükör tiszta é$ tükrét többé 
el nem veszíti. Uj, kierjedt boroknál ajánla
tos 100 literenként 2 dekát használni. El O G2> |
Kapható 1 kg. védjegyzett dobozokban ára 8 korona 
és 25 dekagr. védjegyzett dobozokban ára 2 korona.

Egyedüli főelárusiiők:

FROMMER TESTVÉREK
Budapest, VI. kér., Andrássy-ut 9. sz.

Ív ___ J
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TÁRCZA.
Dalok.

Irta: Zem pléni Árpád.

Mikor elszunnyadtam, 
Eszembe forogtál, 
Mikor felvirradtam, 
Eszembe jutottál.

Hullámzik az elmém, 
Mint a patak sodra, 
Csak te forogsz benne, 
Örvényben a rózsa.

Játék lenne ez az élet,
Ha leélhetném tevéled,
A világgal nem törődnék, 
Egymás körül sürgölődnénk.

Két buborék, mely a mélyből, 
A rejtelmes tengeréjből 
Felszállott egy pillanatban, 
Találkozik — s szertepattan.

Pompás város ez a város, 
Rózsák nyitnak a havon, 
Hozzátok visz minden utcza 
A bal és jobb partokon.

Beh rut város ez a város, 
Nagy, sötét házrengeteg, 
Mig rózsámtól hazatérek, 
Százszor is eltévedek!

A herczeg a nép közé megy.
Irta : Fehér Jenő.

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

A kis herczegnek egy napon bolondos ötlete támadt. Az 
ötlet nem volt éppen eredeti, de reá nézve az újdonság ingeré
vel bírt. Sokszor olvasta ugyanis a históriai tankönyvében, hogy 
egyik őse, akit az utókor a „nagy" névvel tisztelt meg, álruhá
ban a nép közé keveredett s ilyen módon kifürkészte a szegény 
emberek buját-baját, gondolkodását, hogy aztán szemleutjáról 
tapasztalatokkal dúsan megrakodva térjen vissza csillogó kas
télyába.

Ezek a kalandos kirándulások nagyon izgatták a kis her
czeg fantáziáját. Folyton ott kóvályogtak fekete fürtökkel beárnyé
kolt fejecskéjében és sötét szemei valósággal tüzeltek, ha arra 
gondolt, hogy ötszázados szarkofágjában nyugvó őse példáját ő 
is követhetné.

Egy tavaszi reggelen a kis herczeg grófi nevelőjével a 
hatalmas park tölgyei alatt sétált. Egyszerre minden bevezetés 
nélkül igy szólt:

— Kedves gróf, én a nép közé akarok menni!
Olyan határozott, ellentmondást nem tűrő hangon mondta 

ezt, hogy a gróf meglepetten és egyúttal ijedten nézett ifjú 
neveltjére.

— A nép közé, fenség?
— Igen, igen, a nép közé, a szegény nép közé akarok 

menni, — ismételte a herczeg.
A gróf — az udvari etikett ellenére — megvakarta a füle

tövét.
Ö fensége átértette e mozdulat jelentőségét és a meggyőzés 

fegyveréhez folyamodott.

Ön, kedves gróf — mondá — gyakran magyarázgatta 
nekem, hogy ősöm, Nagy Ágost különösen azért volt a legkitű
nőbb fejedelmek egyike, mert közvetlen tapasztalásból ismerte 
meg népének kívánságait. Én, aki felséges nagybátyámat egykor 
követni fogom a trónon, példányképemül Nagy Ágostot válasz
tottam. Én is meg akarom ismerni a népemet, ismerni akarom 
titkos vágyait, rejtett gondolatait . . .

— Bocsánat, fenség — vágott közbe a gróf — Istenben 
boldogult, dicsőséges uralkodónknak, Nagy Ágostnak egyéb 
kiváló erényei is voltak, amelyek követésre méltók. Aztán meg 
ma egészen más időket élünk. Ami ötszáz évvel ezelőtt dicsé
retes cselekedet volt, az ma már legalább is avult dolog. A nép 
megismerésének van ezer más módja. Őfelsége a király taná
csosai . . .

