
4. szám,
Budapest, V. kerület, Felső erdősor 11. szám.

Telefon: U7—61. Telefon: 117-61.

E zern él több kiváló orvos és i i ínár  aj ánl j a!
1904. ST. LCIUIS 6 SRA IH Ü  iPRia.
utazáson Kérjen m indenQ tt S z t.-Lu ká csfü rd ö i

K R iS T Á L f -ÁSVÁWYV8ZET!

KRISTÁLY " f o r r á s

ALAPITTATOTT 1820. «« ALAPITTATOTT 1820.

Fanda Ágoston és Zimmer Péter utóda

ZIMMER FERENCZ
HRLRSZMESTER BUDRPESTEN.

Főüziet: K özpo n ti v á s á r c s a r n o k
TELEFON : 61— 24.

SUrgönyczim:

Zimmer halászmester, Budapest.

A „ B a la to n i  H a lá sz a ti  r é s z v .= tá r s .“  k iz á ró la g o s  k é p v ise lő je .
Az EGYEDÜLI halkereskedő ezég, mely az előkelő háztartásokban és 
éttermekben szükségelt ÖSSZES halfajokat ÁLLANDÓAN raktáron tartja. 

SZÁLLÍT:
A LEGMAGASABB KIRÁLYI UDVAR ÉS JÓZSEF FŐHERCZEG 
:: Ő FENSÉGE UDVARA SZÁMÁRA ::

Fióküzlet: V., J0ZS£Í=t6 r 4. SZ. 
TELEFON : 62— 39. 
Interurban telefon : 

6 1 - 2 4 .

szénsavval tolitett ásványvize hasznos ital é l ’yÁsryx.iVíarolkináB 
és e m é sz té s i n e h éz ség e k n é l. A legtisztább és lecetrész- 
séíío scbb  asztali és' borviz. Hathatós szóm jesáíüaíiito . 
Vidékre és külföldre fuvard ijB aen tos szállítás. — Kérjen

• ,y árjegyzést. — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely
hasonló en y h esé g e  folytán pótolja a franczia Evian és El.

• Galmier vizeket.
icáíj* S í t .  L ukácsií5 s»dö  K u tv á l t a l a t  B u d á n ..



Bor- és sörkimérő-készülékek
szénsavval vagy légnyomással való üzemre.

Hűtő- és jéggyártd beren
dezések, szénsav-compres- 
sio-rendszer. Finczegazdá- 
szati czikkek. — Szikviz- 
gyárak teljes berendezése. 

Szifdnöntőde. -----
Palaczkkupakgyár.

Jégszekrények bármily célra 
és méretben, úgyszintén 

amerikai hűtőházak, törv. 
védett „Diadal” rendszerben. 
SzénsayfQrdp -'.készülékek.

Gépies Jférri'áru-gyár,

Dr.WRQNERésTRRSRI nSn tiw  téfi'tár 5 a ság

B udapest, IX ., T in ó d y -u tcza  3.
Elsőrendű anyag, legszabatosabb kivitel, tömeggyártás fo ly
tán jutányos árak. Tessék árjegyzéket kérni.

r
I  n

T e l e f o n  71—9 6 .  I n t e r u r b á n

T o rs  és O rm ai
m érn ök ök  és g y á ro so k  :

Budapest, Vili., Szilágyi-utcza 3.

Központi gőz-, v íz - és légfűtések, vízvezetékek, 
fürdő berendezések  és központi m elegvizkészi- 
tések szállodák, vendéglők és kávéházak részére.

S z e l l ő z t e t ő  b e r e n d e z é s e k
táncz és hangversenyterm ek részére

A  . . . .  ..
J  Ha egy levelezőlapon pontos czi-
K  műket, az üzlethelyiség megjelö

l i  lésével közük velünk, díjtalanul
■  és b é r m e n tv e  k ü l d ü n k

I  s;
%  *

Bu
^  (Cl

Főpinczér urak!

SZ Á M O L Ó C Z É D U L Á K  A T  
„M agyar Vendéglős- és K é vés-Ipar"

------  kiadóhivatala =

Budapest, Yl. k é r ., Felső e rd ő so r II.
(Csakis Írásbeli rendelést intézünk el).

LEGJOBB ITAL!!

ÁRAK:
IV2 liter korona 47.—
Vi „ „ 3 9 . -
1/2 „ „ 30.—
3/8 „ „ 2 6 . -
Budapesti raktárból 

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

lékeltetnek.
100 3/s vasúti viz 100 
pohárral, 100 dugó

húzóval K 44.— 
Czim :

K rondorfi ku tválla la t 
B udapest, V. kerü l et, 
Z oltán-utcza 10. sz.

ANDRÉNYI
KÁLMÁN UTÓDAI

Hagyományos franczia módszer.



XII. évfolyam. Budapest, 1909 február 15-én. 4. szám.

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

A „SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE” — 
A „DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA” — 
A „NAGYVÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA” -  AZ „U|VIDÉKI 
SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA” -  A „KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK 
KORCSMÁROSOK ÉS PINCZÉREK EGYLETE” -  AZ „ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA” — „A SZEGEDI 
SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA” — A GYŐRI SZAB. KIR. VÁROSI 
VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA” -  „A SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK 
ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE” -  „A POZSONY SZ. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS 
KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA” — A „BORSODMEGYEI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK EGYESÜLETE” — 
„A PÉCS-BARANYAI VENDÉGLŐSÖK IPARTÁRSULATA" -  A ,. KIS-KUN-FÉLEGYHÁZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ES 
KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA” -  A „BUDAPESTI KÁVÉSIPARTÁRSULAT” -  A „NÓGRÁDVÁRMEGYEI KORCSMÁROSOK

ÉS ITALMÉRÖK EGYESÜLETE”

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

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Negyedévre . . 3 korona I Egész évre . .12 korona 
Félévre . . .  6 „ | Egyes szám ára 50 fillér.

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

Megjelen
minden hó 1. és 15. napján. 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

TELEFON: 117—61.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

' Főszerkesztő :
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Mértékhitelesités.
A kereskedelemügyi miniszter az 1907. évi V. t.-cz. alapján 

hitelesítés alá bocsátható mértékek és mérőeszközök kellékei, 
hibahatárai és az azokon alkalmazandó hitelesítési bélyegek alakja 
tárgyában 107,225, 107,231 és 107,232/1908. szám alatt terjedel
mes rendeleteket bocsátott ki, melyeknek iparunkat érdeklő kar
dinális pontjai a következők:

Vendéglőkben, korcsmákban, kávéházakban és egyéb nyil
vános helyiségekben bornak, sörnek és egyéb szeszes italoknak 
fogyasztásra történő kiszolgáltatására csakis hitelesített palaczkok 
és ivóedények használhatók.

A folyadékmértékek közül a következők hitelesíthetők: 
50, 20, 10, 5, 2, 1 literes, 5, 3, 2, 1 decziliteres, 5, 2, 1 czenti- 
literes. Ezen elnevezések rövidítései és pedig a liter /, a deczi- 
liter dl, a czentiliter cl betűkkel a mértékek oldalára jegyzendők. 
A folyadékmértékeknek egyelőre a következő anyagból való ké
szítése van megengedve: vas, sárga és vörösréz ónozva, nikkel 
és üveg, fából készült folyadékmértékek nem hitelesíttetnek. 
Megengedhető eltérések az első hitelesítéskor 50 liternél 250, 
20-nál 100, 10-nél 50, 5-nél 25, 2-nél 10, 1-nél 5 cm-1. A kisebb 
ürmértékeknél az eltérések megfelelő fokozatban csökkennek. 
Az időszakos hitelesítésnél mintegy cgyharmaddal nagyobb elté
rések vannak megengedve.

A hitelesítési dijak a következők:
Üvegpalaczkok hitelesítési dija, a tejespalaczkokat kivéve, 

darabonként 0*6, üvegpoharak hitelesítési dija, egy mértékjellel 
darabonkint 0’6, üvegpoharak hitelesítési dija, két mértékjellel 
2 fillér.

A 107,232/1908. sz. rendelet a szeszes italokat tartalmazó 
zárt palaczkok mennyiségtartalmának kötelező megjelölését tár
gyalja. E szerint bort, sört vagy egyéb szeszes italt tartalmazó 
zárt palaczk csakis a tartalmazott ital törvényes ürmértékben ki
fejezett mennyiségének megjelölésével és az ezen megjelölés 
helyességéért felelős árusító nevének és lakhelyének megneve
zésével ellátva hozható forgalomba. E palaczkok azonban nem 
esnek hitelesítési kényszer alá.

Aki a részlet (detail)-kereskedésben közvetlenül a fogyasz
tónak bort, sört vagy egyéb szeszes italt zárt palaczkokban a 
tartalmazott mennyiség megjelölése nélkül árusít: az 1893. évi 
XXXIV. törvényezikk 4. §-ába ütköző és a szerint büntetendő

Hirdetési rovatunkat lapunk olva

kihágást követ el. Aki a részlet (detail) kereskedésben az előző 
szakasz rendelkezéseinek megfelelő mennyiségmegjelöléssel ellátott 
oly zárt palaczkokban bort, sört vagy egyéb szeszes italt árusít 
közvetlenül a fogyasztónak, amelyeken a feltüntetett mennyiség 
a tényleges tartalomnak meg nem felel s amelyekről tudta, vagy 
rendes kereskedői gondosság mellett tudnia kellett, hogy az 
azokon feljegyzett mennyiség a feltüntetett tartalomnak meg nem 
felel: az az 1893 : XXXIV. t.-czikk 5. §-ába ütköző és a szerint 
büntetendő kihágást követ el.

Az átmeneti intézkedésekből közöljük a következőket:
A közforgalomban jelenleg használatban levő mértékeken 

és mérőeszközökön az 1874. évi Vili. t.-cz. alapján alkalmazott 
hitelesítési bélyeg az 1910. év végén érvényét veszti. Ezentúl e 
mértékek és mérőeszközök a közforgalomban tovább csak akkor 
használhatók, ha azok legkésőbben 1910. év végéig időszakos 
hitelesítésben részesültek.

A hitelesítési kötelezettség alá eső palaczkok és ivóedé
nyek, amelyek az 1907. évi V. törvényezikk életbeléptének idő
pontjában az 1874 : VIII. t.-cz. alapján már hitelesítési bélyeggel 
el vannak látva, továbbra is forgalomban, illetőleg használatban 
maradhatnak.

1909. évi márczius hónap 12-ig hitelesíthetők lesznek az 
olyan korcsmái palaczkok és ivóedények is, melyek jelen rende
letben előirt követelményeknek nem felelnek ugyan meg, de 
megfelelnek azon követelményeknek, melyek az 1874. évi Vili. 
t.-cz. alapján beadott rendeletben nyertek megállapítást.

Ha az itt röviden ismertetett rendeletet áttekintjük, meg
döbbenéssel kell konstatálnunk, hogy ez mindazokra az üzlet
emberekre, akik mértékeket és mérőeszközöket kénytelenek hasz
nálni, jelentékeny újabb megterheltetést hárít ama jelentékeny 
költségek folytán, melyek a rendeletnek megfelelő uj mértékek 
előállítására fordítandók. Különösen az ürmértékeknél fog ennek 
szükségessége clöállani.A rendelet ugyanis minueziózus pontos
sággal állapítja meg az íirmértékeket, úgy, hogy a most forga
lomban levő ürmértékek nagy része egy vagy más szempontból 
nem fog a hitelesítés követelményeinek megfelelni. Ezek helyett 
tehát uj ürméitékeket kell beszerezni, mert a megfelelő átalakítás 
költsége sokszor nagyobb egy uj mérték áránál. További meg- 
terheltctés származik az űrtartalom hibahatárának rendkívül ala
csony megállapításából. Bádog ürmértékek csekély behorpadása 
is elég a megengedett hibahatár áthágására s vagy az edények

óinak becses figyelmébe ajánljuk.
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örökös kijavíttatásának költségei, vagy büntetések szakadnak a 
csak kevéssé is eltérő ürtartalmu mértéket használó üzletember 
nyakába. Az üvegből készített ürmértékek (palaczkok) tekinteté
ben még több bajt liárit a rendelet az üzletemberekre. A palacz
kok a hitelesítési dij és a rendkívül precziz gyártás következté
ben jóval drágábbak lesznek s aki néhány száz palaczkot kény
telen üzletében alkalmazni, szép uj tőkebefektetésre számíthat. 
Mindezek és a rendeletnek még más bürokratikus izü, szőrszál
hasogató rendelkezései folytán a kereskedelem és ipar érdek
képviseleteinek okvetlenül fel kell szólalniok a rendelet meg
felelő módosítása végett s ezt el is várjuk tőlük.

Némái Antal a kávéssegédek mozgalmairól.
A budapesti kávésipartársulat munkaközvetítő intézetének 

életbeléptetése és már is biztosítottnak és eredményesnek mond
ható működése érthető konsternácziót keltett a szervezett kávés
ipari munkások vezetőinek körében, akiknek lába alól a közvetítő 
intézet egy rántással húzta ki a talajt. A segédek és kávéfőzők 
legnagyobb része, biztosítva látva anyagi érdekeit, mindennapi 
kenyerét, megélhetését és szerződésileg biztosított jogait, napról- 
napra fokozódó bizalommal fordul a munkaadók felé, de annál 
hidegebben nézi a vezetők ujságháboruját, melynek jól ismeri 
már az igazi értékét. A háborúskodás ezen utolsó felvonását 
megörökítésre érdemes módon jellemzi Némái Antalnak, a buda
pesti kávésipartársulat elnökének két, a budapesti kávésipartár
sulat tagjaihoz intézett körlevele és a „Magyar Estilap" f. évi febr. 
hó 4-ki számában megjelent czikke, melyeket az alábbiakban 
egész terjedelmükben közlünk.

Ml a kávésoknak kötelessége?
Némái Antal, a budapesti kávésipartársulat elnöke f. évi 

január hó 30-án 38/1909. szám alatt a következő tartalmú kör
levelet intézte az ipartársulat tagjaihoz : „Értesítjük a t. társulati 
tagokat, hogy ipartársulatunknak a IV. Molnár-utcza 37. számú 
házban lévő munkaközvetítője folyó évi február hó 1-töl 
kezdve a feliróröket és takarítónőket is közvetíti. Ez alkalom
mal különös figyelmébe ajánljuk t. tagjainknak, hogy becsület
szavuk lekötése folytán mindenféle személyzetet — tehát a kise
gítőket is — közvetítőnk utján tartoznak beszerezni és csak 
olyan munkást alkalmazhatnak, aki közvetítőnk igazolványát föl
mutatja. Különösen hangsúlyozzuk, hogy mi a becsületszót a 
legszigorúbban értelmezzük és igen sajnálnánk, ha bárki ellen 
is — a becsületszó megszegése miatt — a nagy nyilvánosság 
előtt kellene föllépnünk. Végül megjegyezzük, hogy a közve
títőnk által elhelyezett személyzetet kivétel nélkül három napi 
fölmondás illeti meg.u Olvasva e körlevelet, a budapesti kávés
ipartársulat összes tagjai, tehát még azok előtt is, akik a köte
lező nyilatkozatot ezideig esetleg még nem Írták volna alá, 
nyilvánvalóvá válik, hogy az évek óta tartó harcz sikeres befeje
zése érdekében az ipartársulat hivatalos határozatainak betartása 
egyforma erkölcsi kötelességük. Nincs okunk hinni, hogy egyesek 
az ipartársulat elnökét eddig soha nem alkalmazott eszközök 
igénybevételére fogják kényszeriteni, mert a béke megvan már, 
ha nem is úgy szereztetett, mint azt a szervezetek vezérei 
óhajtották.

Kinek van igaza?
A második körlevélnek — melyet 41/1909. szám alatt f. 

hó 1-én küldölt szét Némái Antal — még pedig úgy a munka
adóknak, mint a munkásoknak — következő a szövege:

„A szervezett kávéfőzők és konyhalegények" aláírással 
f. évi január hó 30-áról keltezve egy körlevél jelent meg, amely 
kivételesen és szokatlanul tisztességes hangon szól ugyan ipartár
sulatunk tagjaihoz, de emellett a valótlanságok és tudatos ferdí
tések egész halmazatát tartalmazza.

Nem ugyan védekezésül, mert erre szükség nincsen, hanem 
csupán abból a czélból, hogy a rágalmak és a vádak egy pilla
natig se maradjanak czáfolatlanul, a következőket hozom a tagok 
tudomására.

A szervezett kávéfőzők és konyhalegények körlevele abból 
indul ki, hogy a kávésipar terén harcz indul. Én eztaharezot nem

látom. Harcz igenis volt akkor, amidőn a kollektív szerződés még 
fönnállóit, amidőn társulatunk tagjainak üzleteiben a kávéfőző 
és konyhalegény urak vitték a döntő szót, amidőn még ők dön
töttek afölött is, hogy a főnöknek, meg a feleségének szabad-e a 
konyhába lépni, hogy szabad-e az üzletet eladni, szabad-e sonkát 
fölszólalni ? Harcz volt továbbá akkor, amidőn a kávéfőző es 
konyhalegény urak a kávéházak ablakait kövekkel és revolverekkel 
ostromolták, amidőn seregestül jelentek meg egy-egy kávéházban, 
karbolos üvegeket szórva a vendégek közé és vandál módon rom
bolva és pusztítva a helyiség bútorait.

Amióta azonban a budapesti kávésok is kezdenek „öntu
datra ébredni“ és elég merészek ahhoz, hogy a saját üzleteikben 
maguknak legalább is annyi jogot követeljenek, mint amennyit 
a „szervezett kávéfőzők és konyha legények11 jónak láttak maguk
nak önként szerezni, amióta tehát az ipartársulat tagjait a közös 
szenvedés egy táborba terelte, azóta nincs harcz, hanem igenis 
van a munkások részéről meg nem szűnő lázas törtetés az elve
szett hatalom visszaszerzése érdekében.

Ez a czél és ennek a czélnak az érdekében képesek le
ereszkedni odáig is, hogy a gyűlölt és megvetett górékkal, a 
kizsákmányoló munkásnyuzókkal tisztességes hangon beszélnek. 
Ámde ki olyan naiv, aki a báránybőrben jelentkező farkasra rög
tön rá nem ismerne?!

Menjünk azonban tovább! Való igaz, hogy még a múlt év 
őszén folytattam magánkörben megbeszéléseket arra nézve, hogy 
az ipartársulat az akkor még fönnállott kávéfőző-szakegyesiilettel 
szerződéses viszonyra lépjen. Való az is, hogy Kovács József ur, 
a szakegyesület titkára átadott nekem egy tervezetet, amely azon
ban semmiféle aláírással vagy hivatalos egyesületi pecséttel ellátva 
nem volt és amelynek egyik pontját a körlevél idézi is. De Kovács 
ur a tanúm arra, hogy ez a tervezet az ö legorivátabb munkája 
volt és éppen ő volt az, aki diskrécziót kért tőlem, mondván, hogy 
a munkások közgyűlése a tervezetet még nem is ismeri. És való 
az is, hogy csak a folyó évi január hó 11. napján, tehát azon a 
napon, amidőn az ipartársulat munkaközvetítője működését már 
meg is kezdette, vettem át Kovács ur levelét, amelyben közli, 
hogy ahhoz a tervezethez a munkások hozzájárultak és kéri 
annak tárgyalását.

Kérdem ezek után, hogy józan észszel lehetett-e tőlem 
azt kívánni, hogy a tervezetet előbb tárgyaltassam, mielőtt az 
beérkezett ?

Ami pedig a munkások körlevelének azt az állítását illeti, 
hogy az ipartársulat tagjai, amidőn az aláírásokat gyűjtötték, 
bárkit is félrevezettek volna, erre csak az a válaszom, hogy ez 
az állítás valótlan és tudatos ferdítés, ami csak hangulatkeltésre 
van szánva.

Ugyancsak a hangulatot akarja a maga javára billenteni a 
körlevél, amidőn afölött kesereg, hogy a kávésoknak a munka
közvetítő föntartása újabb kiadásokat okoz. Lám, lám ! Mennyire 
a szivükbe vésték a mi tagjaink érdekeit 1 A husbojkottnál, a 
részleges és általános sztrájkoknál miért nem gondoltak arra, 
hogy a szegény gazdának is fá j, ha az üzletet — ok nélkül — 
be kell csukni, ha sok száz koronát érő áruja tönkremegy azért 
a nemes czélért, hogy a kávéfőzők és konyhalegények a hentes
legényekkel szimpatizálhassanak. Vigyázzanak csak az urak a 
maguk érdekeire, a mieinket majd csak mi magunk fogjuk meg
védeni.

A körlevél szinte büszkén hirdeti, hogy deczembcr 22-ike 
óta nincsen szakegyesület. Hát igenis van! A Hársfa-utczai helyi
séget a hatóság bezárta — de a kávéfőzők és konyhalegények 
már négy-öt nap múlva bevonultak a nemrég annyira gyűlölt és 
megvetett sárga pinezéregylet Hold-utczai helyiségébe, ennek az 
egyletnek tagjaivá lettek, vezetését teljesen átvették, a maguk 
kebeléből tisztikart is választottak.

Most tehát innen intézik ügyeiket és föntartom azt az állí
tásomat, hogy innen indulnak ki a terrorizálások is, amiknek fön- 
forgását a körlevél merészen tagadja. Nos hát én bizonyítok! 
Az ipartársulat közvetítőjéből elhelyezett kávéfőzőket és konyha
legényeket az üzletben levő alkalmazottak, az újból föllendült 
sárgaegylet tagjai és egyelőre ismeretlen más egyének terrori
zálták Baucr Ignácz, Klein Ignácz, Sachs Ödön, Ulits Lörincz,

Hirdetést rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Fábri Henrik üzleteiben munkába nem akarták engedni, meg
kéréssel fenyegették és az üzletből erőszakosan kiűzték. íme itt 
vannak a bizonyítékok, amelyekhez még a folyamodásban lévő 
rendőri vizsgálat szolgáltát bővebb adatokat.

A nők alkalmazására vonatkozó akcziót mindenkinek in
kább joga van elitélni, mint a „szervezett" (értsd: szocziálde- 
mokrata) munkásoknak. A szocziáldemokrata programul megveti 
a polgári társadalom erkölcseit, a prostitucziót azzal akarja orvo
solni, hogy a nőknek tisztességes munkát adjanak. Mire való hát 
most a programúi fölrugásával a polgári társadalom erkölcsi ér
zékére hivatkozni?

Én igenis hiszem és vallom, hogy a kávéházi konyhai 
munka nem férfiaknak való foglalkozás és hasznos, sőt erkölcsös 
dolgot művelek akkor, amidőn a férfimunkások előzetes figyel
meztetésre sem hajlanak, sok szegény nőnek tisztességes keresetet 
óhajtok juttatni. Azok pedig, akik ily módon leszorulnak erről a 
pályáról, ne az ipartársulatban és ne a munkaadóikban keressék 
a bűnbakot, hanem keressék ott, ahol meg is található, keressék 
azokban, akik a kávéházi munkások jól jövedelmező munkáját po
litikai játékaik tárgyává tették és szeretnék tenni a jövőben is.

Végezetül még egyet I Ha a munkások komolyan akarják 
a nyugodt és rendes munkát, ha súlyt helyeznek arra, hogy 
eddigi jogaik a legteljesebb mértékben megóvassanak, szűntessenek 
meg minden ellenállást az ipartársulat munkaközvetitőjével szem
ben, amely nekik — egy fillér költség nélkül és kivétel nélkül 
mindenkinek — szabad rendelkezésére áll. Az iparlársulat senkit 
politikai meggyőződésében háborgatni, senkit szervezkedési jogától 
megfosztani nem kíván. Egyesületi működésükbe beleszólásunk 
nincs és nem lehet, de a munkaközvetítés jogát, amelylyel a 
szakegyesület ezer meg ezer esetben visszaélt, többé kezünkből ki 
nem adjuk.

Ez szilárd elhatározásunk és ebben az elhatározásunkban 
nem ingathat meg bennünket sem az alázatos könyörgés, sem a 
„rettenetes következmények“ kilátásba helyezése.

Ez az én válaszom és egyben utolsó szavam ebben a kér
désben, mert most nem a hangzatos szavak, hanem a komoly 
cselekvés idejét éljük.

A harcz jogosultsága.
Közel negyvennyolez éve működöm a kávésipar terén. 

Kezdettem mint egyszerű tanulófiu, hosszú ideig dolgoztam mint 
segéd és két évtizednél hosszabb időn át voltam munkaadó. 
Miután pedig tizenkét évvel ezelőtt üzletemből visszavonultam, 
azóta minden időmet a kávésipar érdekében folytatott munkál
kodásnak szentelem. Nem dicsekvésből mondom ezt, hanem 
csupán azért, hogy bizonyítékát szolgáltassam annak, hogy volt 
alkalmam a kávésipar és az iparban alkalmazott munkások viszo
nyait megismerni.

Hosszú pályámon azt a tapasztalatot szereztem, hogy a 
kávésipari munkások viszonyai eltérnek más ipari munkások 
viszonyaitól. Áll ez különösen a fölszolgáló személyzetre, a 
pinezérekre. A pinezér nem bérmunkás. Fizetése sokkal cseké
lyebb, semhogy abból az életföntartásra szükséges eszközöket 
előteremteni tudná. Budapesten például egy fölszolgáló pinezér 
heti bére 12 korona, egy havi bére átlag 50 korona. Csak némi
leg is forgalmas üzletben azonban a pinezér borravalókból meg
keres naponta legalább 3 koronát, jobb forgalmú üzletekben 5 
vagy 6, sőt 8 koronát is. Átlag véve 180 és 250 korona között 
váltakozik a pinezér havi keresete. Ez pedig olyan összeg, 
amely hazai viszonyaink között csak csekélyszániu munkásnak 
jut munkabérben, nem is szólva arról, hogy ezer meg ezer más 
foglalkozású egyén (például vasúti alkalmazott, postai altiszt, 
kisebb hivatalnok stb.) keresete ezt az összeget meg sem kö
zelíti.