— Képmutatók! — mondá megvető mozdulattal a herczeg.
— De fenség . . .
— Bocsásson meg, kedves gróf, nem akartam megbántani

senkit.
— Kérem fenségedet — könyörgött a gróf — verje ki 

fejéből ezt a fura ötletet.
— Megmondtam, hogy a nép közé akarok menni, s  ön, 

kedves gróf, velem fog jönni.
— É n?
— Igenis, ö n ! Ha valaha a trónra kerülök, Ígérem, meg 

fogom önt érte jutalmazni.

Azon nap délután egy negyvenöt év körüli, egyenes tar- 
tásu férfi és egy tizenöt éves fiú sétáltak a főváros legnépesebb 
boulevardján. A férfi széles karimáju puha kalapot s kissé 
kopottas felöltőt viselt, a fiun egy gombjavesztett kis kabát volt, 
amelynek egyik zsebé félig le volt tépve; a fejét olcsófajta 
sapka födte. Ez a fiú a trón várományosa volt, a férfi pedig a 
nevelője.

A széles járdán fel és alá hullámzott a nép.
A gróf folyvást aggodalmasan tekintett körül; kalapját 

mélyen a szemére húzta. A kis herczeg ellenben vidáman, fürge 
léptekkel tipegett mellette. Gömbölyű orczáját pirosra festette a 
hűvös májusi szellő, a szemei titkos örömtől ragyogtak.

Alkonyodni kezdett. A széles utón kétoldalt sorjába ki- 
gyultak a gázlámpák.

A gróf halkan megszólalt:
— Azt hiszem fenség, elég lesz már a mulatságból. A 

szomszéd utczában vár a kocsink . . .
A herczeg félrehúzta a szájacskáját:
— Még egy kicsit!
E pillanatban lovasrendőrök vágtattak végig az ut közepén. 

A járda szélén megálltak az emberek s mind sűrűbb sorfalat 
kezdtek alkotni.

A kis herczeg megkérdezte a legelső inasgyereket, aki 
eléje kerü lt:

— Ugyan kérem szépen, mi lesz itt?
— Hát nem tudja? Erre gyün a király! Az Opera-szin- 

házba megy, — felelte a fiú és macskaügyességgel felkuszott az 
egyik járdaszéli fára. A körülötte állók hahotája kisérte.

— Menjünk be a tömeg közé, — proponálta a herczeg.
— De fens . . .
— P s z t!
— De kérem, hova gondol? Csak nem akarja, hogy 

agyonnyomják? Istenem, istenem, minő felelősség!
A herczeg csak félfüllel hallotta nevelője sopánkodását. 

A következő perczben magával húzta a grófot a tömeg közé. A 
népáradat sodorta őket tovább.
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— Ne tolakodjanak, kérem, — kiáltotta öblös hangon egy 
elhízott csaposlegény, aki kék kötényében, hajadonfőt, a csap 
mellöl futott a látványossághoz.

— Én nem is tudom, — szólalt meg tulnan egy kofa
asszony, hogy az ilyen gyereket minek viszik ekkora tolongásba!

Láthatja még elégszer a királyt!
A gróf csak az ajkát harapdálta tehetetlenségében. A kis 

herczeg kedélyesebben fogta föl a dolgot.
— Mát maga, néni, még nem látta a királyt? — kérdezte 

a kofaasszonytól.
— Már hogyne láttam volna! Tavaly is láttam. Há’ szén 

csak olyan ember, mint magunk la !
A tolongás egyre nagyobb lett. A gróf, valahányszor a 

lábára léptek, fölszisszent. A lovasrendörök pedig egyre hátrább 
szorították a népet. Itt-ott egy ijedt női sikoltás tette változatossá 
a képet. Egy váratlanul erős áramlat a herczeget és nevelőjét 
hirtelen a tömeg elé juttatta. Halk zugás morajlott végig a 
sokadalmon. Az ut közepén lassú trappban közclgett a miniszter- 
elnök kocsija. A nagy ur fölemelkedett a kocsijában s fürkésző 
pillantással nézett körül. Tekintete véletlenül megakadt a kis 
herczegen s odasugott valamit a mellette ülő belügyminiszternek. 
A belügyminiszter magához intette a rendőrfőnököt.