A borravaló-rendszer, amely — bármit mondjanak is az 
ellenkező véleményen lévők — nem a munkaadónak, hanem a 
pinezérnek az érdeke, bizonyos közvetlen kapcsolatot teremt a 
fogyasztóközönség és a munkás között. Ez a közvetlen kapcsolat 
— talán az egy borbélyipart kivéve — nincs meg más iparban. A 
szabósegédet, aki a ruhámat varrja, a czipészlegényt, aki a 
lábbelimet készíti, a kőműves-, ács-, üveges-segédet, aki a házat 
építi, nem is ismerem, még kevésbé a gyári munkást, akinek

munkája a közvetiö kereskedelem révén kerül forgalomba. 
Mondom tehát, hogy a közvetlen érintkezés bizonyos mértékben 
a nagyközönség alkalmazottjává avatja a pinezért; bizalmas, 
szinte barátságos viszony fejlődik ki vendég és pinezér között. 
Ezer meg ezer apró szolgálatot tehet és tesz is a jó pinezér a 
vendégnek; ellesi óhajtásait, vágyait, figyelmes és előzékeny 
hozzá, aminek ellenében a vendég szívesen és a rendes mértéken 
felül is díjazza.

Képzelhető-e ilyen körülmények között, hogy a pinezér az 
osztályharcz alapjára helyezkedjék? Ugyan ki ellen harczolna? 
A gazdája ellen nem harczolhat, mert hisz jövedelmének két
harmad részét nem attól kapja, ha pedig igazi gazdája: a közön
ség ellen harczol, akkor a saját érdekeinek ássa meg a sírját. 
Itt van tehát az óriási különbség a pinezérek és más munkások, 
nevezetesen a bérmunkások között.

És még egyet 1 A pinezér foglalkozásánál fogva a polgári 
társadalomnak tagja. Ennek szokásait, erkölcseit, politikai és 
társadalmi fölfogásait szívja magába nap-nap után és sajátítja el. 
Lehetetlenség, hogy kilépve az utczára, ezektől a szokásoktól, 
ezektől az erkölcsöktől és nézetektől megszabaduljon és bele
élje magát az osztályharcz alapján álló munkások, a bérmunkások 
gondolatvilágába.

A pinezérség ez okból sem alkalmas elem a munkás 
értelemben vett szervezésre és a gyakorlati tapasztalatok mutat
ják, hogy a budapesti pinezérek ily irányú szervezkedése mind
eddig meg is hiúsult.

És hogy meghiúsult, az egyenesen a pinezérség érdeke 
és haszna. Végtére i s : a kávéházak szórakozó helyek, amelyek
ben a közönség nyugalmat és kényelmet keres és nem hajlandó 
eltűrni, hogy ott folytonos czivakodások, torzsalkodások — a 
munkásmozgalmaknak ezek a rendes kísérői — napirenden 
legyenek. Folytonos zavar, ablakbeverés, kávéházak megszállása 
— amint azt nemrég tapasztaltuk — elriasztja a közönséget a 
kávéházaktól és igaz ugyan, hogy ebben az esetben a munka
adó is vesztes lesz, de sokkal nagyobb mértékben veszítenek a 
pinezérek, akik nem csak kenyerüket vesztik, hanem eljátszák a 
közönség rokonszenvét is.

Végezetül csak arra akarok még rámutatni, hogy a pinezér 
munkája voltaképpen nem is ipari foglalkozás. Személyes szol
gálat ez, olyan, amilyent a háziasszonyok, meg a házi cselédek 
végeznek. Olyan foglalkozás, amit bármilyen műveltségi fokon 
álló ember nem is napok, hanem órák alatt elsajátíthat.

Kivételes helyzet, hogy nálunk férfiak végzik ezt a munkát. 
A müveit nyugaton mindenütt nőket alkalmaznak a vendéglők
ben és kávéházakban, még pedig teljesen kielégítő eredménynyel. 
Karlsbadban és Marienbadban olyan üzletekben, ahol naponta 
sok ezer venég fordul meg, olyan forgalom mellett, amilyen 
nálunk el sem képzelhető, a női kiszolgálás mintaszerű.

A munka természete is kizárja ennélfogva a szoczialista 
szervezkedés lehetőségét.

Kávésok, pinezérek, kávéfőzők.
— Harmadik közlemény. —

Irta : (?)
Mint lett Saulusból Paulus? 

A MOPE. tehát megkapta a helyközvetités kizá
rólagos jogát, (kizárván az ügynöki közvetítést), a pin
ezérek 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

A tagdijak pedig gyéren folytak. Az a pinezér,
Megrendeléseknél kérjUk tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ki helyben volt, nem törődött a tagdíjfizetéssel. Minek? 
Neki nincs szüksége az egyletre, ő már helyben van. 
Akinek nincs helye, miből fizessen? Nagyon nehéz a 
tagdijakat beszedni.

Ráírnak tehát az Ipartársulatra, ráírnak az egyes 
kávésokra: szedje be az alkalmazottaitól a tagdijakat, 
vagy szorítsa őket, fizessenek.

A kávésok azonban — és ezt nem lehet kifogá
solni — megtagadták ezt a kérelmet, nekik nincs jo
guk az embereiket szorítani adósságaik fizetésére.

Ilyen bajokkal spékelve, a munkanélküliek egész 
serege folytonos ostromának kitéve, a mindig bé- 
kéilenkedő elemek harczi zaja közepette, a radikálisabb 
elem végre összeült az anyagi obligóval terhelt veze
tőséggel és egy megoldási tervezettel állt elő:

Fel kell kérni az Ipartársulatot, hogy támogassa 
az Egyletet (sok ezer koronával) mert különben össze- 
roskad terhe alatt. Azonkívül az egyes kávésok mint 
pártoló tagok járuljanak az Egylet lábraállitásához.

Átlátszó volt teljesen a terv.
Két eset lehetséges. V így megteszi ezt a kávés- 

ipartársulat, akkor vígan bonyolítja le az egylet pénz
ügyi terheit — és akkor újból és folyton kérheti a 
fennállásához szükséges támogatást. Vagy megtagadja 
az Ipartársuiat e kérelmet — hát akkor szabad a vá
sár, leszünk szocziálista szakegylet!

Olyan ez, mint a hidpróba anekdotája. Az uj 
hidra rá kell ereszteni a zsidókat, ha nem szakad 
alattuk le, jó a Ilid, ha leszakad, annál jobb.

Volt olyan kávés, ki tisztán látta a kulissza mö
gött történteket.

És akkor azt indítványozta: Meg kell tagadni a 
segélyt, mert az Ipartársulat alapszabályai ezt úgy sem 
engedik meg. A kávésok pedig egyenként csak akkor 
lépjenek be pártoló tagul, ha vállalt kötelezettségükkel 
szemben jogokat, tanácskozási és szavazati jogot nyer
nek. Mert olyan munkásegylet, —így szólt az indoko
lás — mely a munkaadóktól kér támogatást, nem ér
demel mást.

Leszünk tehát szakegylet, de suttyomban

E'dőlt tehát a koczka. A MOPE. a l-gjobb utón 
vo't szoczialista, osztálvharcz alaoián álló szakegyletté 
átalakulni. Erre óvatosan kell megválasztani a módot. 
Eev szép napon — iey szokás ezt mondani — meg
szűnt a MOPE. De megalakult ugyanekkor a Budapesti 
Kávésseeédek Szakegylete. Ez a szakegylet vezetősége 
ünnepi dressbe vágta magát és tisztelgett a kávésipar- 
társulat nagyérdemű elnökségénél.

Monoton ketyegéssel járt az óra az ipartársulat 
zötdasztalos irodahelyiségében, csöndes tollserczegés 
zavarta meg a csöndet, bodor szivarfüstüket eregetett 
az elnök és az eszmékben vele csereüzletet folytató al- 
e'nök, szorgalmas munkával hajolt Írásai fölé a titkár 
amikor a f-ntiszte't küldöttség szerény, de alázatos 
kéréssel prult az ipartársu'at elé:

- M-gbiiktunk, uram, de megalakultunk újra, csak 
a czim vá'tozott, mi alázatos szolgái az ipirtársulaf- 
n^k, eljöttünk tiszteletteljesen, vegve kegyesen pártfo 
gásáha az újszülöttet. Mi jó fiuk vagyunk kérem mj 
széfn-adó fmk vagyunk, majd meglátják, nagyon iól
VIRPljíiV TnjrunV f 07 J

Elnök, alelnök ellágvultak ezen édeskés szavakra 
és a diplomatákat is megszégyenítő fellépésre De 
az elnök mintha egy pillanatra aggályoskodna.

-  Aztán nem |eSZ majd ez az egylet is olyan 
renitens, mint amilyen volt egyszer az a hogvishiják ?

Dehogy, dehogy, jók leszünk, jók leszünk 
bájosak leszünk, kedvesek leszünk. U K’

— Akkor hát jól van, megcsináljuk a dolgot.
^Kszfihand, köszönjük szépen. És eltávoztak.

Mire ment pedig ennek a küldöttségjárásnak és meg
hallotta ezt egy szemfülesebb kávés, kit nem lehet 
apró szemfényvesztésekkel egyhamar tévútra vezetni.

Figyelmeztette az elnököt, alelnököt, hogy van egy 
mese a báránybőrbe öltözött farkasról. Vigyázzanak! 
Ha feloszlott a régi egylet, most visszaszáll a hely- 
közvetitésnek úgyis feltételesen megadott joga az ipar
társulatra. Élhet most e jogával, itt az ideje.

De elnök, alelnök feddő szóval csitította a trójai 
falóval álmodozókat. Ugyan, ugyan, hiszen ezek oly jó 
fiuk — és aztán a helyközvetités költsége oly nagy, 
ha arra adjuk ki a pénzünket, miből szerezzen az 
ipartársulat vagyont. Mert vagyont kell szerezni az 
ipartársulatnak, ez a fő: Az évi mérleg! Minél több 
plusz! Plus-ból él a magyar!

És igy történt vala a kis komédia bevezető 
játéka.

Klgubóztk m ár a hernyó.

Az uj szakegylef kérése az ipartársulat közgyű
lése elé került, amely azt minden különösebb aggo
dalmak nélkül teljesítette. Van hat a szakegyletnek 
helyközvetitöje, tehát van már egy kis hatalma is. Hoz
zálátott gőzerővel az embereit szervezni. Csakhogy ez egy 
kicsit nehezen megy. indolensek a pinezérek. Ha arról van 
szó, hogy tagdijat fizessenek, nem nagyon buzgólkodnak. 
Jórészük be sem iratkozott az egyesületbe. Bizalmatla
nok is voltak iránta. Itt segíteni kell a dolgon. Kieszelték 
hát. hogy energikus módon kérik fel a kávésokat, hogy 
kötelezzék személyzetüket a szakegyletbe való beirat
kozásra. Végigjárták a kávéházakat és most már az 
osztályharcz tenorjában kapaczitálták a kávésokat. Sok 
helyen hatott ez a beszéd, de sok helyen visszautasí
tották ezt a kérelmet. Hogy kívánhatják a munkaadók
tól, hogy munkásaikat kényszerítsék valamelyik egy
letbe be vagy kilépni? Mindegy. Fő a czél. Ha az esz
köz bele is ütközik a szocziális felfogás legelemibb 
szabályaiba is, ezúttal nemhogy megiámadták, sőt 
egyenesen követelték a lelkiismereti szabadság meg- 
sértését.

Lett ennek az akcziónak némi foganatja. Szapo
rodtak a tagok. De még sokan maradtak a sánezokon 
kívül. Ezeket is bele kell vinni.

Erre a czélra a következő kiáltványt bocsátották 
, : A pinezér maskara-ruhában végzi a munkát. Frakkba 

öltöztetik, mint valami — diplomatát. Le a frakkal! 
A frakk megbélyegző viselet. Az egyiptomi rabszol
gáknak, az amerikai farmokon a négereknek frakk 
volt a kényszerzubbonyuk! Frakk nem önérzetes em
bernek való visetet. még kevésbbé önérzetes pinezérnek! 
Valisa fel a frakkot a smoking!

Ugv is tőn! A harcz megindult a frakk ellen, 
!Ű PT 2 m 3 kávésoknál, az ipartársulatnál minden 

nehézség né kai czélt értek. Egyszerre csak értékvesz
tett börzecztkk lett a frakk és a Teleki-'éren a rolia-
szombMof5 foly,án sok handlé emlegeti a fekete (frakk)

Azóta a frakk mint kiviteli czikk a bécsi Teleki- 
piaczon nyomja a nemzetközi árakat.
ieit„uAAfnklii'!jn'!'?,,ban azonban mély tanúságok rej- e tek. a szolidaritásnak uj egyenruhája került ki be- 
'A'e. — a szrnoknjí. Aki akart, aki nem, most már a 
szakegylettel került vonatkozásba. Olyanformán jártak, 
mint az a legény, kinek a verbungnlás alkalmával 
háénemtly0’nták a csákób Katona lett abból, ha akarta,

a S7 a b ^ eífl.itp,edis:e,zazakczi<s kiváltképpen azért, mert 
nondia ^ 'u k' me f  3 he'yközveiités birtokában volt,evno' z, i l °  za7a’ hngy hű katonáit lehetőleg mindenexponáltabb kávéházban elhelyezze, hogy ott a lielvi 
agitáczió munkáját végezze, sy y

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelm ébe'ajánljuk
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Hogy is mondta Montecuccolii ?
Pénzt, pénzt és minek ismételjük, újból pénzt. 

Mert nagy szükség van rá. Fenn kell tartam az egy
letet. Meg kell fizetni a régi és átvett adósságokat. 
Lapot kell fenntartani. Agitácziós czélokra is kell. Párt- 
adót kell fizetni. A munkátlanokat segélyezni. Ellentállási 
alapot teremteni. És isten tudja még mire! Egyik módja 
a pénzszerzésnek a mulatság-rendezés. Csináljunk hát 
pincérbált, még pedig nagyot, a Royalban. A jövedel
met főképpen a kávésoktól kell összegyűjteni----------

E czélból először egy sereg bálapára és bálanyára van 
szükség. Felkértek tehát egy csomó kávést és feleségei
ket erre a tisztségre. Az osztályharcz szent nevében. A 
felszólítottak mindegyike elfogadta a méltóságot. Meg
hozta busásan a jövedelmet ez a kis tréfa. Nagyobb- 
szabásu bankókat raktak le a munkaadó balekek a 
velük érdekellentétben álló pinczérek pénztárához.

De azért a méltó elismerés sem maradt el. Éjfél 
után, a báli szünet alatt, amikor a bálozók, köztük a 
bálanyák és bálpapák a fehér aszlalhoz vonultak és 
ott egy kis itóka mellett a barátkozás kellemes ber
keibe vonultak, egyszerre, szilenczium, a czigány meg
szakítja nótáját és megkezdődött a szónoklatok árja.

Vélnéd az Aréna ut előtti téren hallgatod a nép
szónokot dörögni. Összefüggő, gyújtó, harczra lelkesítő 
beszéd, melyben a vörös fonál szerepét a következő 
jelszók képezték: munkásnyuzó, munkáskiszipolyozó, 
profitéhes kávés, kitartott, munkásfilléreken élősködő, 
pinczérzsiron hizlalt lelketlen uzsorások, — de majd 
megmutatjuk! Bőrödből csinálok dudát, azon huzom 
ezt a nótát . . .  Hej! Sohse halunk nteg!

A kávésok pedig szégyenkezve, sápadtan, elbo- 
rultan hallgatták a sokszoios és viharos helyesléstől 
megszakított beszédet ------------

Ez, tisztelt Egyesület, nem becsületes dolog. Ilyent 
becsületes szocziálista nem tesz. Először is nem teszi, 
hogy a munkaadótól kunyoráljon pénzt, másodszor 
nem ugratja be ily czélból a hiszékenyeket, és végre 
nem él vissza igy a vendégszeretet legelemibb sza
bályaival.

Ha röviden akaiom magam kifejezni, akkor azt 
mondom, hogy ez neveletlenség 1

És éppen pinczérektől neveletlenség, kiknek foko
zott mértékben kell tudni, hogy a vendéget meg kell 
becsülni.

Más lapra tartozik aztán, hogy amint tudom, ez 
a bál deficzittel végződött. Összeszedtek pedig, főleg a 
kávésoktól, egy nagy csomó úgynevezett felülfizetést. 
Ennek a felülfizetésnek nem az a czélja, hogy a bál 
költségeit fedezze, ezt közvetlen arra a czélra adják, 
amely czélt végeredményében a bál szolgálja. Mert ha 
én felülfizetek, akkor nem azért teszem azt, hogy a 
könnyelmű rendezőségetdeficzitjéből rántsam ki, hanem 
hogy ezzel is hozzájáruljak azon alapnak gyarapítására, 
amelyért a bált állítólag rendezték.

A Royal-bál után a vezetőség egyik mulatságot a 
másik után rendezte, de most már vigyázott, hogy de- 
ficzitje ne legyen. Ám a mulatságokra mindenkor és min
den kávést beinvitálták. Hol postán küldték a meg
hívót, hol egy repülő küldöttség vitte a kávéshoz. Szó
val, sohse feledkeztek meg arról, hogy az „ellentállási 
alapra“ a kávésokat megpumpolják. Erre nem lehet 
mondani, hogy neveletlenség. Ez röviden nem tisztes
séges eljárás. Igazi, öntudatos, becsületes és ennélfogva 
önérzetes szocziálista nem tesz ilyet.

TÁRSULATOK. E G Y E S Ü L E T E K .

A „Szállodások, vendéglősök, kávások, pinczérek és kávés
segédek orsz. nyugdijegyesUlete" közleményei.

Fölvétetett Budapesten, 1908. évi deczember hó 30-án, a 
„Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek 
Országos NyugdijegyesUlete" igazgatóságának a központi irodá
ban d. u. 5 órakor tartott havi rendes üléséről.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Dökker Ferencz, 
Maloschik Antal, Hámor József, Mitrovátz Adolf és Schmidhoffer 
Vilmos igazgatósági tagok; Frangois Lajos, Paris Vilmos fel
ügyelő-bizottsági tagok; F. Kiss Lajos, Nagy Sándor és Solti 
Ödön jogtanácsos.

2118. Elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést, 
megállapítja a határozatképességet, felolvastatja az előző ülés 
jegyzőkönyvét, mit az igazgatóság hitelesít.

2119. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 
1112 kor. 59 fillért, a szombathelyi 139 kor. 79 fillért, a sze
gedi választmány 487 kor. 34 fillért, a miskolczi választmány 83 
kor. 47 fillért küldött be elszámolás kapcsán és hogy a szom
bathelyi választmány Wittreich Nándor nyugdíjaztatásához szük
séges okmányokat, sürgetés daczára, még be nem küldhette, 
mert Wittreich magyar honosságát igazoló okmányok még be
szerezhetők nem voltak.

Jelentés tudomásul szolgál.
2120. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány decz. 

havi jegyzőkönyvét, jelenti, hogy a választmány 494 korona 50 
fillért küldött be elszámolás végett, hogy továbbá ezen választ
mány panaszt tesz amiatt, hogy a központi iroda az okmányokat 
a választmáuy megkerülésével a választmány kötelékébe belépett 
tagoknak közvetlenül küldi. Jogtanácsos azzal menti az eljárást, 
hogy ez csak azon tagoknál fordul elő, akiket Delfin vett fel és 
igy, akik még akkor nem tartoztak a választmány kötelékébe. 
Intézkedett azonban, hogy jövőben minden, Kassán belépett tag 
okmánya közvetlenül a választmányhoz küldessék.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi.
2121. Elnök jelenti, hogy a Dréher-sörgyár rt. igazgatójával, 

Aicli Ferencz úrral alkalma volt személyesen érintkezni s ez 
alkalommal tőle azon megnyugtató értesítést kapta, hogy a lakás 
ügye teljesen rendben van. Jogtanácsos örömmel ragadja meg az 
alkalmat s Dökker Ferencz működésére s személyes közben
járásáért felhívja az igazgatóság figyelmét, nagy részben ennek 
köszönhető, hogy a lakás kérdése rendbe jött.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul elnök jelentését, 
első sorban a Dréher-sörgyár rt. igazgatóságának, továbbá 
elnöknek s Dökker Ferencznek jegyzőkönyvileg mond köszönetét.

2122. Elnök az évforduló alkalmából visszapillantást vet 
az elmúlt évre, örömmel állapítja meg, hogy az egyesület foly
tonos fejlődés és izmosodás utján van, ezen örvendetes jelen
séget első sorban a tagok buzgó fizetési készségének, azután 
az igazgatóság, felügyelő-bizottság, választmányok és tisztviselők 
buzgó működésének tulajdonítja. Ezért nekik az egyesület nevé
ben őszinte köszönetét mond, kivánja, hogy a jövendő eszten
dőben az egyesület felvirágozása, erösbödése folyton tartson, 
legyen az egyesület minden tagjának, minden barátjának Istennek 
áldása és kéri az igazgatóság, felügyelő bizottság tagjainak 
további ügybuzgó támogatását.

Jogtanácsos köszöni meg az igazgatóság nevében az elnök 
meleg üdvözlését, kéri az elnököt, hogy azt a lelkes támogatást 
és nagy szeretetet, melyet az egyesülettel szemben évek hosszú 
során át állandóan tanúsított, a jövőben se vonja meg, csakis 
igy remélhető, hogy az egyesület annak a komoly feladatnak, 
melyre a szakiparban munkálkodókkal szemben vállalkozott, 
meg fog felelhetni. Őszinte szivböl üdvözli az elnököt, neki, 
valamint családjának az évforduló alkalmából minden jót s sok 
szerencsét kiván.

Az igazgatóság meleg szeretettel fogadja elnök üdvözlését 
s lelkesedéssel csatlakozik jogtanácsos jókivánataihoz.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
A jegyzőkönyv hiteléül: Dr. Solti Ödön.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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budapesti kávésipartársulat közleményei. 

J e g y z ő k ö n y v .
Fölvétetett Budapesten, 1909. évi január hó 28. napján 

a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Némái Antal elnök, Holstein Zsigmond pénz

táros, Graber Károly ellenőr, Gárdonyi József, Kallós Márkus, 
Neumann Károly, Szeiffert Antal, Sztanoj Miklós választmányi 
tagok, Upor József fölügyelő-bizottsági tag, Kemény Géza titkár.

4. Elnök az ülést d. u. 4 órakor megnyitván, jelenti, hogy 
Bodó Adolf elmaradását kimentette; az előző ülés jegyzőköny
vének hitelesítésére Holstein Zsigmond és Gruber Károly urakat 
kéri föl.

5. Az 1909. évi január hó 4. napján tartott ülés jegyző
könyve fölolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

6. Titkár jelenti, hogy Rapszky Zsigmond üzletét újból 
gyakorolja és a tagsági járulékokat folytatólag fizeti; uj tagokul 
az elnökség fölvette Menczer Lajos, Schwarcz Jakab és Klauber 
J. József kávésokat az I. fizetési osztályba; Gebauer József és 
Illits Gyula üzletét megszüntette és kilépett. Tudomásul szolgál.

7. Elnök jelenti, hogy Danielovits Sándor társulati tag és 
Neumayer Mihály nemrég kilépett tag meghaltak. Hátramaradt 
családjukhoz az elnökség részvétiratot intézett. A választmány az 
elhunyt kartársak emlékét jegyzőkönyvbe iktatja.

8. Rákosi Jenő levele, melyben a felesége elhunyta alkal
mából küldött részvétirafot megköszöni, tudomásul szolgál.

9. Elnök jelentése, mely szerint a fővárosi tisztviselők 
egyesülete és a hivatalszolgák egyesülete javára 5 - 5  K. ado
mányt utalványozott, jóváhagyólag tudomásul vétetik.

10. Elnök jelentése, mely szerint a sütőiparra vonatkozó 
szabályrendelet módosítása iránt beadott kérvényt a főváros 
tanácsa elutasította, tudomásul szolgál azzal, hogy a választmány 
az elutasító határozat ellen föleb bezni-nem óhajt. - t—

11. Elnök jelenti, hogy a hivatalos helyiség bérletét a 
Dréher-cég május 1-ére fölmondotta és a fölmondást ismételt 
kérelem dacára sem vonta vissza. Ennek folytán uj helyiségről 
kellett gondoskodni és ilyet talált is Kazinczy-uicza 11. sz. ház
ban s azt három éves szerződéssel évi 1360 K. bérért kibérelte 
A választmány az elnök jelentését tudomásul veszi és intézke
dését jóváhagyja.

12. Elnök jelenti, hogy a segélyalapra a magyar gázizzó- 
fény r.-t., Schatz József, Piatnik Nándor és fia, Frangois Lajos 
az évi járulékot befizették, a légszesztársulat pedig 104 K. 32 
fillért küldött. Az adakozóknak a társulat nevében már köszöne
téit mondott. Tudomásul szolgál.

13. Elnök javasolja, hogy a kávéházi szabályrendelet jóvá
hagyása ügyében a holnapi napon a kereskedelemügyi miniszter 
úrhoz küldöttség menjen. Elfogadtatik és a további intézkedések 
megtételével az elnök bizatik meg.