A grófi nevelő remegve súgta a herczegnek:
Csak nem ismertek reánk!

A rendőrfőnök átvette a miniszter utasítását, s odakiáltott 
a közeli rendőrnek :

— Azt a kölyköt távolítsák el onnét!
A rendőr rászólt a kis herczegre:
— Takarodj’ innét, poronty!
A gróf védöleg emelte karját a herczeg elé, de ez abban 

a pillanatban egy ugrással künn termett a sorból és futni kez
dett, egyenest az operaház felé. A gróf utána vetette magát. A 
rendőr se volt rest és nyomon követte őket, de nehéz kardja 
gátolta a gyors futásban. Az operához érve, a menekülők ismét 
be akarták fúrni magukat a tömegbe, de csaknem vesztükre, 
mert a gárdaparancsnok kardot rántott és káromkodva suhintott 
vele utánuk, azonban csak a gróf kalapját ütötte le. Szerencsére 
a tömeg gyorsan összehuzódott mögöttük s ők néhány kék folt 
árán keresztülvergődtek a tolongó áradaton. Lihegve, fáradtan, 
összeverve és rongyosabban, mint ahogy elindultak, érték el 
kocsijukat a szomszédos utcza gyéren világított sarkában.

A fő-uteza felöl zugó éljen-riadalom csapott feléjük . . .

Mikor a kis herczeg aznap este kék selyem baldakinnal 
födött habos fehér párnákkal vetett ágyába mászott, a gróf 
gúnyos mosolylyal mondá:

— Azt hiszem, fenség, elég volt a kirándulásokból!
A kis herczeg mosolygott:
— Kedves gróf, — szólt magára huzva a takarót — ha 

király leszek, elcsapom a miniszterelnököt, a belügyminisztert, a 
rendőrfőnököt, a gárdaparancsnokot . . .

Mire a gróf némi rczignáczióval mondá:
— Attól tartok, ha gyakran vennök föl a köznép szerepét, 

akkor fenséged uralkodása idején talán egyetlen tisztviselője se 
maradna ennek az országnak. Fenséged bizony valamennyit 
elcsapná 1 . . .

Innen-onnan.

(S. H.) Az újságba kerül. Egy süldő-ujságirót hivott meg 
ismert parvenü egy nagyobbszabásu ebédre. Ebéd után meg
ütközve látja, hogy az ifjú két ezombot nyugodtan ujságpapirosba 
csomagol.

— Mit látok? — szólal meg meglepödötten, — Ön tele
eszi magát és még két ezombot be is pakol ?

Az újságíró nem jő zavarba.
— És ön  ezen csodálkozik ? Hiszen éppen az imént mon

dotta, hogy szeretne, ha mai lakomája bele kerülne az újságba. 
Hát bele tettem.

(F. U.) Térjen k i ! Kassán, a „Royal“-étterem kapujában 
történt, ahol egy rendezetlen vallásu ifjú igyekezett kifelé, mig 
egy dzsentri gazdasági akadémiai hallgató be akart jutni. Az 
ajtóban összeütköztek és a rendezetlen ifjú rászólt a gazdászra:

— Nem tud kitérni ? !
— A gazdász szelíd mosolylyal válaszolt:
— Azt maga sokkal könnyebben megteheti.
(K. F.) Bánatában ! Részeg munkást bekísértek a rend

őrségre, mert a járókelőket szidalmazta s az utczán garázdálko
dott. Lezárták, hogy aludja ki magát. Mikor kijózanodott, az 
inspekciós rendőrtiszt kihallgatta:

— Mért garázdálkodott az utczán ? — kérdezte.
— Búsultam.
— Azért szidta a járó-kelő közönséget?
— Nem.
— Hanem ?
— Mert nagyon becsudálkoztam.
— Hát miért csudálkozott be olyan nagyon ?
— A feleségem megcsalt, ó a nyomorult! Azért.
— Meg kellett volna verni érte, vagy váljon el tőle, de 

ne csináljon botrányt az utczán részegségében.
— Nem volt más orvosságom, kérem, mert azt az asszonyt 

nem lehet se megverni, sem pedig elválni tőle, amiért megcsalt.
— Miért?
— Mert nem törvényes, csak amolyan balkezes, vad fele

ség. Muszáj volt hát egy kicsit becsudálkozni, hogy felejtsek — 
bánatomban . . .