14. Elnök részletes jelentést tesz az ipartársulati munka
közvetítő fölállításáról és megnyitásáról. Ezen jelentésből jóvá
hagyólag tudomásul veszi a választmány, hogy az ipartársulat 
munkaközvetítője 1909. január 11. megnyílt és kitűnő eredmény
nyel működik. Jóváhagyólag tudomásul vétetik, hogy az elnök 
a közvetítő részére évi 2000 K. bérért a IV., Molnár-utcza 37. 
sz. házban helyiséget bérelt és oda a telefont bevezette, hogy 
ügyvezetőnek Vas Samut, irodaszolgának Gál Boldizsárt alkal
mazta. Vas Samu fizetése január, február és márczius hóra havi 
250, április 1-élöl kezdve havi 300 koronában, Gál Boldizsáré 
pedig havi 80 koronában állapittatik meg. Tudomásul szolgál, 
hogy a tagsági járulékok beszedése iránt intézkedés történt. 
Fölhatalmazza a választmány az elnököt, hogy a munkaközvetí
tőnél még szükséges kiadásokat fedezhesse és azokról utólagosan 
elszámolhasson. Végül tudomásul veszi a választmány, hogy a 
munkaközvetítő fölszereléséhez a Kohn Jakab és József, Thonet 
Testvérek, első magyar üveggyár, tóvárosi Fischer Emil, a ma
gyar gázizzófény rt., az egyesült villamossági rt. és Radnai 
Károly ezégek járultak adományaikkal, amiért is a nevezett ezé- 
gcknek őszinte elismerését és köszönetét nyilvánítja.

16. Tárgyaltatott a budapesti kávéssegédek szakegycsülc-

tének, valamint a budapesti kávéfőzőknek kérvénye a munka- 
viszonyok rendezése érdekében a tárgyalások megindítása iránt. 
Beható vita után a választmány valamennyi szavazattal egy sza
vazat ellenében, a következőleg határoz: Az ipartársulat tagjainál 
alkalmazott munkásokat továbbra is változatlanul megilletik 
mindazok a jogok, amelyek a múlt évben fölbontott kollektív 
szerződésekben foglaltattak. A választmány annak hangsúlyozása 
mellett, hogy ezeknek a jogoknak sértetlen megóvása fölött az 
ipartársulat a legszigorúbban őrködik, kijelenti, hogy a szerző
déskötésre vonatkozó tárgyalások megindítását ez idő szerint 
nem tartja szükségesnek. Egyéb tárgy nem lévén, az elnök az 
ülést d. u. 6V2 órakor berekeszti. Kmf. Némái s. k. elnök.

A kávéházi szabályrendelet m egsürgetése.
A budapesti kávésipartársulat küldöttsége Némái Antal 

vezetése mellett f. évi ja' uár hó 30-án Szterényi József keres
kedelmi államtitkárnál tisztelgett, kérve, hogy a kávéházi ipar 
gyakorlása tárgyában alkotott fővárosi szabályrendeletet hagyja 
jóvá. Némái Antal elnök hosszabb beszédet intézett az állam
titkárhoz kifejtvén, hogy az ipartársulatra nézve életkérdés a 
szabályrendelet életbelépése, főleg azért, mert a kötelező társu
lati tagságot rendeli el, s ez különösen a mostani munkásmoz
galmak között volna fontos. Az államtitkár igen szívesen fogadta 
a küldöttséget és kilátásba helyezte, hogy az ügyet lehetőleg 
gyorsan és kedvezően elintézi.

I. Némái Antal ez alkalommal következő tartalmú emlék
iratot nyújtotta át az államtitkárnak.

Nagyméltóságu Miniszter U r!
A fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési iparok gya

korlásáról szóló szabályrendeletet a székesfőváros törvényható
sági bizottsága még az 1907. év közepén állapította meg és 
terjesztette föl Nagyméltóságodhoz. A budapesti kereskedelmi és 
iparkamara az ügyre vonatkozó véleményes jelentését az 1908. 
évi május hó 16-án mutatta be Nagyméltóságodnak.

A szabályrendelet megállapítására vonatkozó tárgyalások 
még az 1898. évben, tehát több mint tiz évvel ezelőtt indultak 
meg. Ezen idő alatt a főváros közgyűlése négy ízben tárgyalta 
a szabályrendeletet, ugyanannyiszor terjesztette föl a nagyméltó
ságu minisztériumhoz. A fölterjesztés elküldése és a miniszter 
ur válaszának leérkezése között rendszerint 1 és fél, 2 esztendő 
telt el, az újabb és újabb tárgyalások is tetemes időt vettek 
igénybe, ezért a szabályrendelet még mindeddig nem léphetett 
életbe és annak a kávésiparra és ipartársulatunkra vonatkozó 
üdvös és fontos intézkedései még mindig nem ölthettek testet.

Kétszeresen érezzük a szabályrendelet hiányát most, 
amidőn iparunk terén folytonos munkásmozgalmak vannak, 
amidőn tehát ipartársulatunknak erősnek kellene lennie anyagi 
és erkölcsi téren egyaránt; ezt az erőt az uj szabályrendeletnek 
az az intézkedése adná, hogy minden egyes kávés köteles a 
társulat kötelékébe belépni és sajnos — a tárgyalások elhúzó
dása miatt ez az üdvös intézkedés nem valósulhat meg. A köte
lező társulást Budapesten a bérkocsis, a hordár, a zsibárus és 
a cselédszerzö iparokra nézve szabályrendeletek Írják elő. Abban 
a szerény nézetben vagyunk, hogy ugyanazt a jogot, amely az 
említett iparok köréből alakult társulatokat megilleti, társulatunk 
is méltán kérheti. Hiszen a kávésipar Budapesten háromezernél 
több munkást foglalkoztat, sok millióra rúg az az összeg, amely 
a kávésipar közvetítésével más iparágaknak jut és több százezer 
koronát tesz ki az az adó, amit ipartársulatunk tagjai fizetnek.

A társulási kötelezettséget az uj ipartörvénytervezet 604. 
§-a kötelezően előírván, nézetünk szerint a szabályrendelet ide
vonatkozó intézkedésének jóváhagyása elvi szempontokból kifogás 
alá nem eshetik. De nem tehető az ellen kifogás a jelenleg 
érvényben levő törvény szempontjából sem, mert hiszen a föntebb 
említett iparokra nézve alkotott szabályrendelet is a mostani 
törvény érvénye alatt keletkezett és nyert jóváhagyást.

Kötelező tagság nélkül ipartársulatunk eddig is csak 
nehezen volt képes a működéséhez szükséges anyagiakat elő
teremteni ; még súlyosabb helyzetbe kerül most, amidőn a mind

_________súlyosabbra fordult munkásviszonyok javítása érdekében kény-
Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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telén volt ingyenes munkaközvetítőt létesíteni, miáltal évi kiadásai, 
amelyek már eddig is évi tízezer koronára rúgtak, közel huszon- 
kétezer koronára emelkedtek. A társulat számos közérdekű intéz
ményének hasznát azok a kávésok is élvezik, akik rosszakarat
ból, vagy hanyagságból a terhek viselésében nem vesznek részt, 
ez az eljárás pedig erkölcsi szempontból is alapos kifogás 
alá esik.

Ipartársulatunk közérdekű működésével hasznos kisegítő 
szerve a közigazgatásnak. Évente több mint ezer koronát fordít 
segélyezésekre, tehát megkönnyíti a hatósági szegénytámogatás 
munkáját. Évenkint számos szakvéleményt ad a közigazgatási és 
rendőri hatóságoknak, a kereskedelmi és iparkamarának és a 
kir. bíróságoknak. Ezen közérdekű működését még hathatósabban 
tudná kifejteni, ha erkölcsileg és anyagilag emelkedhetne azáltal, 
hogy az összes kávésiparosok kebelébe tartoznának. A kötelező 
társulati tagság az a czél, amely felé társulatunk évtizedek óta 
törekedett és alulírott elnökünk húsz évi működésének közelálló 
jubileumára az lenne a legnagyobb elismerés, ha programmjának 
ezt a legfőbb pontját végre megvalósítva láthatná.

A szóbanforgó szabályrendelet megengedi a kávéházakban 
a női kiszolgálást, amelyet jelenleg érvényben levő szabályren
delet eltilt. Hogy mily nyereség volna ránk nézve a szabály- 
rendeletnek ez az intézkedése a munkásviszonyok javítása szem
pontjából, arról azt hisszük, fölösleges bővebben beszélnünk.

Nagyméltóságu Miniszter Ur! Az évek óta tartó tárgyalá
sok során tisztáztattak mindazok a vitás kérdések, amelyek 
ennek a szabályrendeletnek a megalkotása körül fölmerültek; 
azt hisszük tehát, hogy a jóváhagyásnak ma már elvi akadálya 
nem lehet. Éppen azért mély tisztelettel és bizalommal kérjük 
Nagyméltóságodat, hogy a szabályrendeletet nagybecsű jóvá
hagyásával ellátni és a székesfőváros közönségéhez minél előbb 
leküldeni kegyeskedjék.

Budapest, 1609. január 28.
Mély tisztelettel

alázatos szolgája 
Némái Antal, 

elnök.

HELYI ÉS VIDÉKI ÜZLETI HÍREK.
Beszterczebánya város szállodával kapcsolatos színház létesí

tését tervezi. A tervezési munkákkal előreláthatólag Medgyaszay 
István bpesti építészt fogják megbízni, aki szép sikert aratott a 
veszprémi színház tervezésével és felépítésével. Szabadka város 
tanácsa febr. 20-ki lejárattal kiirta a pályázatot a Palics-fürdőn léte
sítendő emeletes szálloda építésére. — Mokrin község tulajdonát 
képező nagy vendéglő máj. 1-től kezdve 3 évre febr. 20-án a község
házánál megtartandó árverésen haszonbérbe fog adatni. Kikiáltási 
ár 1700 korona évi bér. — Párkány község elöljárósága egy 
nagyvendéglő terveire hirdet pályázatot. Az épület 72 58 m. hosszú, 
utczai és 49'3 m. széles udvari területen tervezendő és pedig 
földszintes épületként. Pályadijul a község 300 K-s első és 200 
K-s második dijat tűzött ki. A pályázatokat február 20-ig kell 
beadni Párkányban a község elöljáróságánál, A nagytapolcsányi 
Korona-szálló derék bérlője Glázer Miksa megvásárolta a szállodát 
és helyén kétemeletes modern szállót fog építeni. — László 
József győri vendéglős a városi tanácshoz intézett beadványban 
a feltöltött Rábczamederből a Wenczel-kert kibővítésére kétezer 
négyszögöl területet kér bérbe. — A temesvári Polgári Lövölde 
vendéglöhelyiségének hat évre leendő bérbeadása tárgyában hat 
ajánlat érkezett be. A közgyűlés a bérletet G50 korona évi bérért 
Czernitzky Karolának adta bérbe. — A gyergyószentmiklósi 
„Fehérló" szállodát Hoffmnan József vendéglős vctle át és azt a

legújabb kor igényeinek megfelelő vendégszobákkal rendezte be. 
— Müllner József vendéglős Baján átvette az Otthon szállodát 
és vendéglőt s üzletét január hó 31-én nyitotta meg. — Fegy
vernek község a tulajdonában levő vendéglőt és szállót a hozzá
tartozó helyiségekkel együtt márczius 8-án, d. u. 2 órakor, a 
községházán tartandó árverésen haszonbérbe adja. A kikiáltási 
ár 1900 korona.

T
▲ Tokaji aszú, szamorodni

T
▲

T

S és pecsenyeborok S
bevásárlásánál

NAGY TESTVÉREK
szőlőbirtokosokat

Tállya (Tokaj mellett)
ajánlhatjuk legjobban, T

▲ A

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

pénteken

társas regge lit
tart. A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 

tartják:
1909. február hó 19-én Kovács E. M. vendéglő

jében (Ferencziek-tere, Királyi bérpalota.)
1909. február hó 26-án Lukács János (Fehérvári-ut 

14. szám.)

Hirdetések felvétele

a kiadóhivatalban. 

BUDAPEST, IV. Felsőerdősor 11.

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 kávéházainak 
állandó szállítója. (Fióküzlet: IV., Kishid-utcza 7. Telefon: 11 — 48)

V E G Y E S  H ÍR E K .
Meghívó a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs

márosok ipartársulata által 1909 évi márczius hó 10-én (szerdán) 
a Royal-szálloda összes termeiben rendezendő jótékonyczélu 
bálra. Diszelnök: Gundel János. Tiszteletbeli elnökök: Gliick 
Frigyes, Malosik Antal, Miiller Antal, Palkovits Ede, Stadler Ká-

HORVÁTH és CSILLAG m ű asz ta lo so k
MÜTEKEASZTAL 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 

hérmentve. — Szolid árak. — Kedvező feltételek. ____

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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roly, Pelzmann Ferencz. Rendezőbizottsági elnök: Petanovits 
József; alelnök: Bokros Károly; pénztárnok: Wilbnrger Károly. 
A tiszta jövedelem 10°/o-a a szállodások, vendéglősök, pinczérek 
stb. orsz. nyugdíjintézete javára, 10°/o-a a vendéglősök és pin
czérek menedékház-alapja javára, a többi a budapesti vendéglős
szakiskola és az ingyenes munkaközvetítő fentarlására fordittatik- 
Jegyek a meghívó előmutatása mellett válthatók: az ipartársulati 
irodában (IV. kér., Ferencz József-rakpart 10. szám); Wilburger 
Károly pénztárnok urnái (VII., Óvoda-utcza 51. szám); továbbá 
minden szállodában, vendéglőben, valamint este a pénztárnál. A 
zenét Bachó karmester vezetésével a honvédzenekar szolgáltatja. 
Pénzküldemények Petanovits József ur czimére intézendők (Met- 
ropole-szálloda). Felülfizetéseket a jótékony czélra köszönettel fo
gadunk és hirlapilag nyugtázunk. Kezdete este pont 9 órakor. 
Személyjegy 6 kor., családjegy (1 ur és 3 hölgy) 10 kor. Ren
dező-bizottság: Acél Miksa, Albisy László, Appl János, Baár 
József, Barta Béla, Bartuschek Ernő, Bauer János, Belatiny Arthur, 
Dr. Benedek János, Bernhardt Ferencz, Bessenyei Géza, Bittner 
Alajos, Blaschka István, Bokros László, ifj. Borhegyi Ferencz, 
Braun Samu, Brückner József, Brückner Lőrincz, Brückner Nándor, 
Burger Károly, Buzik András, Csuti Gyula, Czettel Gyula, Deli 
Sámson, Demeter K. Sándor, Deutsch Jenő Béla, Deutsch Mór, 
Deutsch Pál, Doktor László, Dökker Ferencz, Ebner Ferencz, 
Egerváry Géza, Ehm János, Eisenbacher György, Fejér Gyula, 
Fenkl Gyula, Fischer Emil, Fischer Gyula, Fliegenschnee Mihályt 
Frangois Czézár, Frangois Lajos, Frenreisz István, Förster Konrád, 
Fiirst Tivadar, Glück Erős János, Gregoiits Ferencz, Gundel 
Károly, Gíirsch Ferencz, Hack István, Hámor József, Házas Nán
dor, Herz Rezső, Herzer Konrád, Holstein Ármin, Holstein Zsig- 
mond, Horváth Dániel, Horváth István, Horváth János, Horváth 
József, Horváth Nándor, Hruska János, Huber Antal, Ihász György, 
lllits József, Jajczay János, Jajczay Mihály, Jajczay Nándor, Kamarás 
Mihály, Kapy Miklós, Kass Gusztáv, Kaszás Lajos, Katona Géza, 
Kerécz Ferencz, F. Kiss Lajos, Klecker Alajos, Klivényi Ferencz, 
Klosz Hermann, Koch Károly, Kommer Alajos, Kommer Antal, 
Komnicr Ferencz, Kori István, Kovács E. M., Kovács József, 
Krajcsovits Rezső, Kramer Miksa, Krausz Gottlieb, Kreisz István, 
Kremmer József, Krist Ferencz, Krist Károly Ferencz, Kuncz 
Ferencz, Kuncz Károly, Kutassy Vincze, Leheti István, Leheti 
József, Lerncr Mihály, Lippert Lajos, Littke J. E., Lukács János, 
Mádai Alajos, Malosik Ferencz, Marchal József, Marchal József ifj., 
Marchardt András, Mayer Ferencz, Mehringer Rezső, Merkl 
Adolf, Mohos Ferencz, Molnár Sándor, Mosch Bé!a,Neisiedler Géza. 
Némái Antal, Nősek Ignácz, Paládi László, Páris Vilmos, Pelz
mann Ferencz ifj., Petanovits József ifj., Pfender Emil, Pitzek 
Ferencz, Podoletz István, Poppel Miklós, Potzmann Mátyás, 
Prindl Nándor, Putnoki István, Rajágh Lajos, Salacz Nándor 
Salzberger Bernáf, Schaffhauser Endre, Schárhán Ferencz! 
Schermann Sándor, Schmidt Konrád, Schmidt Rezső, Schmitt 
Károly, Schnell József, ifj. Schuller Ferencz, Schumitzki Venczel, 
Seich Károly, Seltenmayer Gusztáv, Simon Pál, Skoupil József,* 
Solti Ödön dr., Spalt Ferencz, Sprung János ifj., Steger Károly, 
StöckI Tamás, Stölzl Nándor, Szántó Ferencz, Szente Imre! 
Szimon István, dr. Szuly Aladár, Törley Bálint, Ungár Samu! 
Váradi József, Wagner Vilmos, Waldmann Imre, Walter Károly,' 
Wampetits Ferencz, Wanipetits Ferencz ifj., Weissenstein Mór! 
Weisz. Antal, Werner János, Wilburger Antal, Wurglits Vilmos, 
Zeidl Venczel.

Törleyék tánczrendje, Az idei vendéglősbálnak — mint 
minden évben — úgy most is meglesz a maga szenzácziója, 
amely bizonyára nemcsak ipar társulatunk minden tagja részéről 
fog kellő méltánylásban és megbecsülésben részesülni, de evek

hosszú során át kedves és becses emléke lesz „a mi bálunk“ 
szépséges hölgyközönségének is, amely pedig a „tánczrendje1* 
tekintetében meglehetősen el van kényeztetve. Mint ugyanis 
teljesen megbízható forróiból értesülünk — az idei báli táncz- 
rend elkészíttetését újból özv. Törley Józsefné úrnő vállalta 
magára és ezen elhatározását a közelmúlt napokban Petánovits 
Józsefhez, a rendező bizottság elnökéhez intézett rendkívül 
szivélyeshangu levélben jelentette be. A tánezrend meglepetés
nek készül, ennélfogva egyelőre csak annyit árulhatunk el felőle, 
hogy egy állandó becscsel biró kiváló művészi alkotás, melyet 
úgy benső értékénél fogva, mint a rózsás leányálmok szárnyán 
hozzáfüződő kedves báli emlékek révén igen sokan nagy szere
tettel fognak megőrizni. Petánovits József, mint a bál rendező
bizottságának elnöke, meleghangú levélben fejezte ki köszönetét 
özv. Törley Józsefné úrnőnek, aki ilyformán újabb meglepő jelét 
adván iparunk és ipartársulatunk közügyei iránt viseltetett állandó 
jóindulatú és áldozatokra kész érdeklődésének, újból hatékony 
módon segíti elő jótékonyczélu intézményeink felvirágzását.

A kocsmai szabályrendelet m egváltoztatása. A székes- 
főváros tanácsa tudvalévőén még a múlt év áprilisában előter
jesztést tett a közgyűlésnek, hogy a kocsmákról, sorházakról és 
pálinkamérésekrőJ szóló szabályrendelet egyik pontja olyképen 
módosittassék, a hogy kocsmák és sorházak is reggel öt órakor ki- 
nyithatók legyenek. Ezzel akarta elérni a tanács azt, hogy ezek
nek az italmérésí helyiségeknek ideje ugyanaz legyen, mint a 
pálinkaméréseké, melyek a szabályrendelet szerint öt órakor ki
nyithatok. A közgyűlés ugyancsak szükségesnek tartotta a kér
dés rendezését, azonban dr. Szalai Mihály indítványára aként 
határozott, hogy nem a kocsmák és sörházak nyitási óráját tette 
korábbi időre, hanem a pálinkamérések nyitási idejét is reggel hat 
órában állapította meg. Ezen határozat ellen a budapesti szesz- 
és likőrgyárosok és kimérők iparlársulata fölebbezéssel élt a 
belügyminiszterhez, aki azonban a közgyűlés határozatát jóvá
hagyta és felhívta, hogy a szabályrendelet ehhez képest igazítsa ki.

Az ipartörvény ankétje. Megemlékeztünk annak idején 
arról, hogy a kereskedelemügyi miniszter a szaktestületek egyező 
óhajainak engedve, elhalasztotta azt az ankétet, melyet az uj 
ipartörvénytervezet megvitatására még a múlt öszszel hivott egybe. 
Az ankétet márczius 16-tól kezdődőleg tartják meg a városháza 
közgyűlési termében. A közbeeső időt a minisztérium arra hasz
nálta föl, hogy a beérkezett vélemények alapján az első tervezet 
óriási anyagából hét külön törvényjavaslatot csinált s már 
ezek a külön törvénytervezetek kerülnek az ankét elé. Ez a hét 
ipari törvény a következő: 1. Az ipartörvény. 2. Az iparoktatási 
törvény. 3. A munkaviszonyról és a munkásvédelemröl szóló tör
vény. 4. A sztrájkról és a békéltetésről szóló törvény. 5. Az ipari 
szervezetről szóló törvény. 6. Az ipari bíráskodásról szóló törvény. 
7. A kollektív szerződésekről szóló törvény. Előzőleg természetesen 
az uj szövegezést és a beérkezett véleményeket a minisztérium 
közli az érdekeltekkel, úgy, hogy azok az ipartörvénynek márczius 
16-án kezdődő tárgyalására fölkészülhessenek. A szakértekezlet 
dolgában a kereskedelemügyi miniszter ur a következő leiratot 
küldte a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetségéihez: „Az 
ipar gyakorlásáról, valamint az ipari és kereskedelmi alkalma
zottak védelméről szóló törvényjavaslat előadói tervezetének 
megküldése alkalmával jeleztem, hogy a tervezetet beható meg
vitatás czéljából az érdekeltség széles köreinek bevonásával egy
behívandó értekezlet elé szándékozom terjeszteni. Minthogy nyert 
értesüléseim szerint az érdekeltségi körök legnagyobb része a 
tervezetet saját kebelén belül már megvitatta s azok az érdek- 
csoportok is, melyek ezideig a tervezet megvitatásával el nem 
készültek, munkájukkal még e hónap folyamán el fognak készülni,

is s s s lü =2í  LEFKOVITS J. és TRRJfl TELEFON 14-74 

BUDRPE5T, VI., 5ZEREC5EM (JTCZR 65. (Br. Wodianer-ház.)
?zat>; (ekeasztal-, ddk6- és Rz országosiparegyesületezilstdlsz-

ie/k"áuáh á f?  ybŐ’9yar0Si0l!' 7 „ T,ei' érmével kitüntetve, valamint az ezred-I s káv éh áz i berendezési vállalat. éves országos kiállítás nagyérmével.
a Cyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk, a

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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ml akadálya sincs immár annak, hogy értekezlet egybeliivása 
iránt intézkedjem. Értesítem az egyesületet, hogy az említett 
értekezlet, mely előreláthatólag hosszabb időt fog igénybe venni, 
folyó évi márczius hó 16-án, kedden délután Vs5 órakor, az uj 
városháza közgyűlési termében (IV., Váczi-utcza 62-64. szám 
alatt) veszi kezdetét s folytatólag mindenkor a hétnek első három 
napján hétfőn, kedden és szerdán délután fél öt órától kezdő
d ő ig  fog megtartatni. Felkérem az egyesületet, hogy ezen az 
értekezleten leendő képviseltetése iránt idejekorán intézkedni s 
a kiküldendö képviselők nevét folyó évi február hó 20-áig be
jelenteni szíveskedjék. Végül értesítem az egyesületet, miszerint 
a tervezetre vonatkozólag írásban beérkezett összes véleményeket 
rendszeresen feldolgozva, lehetőleg még az értekezlet előtt tájé
kozódás czéljából az összes érdekelteknek megküldeni szándé
kozom, s hogy ezt idejekorán tehessen!, a feldolgozásra kerülő 
anyagot február hó elsejével le kell zárnom. Ennélfogva az el
készítendő munkálat csak azokat a véleményeket fogja tartal
mazni, amelyek folyó évi február hó 1-ig elém terjesztetnek. 
Budapest, 1909. évi január hó 21-én. Kossuth.“

A kötelező bornyilvántartás. Az uj bortörvény életbe
léptetése folytán előfizetőink nap-nap után különféle kérdésekkel 
részletes felvilágosításért fordulnak lapunk szerkesztőségéhez, 
főleg a bor nyilvántartást illetőleg. E nagyszámú megkeresésekre 
egyenként nem válaszolhatván, szükségesnek tartjuk a követ
kezőkre felhi\ ni olvasóink b. figyelmét: A borkészletről és bor
forgalomról ezentúl minden pinczetulajdonos tartozik nyilvántartási 
jegyzéket vezetni, legyen az termelő, vendéglős vagy kereskedő. 
Tehát minden vendéglősnek, aki az uj törvénynyel összeütközésbe 
nem akar jönni, kötelessége borkészletét pontosan felvenni és 
részletezve az erre szolgáló nyilvántartó ivre rávezetni. A bor
nyilvántartás kötelezettsége alól felmentést csak a földmivelés- 
ügyi miniszter adhat a törvényhatósági bizottság előterjesztésére. 
A törvény szelleméből folyik azonban, hogy ily felmentésre 
csakis oly kisebb szőlősgazdáknak lehet kilátásuk, akik bor
kereskedéssel, borméréssel vagy kismértékben való elárusitással 
nem foglalkoznak. A bornyilvántartási kötelezettség márczius 1-én 
veszi kezdetét. A törvény ezen rendeletének szigorú szankeziója 
is van. A 42. §. ugyanis világosan kimondja, hogy „kihágást 
követ el és 10 K-tól 600 K-ig terjedhető pénzbüntetéssel bün
tetendő, aki . . .  3. a 14. §-ban előirt nyilvántartást megfelelően 
nem vezeti, valamint az is, aki ezen nyilvántartást a hatóságnak 
vagy a 63. §-ban említett közegeknek az ott jelzett czélból ren
delkezésükre nem bocsátja." A bornyilvántartás kötelező formu- 
láréját a végrehajtási rendelet IV. melléklete tartalmazza, mig 
bővebb felvilágosítást e tárgyról a végrehajtási rendelet 39. §-a 
nyújt. Ily bornyilvántartó ivek a törvény által előirt formában 
megfelelő felzetlappal ellátva kaphatók a „Pátria" nyomda r. t.-nál 
(Budapest, IX., Üllői-ut 2b.) tetszés szerinti mennyiségben és 
pedig olyan ivek is, melyeken úgy a bevétel, mint a kiadás egy 
lapon van és olyanok is, melyek külön a bevételt, külön a 
kiadást jegyzik fel. Ily nyilvántartási ivek árai: 5 iv 40 fill., 10 
iv 75 fill., 50 iv 3 K 50 fill., 100 iv 6 K 50 fill.