(S. H.) Vihar lesz! Egy kaposvári uriházban történt. 
Ijedten rohan be a szobaleány:

— Jézus Mária! leesett a barométrum.
Jancsi szolga érdeklődve kérdi:
— Hát aztán nagyot esett?
— De mekkorát! Darabokra tört — mondja a czicza.
— Az áldóját, — konstatálja a Jancsi — ha akkorát esett, 

bizonyosan vihar lesz.
(Sz. V.) A szilveszteri malacz. A kaszinó estélyén éjfél

kor kis malaczokat hordoztak körül, amelyeket mindenki igye
kezett megfogni, hogy a szerencsét az uj évre biztosítsa.

— No már most nyugodtan nézek a jövőbe! — mondo
gatja egy kártyázni szerető. — Mindegyik malaczot megsimo
gattam, sőt bedugtam az ujjamat a szájába, fülébe stb., — biztos, 
hogy egész évben disznóban leszek!

(S. H.) A polgári perut. A büntető bíróság a sértett 
atyafit kárkövetelésével a polgári peruira utasította. Tájékozat
lanul járkál a minap a törvényszék folyosóján, amig csak elébe 
nem kerül egy ügyvédjelölt. Megszólítja a jóképű öreg:

— Kérem alázatosan, tekintetes ifjur, merre van a polgári
perut ?

Mire a kérdezett mosolyogva útbaigazította.
(B. L.) A viczinálison. A nagybecskereki viczinálison egy 

öszbecsavarodott bácsi féljegygyel utazik.
A kalauz kéri a féljegyhez való igazolványt.
— Nincs, — volt a rövid válasz.
— Hát csak nem képzeli, hogy gyermekjegygyei utazhat? 

Hiszen már lehet vagy hatvan esztendős.
Csöndesen felel rá az utas:
— Mit tudja maga, milyen idős voltam én, mikor ez a vonat 

elindult. . .
(Sz. V.) Régi babona. Régi babona, hogy az ember sze

rencséje attól függ, kivel találkozott az uj év reggelén először. 
A részeg ember határozottan jót jelent, valamint a czigány is, 
kivált ha többen vannak.

— Nincs abban semmi igaz! — mondta erre egy kétkedő. — 
A múlt évben az egész banda be volt rúgva, amelyikkel talál
koztam s mindjárt közvetlen utána az történt velem, hogy a 
lábam kitörtem.

,,.1ÓKA1“ KÖNYVNYOMDA iTTTU!>BH\ TYI, THÖKÖT.Y-ÓT ‘28.



Mezey és Társa
Budapest l}(v Ranolder-utcza 4.
# Telefonszám 58—60.

» i! a P llaen l Polgárt Serfözö „Pllsenl ősforrás" sí 11 
•  Müncheni Paulaner Sörfőző r. t. Sa lvátoraörgyár

magyarországi kizárólagos vezérképviselete.

Ajánljuk kővetkező világhírű söreinket úgy hordóban, mint palaczkban 
„Pllsenl ősforrás sör" a Pilseni Polgári Serfözöből, alapittatott 1842. 
„Müncheni Paulaner sör" a Müncheni Paulaner sörfőzö Salvátorsör- 

gyárból, kapható egész éven át. „Salvator sör" a Müncheni Paulaner 
sörfözö Salvá'osörgyárból, kizárólag csakis márczlus havában kapható.

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

A Magyar Királyi
BUDAPEST V., V áczi-körut 32. Telefon 73-40.

A L A P I T  V A  1868-ban.

L a p p é r t  Antal
hirlapközvetitő irodája

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

látható eredeti árak mellett.

BORHEGYI F.
palaczkozott bor, pezsgő, likőr, co'gnac, rum és tea főraktára
BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)

ajánlja a legjobb

franczia és magyar pezsgőket, 
cognacot és likőröket gyári árakon.
Belföldi borait az első hírneves bortérmelőktö! a lég.

jutányosabb áron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és frontosán teljeslttetnek.

H AZAI IP A R

. v t o j t o r .

■v«i«

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

óvakodjunk a rossz 
=  uXánzásoktól. = =  

M agyar já té k -k á r ty a -g y á r

Piatnik Nándor és fiai
BUOAPEST, VII., Rcrttenbiller-u. 17.

HAZAI IPAR
I

.u to je o v .

SuKope.' Telefon: 63—56. Alapittatott IS24. éu«»pe.>

H IRDETÉSEK fel,étetnek a kiaí(Shivatai,|)anBudapest VI. kér,, Felső erdősor 11.

Telefon 1 0-71 . Telefon 10-71.

E l f é r  D e z s ő
e lekt ro te ch ni ka i  vál la lata
Budapest, Dohány-utcza 39. szám.

A „C on rad ty“-féle „Korona" és „Noris" 
jegyű ivlámpaszenek és a „K ö rtin g “ -féle 
rendes és fényhatásu ivlámpák k ép v ise le te  

é s  gyá r i n a gyrak tára .

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

RÁKOS M RM Ó
szobrász

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

Makő vázák  d ú s vá laszték b an .

H U B E R T  J. E . P O Z S O N Y
C S. É S  KIR. U D V A R I SZÁ LLÍTÓ
@  ALAPITTATOTT 1825. m

KÜLÖNLEGESSÉGIJEQY: C L U B ”

p  A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

W'Á
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g p



TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FRANCOIS & Co.

császári és királyi udvari szállítók,
Fülöp Szász Coburg Góthai Herczeg Ő Fensége szállítói.

BUDAFOK.

Si.G5s Hors Concours.

VEZÉRKEPVISELÖ̂ ÉG:

BORHEGYI FERENCZ
BUDAPEST, V., GIZELLA-TÉR I. 

Sürgönyczim: Franpois Budafok.

RUDA és BLOCHMANN
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16. 

Telefon: Budafok 15. szám.

G R Z n i

GYÁRTMÁNY.

Nagyfogyasztóknál elvállal
juk ezen lámpáknak évi 
átalány (kölcsöndij) ellené

ben való szállítását.

jyfusf wolframlámpa'
1 W U l l  Kávéházak, vendéglők, áru- ^ ^ o l  
I W d ll házak, irodák stb. világítására / U  |0 

á r a m -  a legalkalmasabb és immár á ran ikö ltség- I 
f o g y a s z t á s  nélkülözhetetlen. m egtakarítás

Szép, kellemes, fehér és állandó fény.
Többek között a kővetkező helyiségek vannak kizáró lag  
„Dr. J U S T “ W O LFR A M L Á M PÁ K K A L kiv ilág ítva:

Rbbazia-kávéház
Rmor-kávéház
Baross-kávéház
Berger-kávéház
Deli-kávéház
Emke-ka'véház
Francais-kávéház
Helvetia-kávéház
lllits-kávéház
Kisfaludy-kávéház
Kör kávéház

Liszt Ferencz-kávéház
Magyar Világ-kávéház
Mátyás király-kávéház
NeW-York-kávéház
Orfeum-kávéház
Palermo-kávéház
Simplon-kávéház
Strasser(Drechsler)kávéház
Vigszinház-kávéház
Erzsébetvárosi kaszinó
Lipótvárosi kaszinó

Országos kaszinó
Rdria-szálló
Bristol-szálló
Continental-szálló
Deák Ferencz-szálló
Erzsébet királyné-szálló
Fiume-szálló
Meteor-szálló
Rémy-szálló
Royal-szálló

Irodák, pénzintézetek, üzletek, m inisztérium ok, állam i hivatalok  stb ., stb.

Kapható minden villanyfelszerelő és műszaki üzletben. 
C sak  o lyan  lám pákat k é rü n k  e lfo gad n i, m e ly ek  
„D r. Just W o lf r a m “ -b é ly egzö ve l v an n ak  e llátva .

E gyesüli Izzólámpa^ é s  V illam ossági R észvén ytársaság .
Telefon 10-01, 16-12. Ú J P E S T  Sürgönyczim : AMPÉRE.

Nyomatott a Jókai-könyvnyomdában, Budapest VII, Thököly-ut 28. (Garay-bazár). Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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