Hymen. Mádai Margitot, Mádai Sándornak, a győri Kioszk 
volt bérlőjének, most a budapesti Akadémia-kávéház tulajdonosá
nak, a budapesti kávésipartársulat köztiszteletben álló tagjának 
leányát eljegyezte Zahler Mihály, a Viktória-gőzmalom tisztviselője.

A legfőbb disz. Vendéglőnek, kávéháznak, szállodának 
mindig a hófehér, ideális tisztaságú fehérnemű a legfőbb dísze 
és büszkesége. Akik üzleteik ennek a részére is súlyt és gondot 
helyeznek, azoknak figyelmét készséggel hívjuk fel ezúton a 
„Patyolat“ vállalat lapunk mai számában foglalt hirdetésére. E 
vállalatot a legmelegebben ajánljuk szaktársaink figyelmébe.

Dr. SZULY ALADÁR
ÉLELM IC ZIK K EK  É S  FŰ SZER  

N A G Y K ER ESK ED ÉSE ::

: PÁ R A TLA N UL  GAZDAG  : 
KÜLÖN CSEM EGEOSZTÁLY

BUDAPEST IV., MUZEUMÖRUT 23.

A
f. AJ.

V álogatott f ű s z e r á r u k ,  

m indennem ű bel- és kül

földi csemegék, m agyar és 

franczia pezsgőborok, rum 

és tea, liqueörök, sajt, vaj, 

kassai, prágai sonka, fel

vágottak, gyüm ölcsök stb. 

:: stb. rak tá ra  ::

Gőzmosógyór és fehér- T T ^  M  r r \  y L T  ’W' JRL Gőzmosógyár és fehér
nemű-kölcsönző vállalat. ^  A - A  A .  w  MmJ / a . X  nemü-kölcsönzö 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. S ZÁ M . ==

Ajánlja teljesen átalakíto tt és modernül berendezett gyárát a  t.
T  , « c k i  vendéglős és szállodás urak figyelmébe. A m osásnál különös gond
ie ie io n -S Z . D l öU. fordittatlk  a fehérnemüek s z a k s z e r ű  kezelésére és kímélésére.

=  Gyors és pontos szállítás. =
Telefon-sz. 51—80.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Vendéglői ételek kiszolgálása a kávéházakban. A hi
deg és meleg vendéglői ételek kávéházakban történő kiszolgá
lása tárgyában a „Budapestiszállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata" választmánya a következő körlevelet intézte 
az ipartársulat tagjaihoz: „A budapesti kávésok — tisztelet a 
kivételnek — tovább folytatják a vendéglőipart nagyban káro
sító törvényellene-; iizelmeiket. Ipartársulatunk a székesfőváros 
hatóságához ismételten előterjesztést intézett e tűrhetetlen álla
pot megszüntetése végett. Úgy tudjuk, hogy a tanács szigorú el
járásra hívta fel az elsőfokú iparhatóságokat. Azonban a ható
ságok eljárása is csak akkor lesz sikeres, ha a panaszos ven
déglősök maguk is hathatósan támogatják őket. Ez pedig csak 
úgy lehetséges, ha az ipartársulat feljelenti a vétkes kávésokat. 
Hogy ezt niegtehessük, szükséges, hogy a t. kartársak bejelent
sék az ipartársulatnak mindazokat a kávéházakat, amelyekben 
iparkihágást vagy jogtalan italmérést tapasztalnak. A választmány

Meghívó. A Budapesti Pinczéregylet és a kebeléből ala
kult Egyetértés Sport Club 1909. márczius hó 4-én, a Royal- 
szálloda összes termeiben jótékonyczélu zártkörű elite bált rendez. 
Személyjegy ára 3 korona, családjegy ára 6 korona. Kezdete este 
VslO órakor. Jegyek kaphatók a bálirodában (Hungária n3gy szál
loda), a hová minden levél és pénzküldemények Deák István 
úrhoz intézendők. Hivatalos órák d. u. 4 —6 óráig. Kéretik estélyi 
öltözékben megjelenni. A bál tiszta jövedelme a B. P. E. és az 
E. S. C. pénztárának felsegélyezésére fog fordittatni. Felülfize- 
tések, tekintettel a jótékony czélra, köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugtáztatnak. König Jakab (Hungária szálloda), Mitro- 
vátz Adolf (Pannónia szálloda), Wassel Gusztáv (Gambrinus- 
étterem), Haas Imre (Royal szálloda) elnökök, Kopcsinovics Antal 
(Bpesti Pinczéregylet), Gross Samu (Hungária szálloda), Wirth 
Ferencz (Vadászkürt szálloda), Beer László (Pannónia szálloda), 
Kommer Béla (Vadászkürt szálloda), Nagy János (Angol királynő 
szálloda), Csernák József (Metropol szálloda) alelnökök, Rózman 
Jenő (Bpesti Pinczéregylet), Arany József (Vadászkürt szálloda), 
Nagy László (Bpesti Pinczéregylet) pénztárnokok, Hautzinger János 
(Bpesti Pinczéregylet), Gremen Gyula (Bpesti Pinczéregylet), 
Totsche Vilmos (Hungária szálloda) ellenőrök, Cseke Lajos 
(Vadászkürt szálloda), Zsovák Károly (Bpesti Pinczéregylet), Deák 
István (Hungária szálloda) jegyzők, Tilcser János (Ehm-étterem) 
Hoffman András (London szálloda), Berger Géza (Bristol szál
loda), Mayer József (Metropol szálloda), Dékány Sándor (Schuller 
étterem), Hollub Rezső (Országos Casino).

Pozsonyi vendéglős és pinczérbál. A pozsonyi szállo
dások, vendéglősök és kávésok pinczérei önsegélyző és menház 
egyletük, a pinczér tanoncziskola és a zászlóalap javára f. hó 
18-án, a „Béllé vue“ összes helyiségeiben zártkörű tánczvigalmat 
rendeznek, melynek védnökségét Huberth Henrik pozsonyi pezsgő- 
borgyáros és Wellisch Antalné úrnő vállalták magukra. A rendező- 
bizottság tiszteletbeli elnökei Pallán Ferenc, Wellisch Antal, 
Chovantsek Lajos, tagjai Wellisch Gusztáv szállodás, Udvorka 
István, Baár Ferenc, Láng Ferenc, Derschatta Ede, Greiner Pál 
Schmidt Káról}', Lerchner András, Kellcr János, Haller János 
vendéglősök, Láng János. Schusnix Vilmos, Tóth Béla kávésok, 
továbbá Pozsony társadalma részéről dr. Hlaváts Andor, dr’ 
Kozma Gábor, Bartal János, Jankó Zoltán, Rzha Henrik, Ruttkay 
Gyula, ifj. Dobrovits Mátyás, Polli Edgár és Petri Henrik titkár. 
A rendező-bizottság elnöke Ambrus József, alelnökei Márton 
Gyula és Krccli Vilmos, pénztárosok: Albert Károly és Pitzinger 
József, ellenőr Horváth Dezső, jegyző Grátz Vilmos. Ezenkívül 
választottak még egy 21 tagú fogadó-bizottságot és egy 96 tag
ból álló rendezőséget. A báli iroda (Nemzeti szálloda) feliilfizc- 
téseket köszönettel fogad (szeniélyjcgy 2 kor., családjegy 4 k o r) 
és hirlapilag nyugtáz.

Mulatság. A szegedi Pinczéregyesület február 18-án, a 
Kass-vigadoban, a messinai és ajkai károsultak javára jó‘ékonv- 
czélu tánczvigalmat rendez.

Borellenőrző bizottságok és az uj bortörvény. A január 
hó 1-én életbeléptetett uj bortörvény értelmében az eddigi bor- 
ellenőrző bizottságok ujjászervezendők. Addig, mig az uj bizott
ságok az uj bortörvény alapján megalakulnak, a végrehajtási 
rendelet a régi törvény (1893. XXII. t.-ez.) alapján alakított eddigi 
borellenőrző bizottságok mandátumát meghosszabbította. Ennek 
folytán a földmivelésügyi miniszter az eddigi borellenőrző bi
zottságok elnökeit körlevél utján felkérte, hogy a bizottság mű
ködésének fennakadás nélkül való folytatása iránt intézkedjenek, 
a törvényhatóságokat pedig felhívta, hogy utasítsák a kihágási 
ügyekben való eljárásra illetékes hatóságokat, miszerint a bor
hamisítási ügyekben hozott ítéleteket — az uj borellenőrzö bi
zottságok megalakulásáig — az eddigi borellenőrző bizottságok
kal közöljék. A borellenőrző bizottságoknak ugyanis, egyéb 
fontos feladataikon kívül, a törvény felebbezési jogot is ad az 
I. és II. fokú ítéletek ellen.

Temesvári vendéglősök szikvizgyára. A temesvári szállo
dások, vendéglősök, kávésok, kereskedők és szatócsok szikviz- 
gyár-szövetkezete múlt hó 23-án tartotta IX. rendes közgyűlését, 
melyen 24 tag 327 darab részvénynyel vett részt. Schubert Péter 
elnöklete alatt. A megelőző rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének 
elfogadása után Schubert Péter igazgatósági-, és a felügyelő
bizottsági jelentését a közgyűlés tudomásul vette. A mérleg 
megállapítása után a rendkívüli közgyűlés határozata szerint a 
felszámolásiakként eszközölték, hogy 53.098’25 korona vagyonból 
45.000 koronát osztottak szét a részvényesek között, amelynek 
folytán 1 — 1 részjegyre 90 korona esett. A kifizetések eszköz
lésével Schrottmayer József a Vendéglősök gőzmosódájának pénz
tárosát bízták meg. A közgyűlés az igazgatóságnak és a felügyelő
bizottságnak a felmentvényt megadta, mire az elnök búcsúzó 
szavai után a szövetkezet utolsó közgyűlése véget ért.

K a t z k y  L a j o s
épnletműlakatos-mesíer

„ZEPHIR" szabad, ajtócsukók és 
elsőrendű tűzhelyek mintaraktára

Budapest,
VI. kér.,’

Liszi Ferencz-tér 14.
Telefon 22— 78.

M H <j CÍ E SÍT-FÉM Y
jókarbantartás, bádogos-, vizvezeték- 
® és légszeszfelszerelési társaság  ~

L I T T K E
„CASINO”  pezsgő

k ü lö n  t ö l t é s  

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

IV., Szép-utcza 3. sz.
Telefon: 1 0 -8 5 . Telefon : 1 0 -8 5 .

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

Telefon 103 — 43

Elvállal mindennemű bádogos- és szerelötnu 
jjakat. valamint gazlangcTiT jókarhantartasT 
épület- és mu lakatos-munkálatokat e. .„.„a .

javításokat Is. “— --------------------— --------------- javításokat is.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat míndig Tapunkra hivatkozni!



1909 február 15. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 11

Halálozás. Fejér Endrét, a dobsinai jégbarlang bérlőjét 
és országszerte kitűnő hírnévnek örvendő vendéglősét és család
ját nagy csapás érte, kisfiúknak, a három éves Fejér Imrének 
skarlátban, múlt hó 20-dikán, három éves korában történt hirtelen 
elhalálozásával. A derék férfiú nagy fájdalmában a vendéglősök 
összesége őszinte kartársi részvéttel osztozkodik.

Borham isítás. A soproni rendőrség — mint S. N. levele
zőnk írja — nemrég nagy borhamisításnak jött a nyomára 
Ottopál Lajos ottani borkereskedő pinczéjében. A rendőrkapitány
ság mint elsőfokú hatóság a vett minták megvizsgálása után 
Ottopált borhamisítás miatt 16 napi elzárásra és 300 korona 
pénzbüntetésre ítélte és elrendelte 60 hektoliter hamisított bor
nak elkobzását.

Zárórák Szegeden. Szegeden a városi főkapitány a jan. 
28-án tartott közgyűlésen mutatta be a szállodák, vendéglők, 
kávéházakra vonatkozó és a jogügyi bizottság által is már tár
gyalt két szabályrendelet tervezetét. A régi szabályrendelet egyes 
részei ugyanis már elavultak, ezeket módosítani kellett és 
Juránovics Ferenc törvényhatósági bizottsági tag a szegedi ipar
társulat elnökének és'orsz. szövetségünk alelnökének indítványa 
folytán a nők alkalmazását engedélyező közgyűlési határozatot is 
be kellett venni a szabályrendeletbe. Közbiztonsági érdekből is 
szükségessé vált már a módosítás. Csekély módosítással elfogadta 
a közgyűlés a szabályrendelet-tervezetet, amelynek értelmében 
éjfél után egy órakor van a záróra és ugyaneddig szabad a 
zenélés is.

Kávémérök bálja. A székesfővárosi kávémérök iparlár- 
sulata, Riedl Ferenczné védnöksége alatt, február hó 17-én, a 
Saskör összes helyiségeiben (IV., Irányi-utcza 17.), temetkezési 
alapja javára tánczestélyt rendez. Kezdete 9 órakor.

Első Leánykiházasitó Egylet mint szövetkezet. (Gyer
mek- és életbiztosító intézet Budapesten, VI., Teréz-körut 40—42. 
Alapittatott 1863.) Folyó év január havában 1,694.800 K értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 1,501.400 K értékű uj bizto
sítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejében f. év 
január havában 112.505 K 81 fillért és az intézet fennállása óta 
13,975.461 K 40 fillért fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és 
életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek 
és legelőnyösebb feltételek mellett.

Berlini vendéglősök válsága. A vendéglősipar úgy lát
szik nemcsak nálunk, hanem a külföldön is erős válsággal küzd. 
Erre mutat legalább, hogy mint a P. H.-nak Berlinből Írják, az 
ottani háztulajdonosok értekezletet tartottak, amelyen szóba került, 
hogy jelenleg Berlinben 3000-nél több bolthelyiség áll üresen. 
Ennek oka főleg abban rejlik, hogy az utóbbi időben számos ven
déglő és kisebb élelmezési üzlet megbukott. Ezenkívül a mozgó- 
fényképszinházak, mutatványos vállalkozások száma is csökkent 
amelyek pedig rendszerint a nehezebben kiadható helyiségeket 
is elfoglalták. Részben azonban maguk a háztulajdonosok az 
okai annak, hogy az üres boltok száma ilyen hallatlan mérvben 
megszaporodott, minthogy az összes modern kényelemmel és 
diszszel felszerelt üzlethelyiségek száma olyan nagy, hogy egyes 
utczákrcl a földszinti utczai lakások szinte teljesen eltűntek. A

további bérveszteség elkerülése czéljából a háztulajdonosok kény
telenek pompás bolthelyiségeiket az eredeti czéltól eltéröleg 
sokkal olcsóbban és egészen más használatra bérbe adni. így 
azután akárhány freskókkal diszitett és hatalmas portáléval ellá
tott üzlethelyiségben, a berlini háziurak kényszerhelyzete folytán, 
most egyszerű csapszékek vannak, amelyekben munkásemberek és 
napszámosok élvezik a szeszes italokat.

Bűnügyi bonyodalmak egy kávéház körül. A budapesti 
államrendörség — mint a B. H. Írja — egy följelentés alapján 
szövevényes bűnügynek bogozza a szálait. A följelentés útvesz
tőjében a kiinduló pont az Andrássy-uti Menton-kávéház. Ez a 
fényes berendezésű üzlet, néhány év alatt hatodszor cserélt gaz
dát, ami azonkívül, hogy aligha vált hasznára a kávéháznak, 
akkora konfúziót támasztott az adás-véteü szerződések körül, 
hogy ember legyen, aki ki tud belőlük okoskodni. A kávéházat 
ezelőtt négy évvel Schauer kávés nyitotta meg. Alig néhány hó
nappal később eladta Fischer bécsi gyárosnak, akitől viszont 
Orbán Béláné vette meg, aki száztizezer koronát vitt bele az 
üzlet renoválásába s azonkívül lefizetett tizenhétezer korona 
házbéróvadékot. Orbánné szintén nem tudta megtartani a üzletet 
s megbízta K. dr. budapesti ügyvédet, hogy adja el a kávéházat. 
K. dr. Schwarcz Jakab magánzót mutatta be vevőként, aki egész
ben kétezer koronát adott az asszonynak előlegül. Schwarcz 
sem tartotta meg soká az üzletet. Kiment Amerikába. Előbb 
azonban ismét más gazda kezébe került a kávéház. A Földes 
és Radó ezég vette át az üzletet, majd most végül már hosszabb 
idő óta Zoór és Halmi bírják. Valamennyi fizetett az átvételkor 
ötven-hatvanezer koronát, de özvegy Orbán Béláné máig sem 
kapott többet kétezer koronánál. Érthető hát, ha megelégelte a 
várakozást s miután a kávéház tulajdonképpen csak ellenérték 
nélkül került ki a kezéből, följelentést tett a rendőrségen az ellen, 
akinek ő adta el az üzletet, Schwarcz Jakab ellen. A rendőrség 
már meg is indította a dologban a nyomozást s a közeli napokra 
hir szerint, tömegével idézték meg a tanukat a főkapitányságra.

Uj szakértők. A m. kir. belügyminiszter Temesvár város 
területén alakítandó italmérési illeték fölszólamlási bizottságba 
megbízható szakértőül a következőket nevezte ki a korcsmáro- 
sok számára: LudigJános, SchrauderAntal, Dozsé Döme; ezuk- 
rászolc és kávésok szám ára: Folgenrath Ferencz, Preisz Ignácz, 
Saruga Lajos.

Vendéglősök a m essinaiakért. A Szegedi Vendéglősök 
Ipartársulata február 11-én a 1 isza-szálló összes termeiben nagy 
kabaréval egybekötött farsangi tánczmulatságot rendezett a 
messinai földrengés károsultjai javára. A rendező bizottság 
Juránovics Ferencz elnöklete alatt száz taggal alakult meg. A 
kabaré műsorának összeállításával Szűcs Laczi kávést és kabaré
igazgatót bízták meg, aki a szegedi hírlapírók és a színház mű
vészei közül toborzott össze egy lelkes gárdát a közönség 
szórakoztatására. Az est érdekességét emelte, hogy König Péter 
városi zeneiskolai igazgató is föllépett a Tarka Színpadon és 
egy pompás humoreszkkel emelte a programm művészi sikerét. 
A prológot Salamon Gyula dr. irta és szavalta. A kiváló sike
rűnek ígérkező mulatságon Urbán Lajos zenekara játszott.

• illr vri frRruqyAr, fischer  m . •
Vezérképviselet és gyári raktár:

K lo p fe r S. Jenő
Budapest Vll., Károly-körut 9.

TELEFON: 84-39.
Öszecsukhaló kerti székek, padok és asztalok. Elsőrendű 
□ □  gyártm ány. K izárólag csavar-m egerősítés. □□
M T  Árjegyzék kívánatra ingyen küldetik “SW

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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^  é g v é n y e s
| S A V A N Y Ű V IZ . jy ja íto n i

Legjobb aszta li é s  üdiíö ital. = H e n r ik
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége-

bajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál. B udapest
M attoni H en rik Teréz-körut 37.

B o rs e p ró t folyékony állapotban, szavatolt 
vagy rom lott borokat v  A € A r  ft |
minden mennyiségben r í l s a i U i  czélokra

vízmenteset
kiégetési

nagyobb termelőktől, borkereskedőktől vagy korcsmárosoktól

KALMÁR SÁNDOR Budapest, V.,Deák Ferencz=tér 1. EÍ3
p*---------—— — ;— —— --------- —  ------- — - — ^

Dr. SZILRCiYI (jYÜLR
műegyetemi magántanár

törvényszéki hites vegyész nyilv. vegykisérleti állomása

BUDAPEST,

VI., Dessewffy-utcza 10. szám, II. em.

^ » ELVÁLLAL: « ,>
bármiféle élelmi vagy élvezeti szer (bor, pálinka, 

sör stb.) megvizsgálását.
_________ ____ ________________

Több millió úri és női órát, L w iC “ e"
passzirozva, három évre szóló jótállási nyilatkozattal ellátva küld 
szét a W iener Uhrenfabrik, Heinrich Weiss, Wien, XIV. Piller- 
gasse  1/409. Svájczi nikkel zsebóra 5 kor. Pompás rém. Glória 
ezüst anker úri óra 3 íedelü csak 8 kor. Igen divatos rém, elektro- 
arany úri vagy női óra 10 kor. Ugyanaz kettős fedéllel 14 kor. 
Ehhez illő elegáns úri- vagy hosszú női óraláncz á 6 kor. Ébresztő 
órák á 2 kor. 90 fill. Karkötők, amer. arany doublé 5—10 koronáig. 
Szétküldés utánvéttel, ■---------------■■■■ Csere megengedve.

Szállodás, vendéglős és 
kávés urak figyelmébe.

FEJÉR DEZSŐ, a „Kedélyes színpad" igazgatója |j 
1 —  — és a „Kisfaludy-szinliáz" volt

igazgatója február hó végén hangverseny-kőrútra indul 
elite társulatával. Ennélfogva felkéri mindazon t. szállodás, 
vendéglős és kávés urakat, kik üzleteikben társulatával 
(4 nő és 4 férfi) előadásokat tartatni óhajtanak, szíves
kednének vele ebbel! szándékukat a napok pontos 
megjelölésével mielőbb tudatni. Műsoron vannak: 
magán- és párjelenetek, tánczok, bohózatok, operettek stb. 
Feltételek megállapodás szerint. Czim: FEJÉR DEZSŐ 
Budapest, VII., István-ut 67. sz. =■ 1

Lakások,ingat
lanok, üzletek 
bérleti, eladási 

vállalat.

HUSZAR R.,BUDAPEST
V., Mérleg-utcza 2, (Gresham-palota).
--------------------- TELEFON 8 1 - 0 8 . ------------------------

MS-  R főváros legmegbízhatóbb vállalata. “ SPffi

SCHRETTNER EDE elektrotechnikai vállalata
B aross-u tcza  5. (Calvln-tér közelében) T elefon  69— 91.
Elvállal házicsengő-, telefon-, villamosvilágitás-, ivlámpák-, motorok- e's 

dinamók javítását.

Vendéglőhelyiség bérbeadása.
Megyeszékhelyen, 15000 lakossal, a város piacz- 
terén, újonnan épült ház utczai földszint és sou- 
terrain-helyisége a megfelelő mellékhelyiségekkel, 
vendéglő berendezése czéljára felette alkal
mas, 5000 korona évi bérért, 1909. november 
1-töl fogva három, esetleg 5 évre bérbeadandó. 
A vendéglő létesítése közszükségletet képez. 
Bérbevevő a bérlet átvétele napjáig a félévi házbért 
óvadékul köteles letenni. Az italmerési engedély 
megszerzését a h á z tu la jd o n o s  garantálja.

Bővebb felvilágosítást e lap kiadóhivatala nyújt.

3 UJ SZÓ
„ALTVATER“

GESSLER
BUDAPEST.

Egy felsőmagyarországi 
gyógyfürdőhelyre szak

képzett és óvadékképes keresztény vendég
lős kerestetik. A vendéglő több évi szerző
déssel bérbe adatik. Ajánlatokat „Kitűnő 
üzlet" jeligével továbbit MOOSE RUDOLF 
hirdető irodája Budapest, Nádor-utca 11.
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Ká-yéMzak 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 attyugözm osó“. Telefon 61—98. 
Gyár és iroda : VII. kér., Gizella-ut 24. Saját gyártelepén.

F ehérnem üek  házilagos k e -  tö  kilogram m on felüli m eny-
zelésben n r  sva és m in -  nyiségért é rte  küldünk  és
goivá sú ly  sz e rin t szám ítva. m h aza  szá llítjuk , a

találmány!
Acetylén-világitás 
villamos gyújtás- és 

kioltással
szállodák, vendéglők és 

kávéliázak részére.
Ugyanoly kényelem, mint a  villam világitásnál. ,
Egy gombnyomás és a távolban levő acetylénlág kigyullad, 

ujabo gombnyomás és az égő láng elalszik.
Robbanás k izárva! Biztos önműködő készülékek!

A távgyujtó bármely meglevő gázkészüléknél is felszerelhető.
I RkH1; óc^7FkFI V Gyár és vállalat acetylénvilágltásl, vlz- L n r \ U )  CO j Z .L i \L L Y  vezetéki berendezésekre

MRGáNMÉRNÖKÖK. HZI BUDRPEST, VII., RRÉNR-UT 64. =
Acetylen-alkatrészek nagyban raktáron. Telefon 80-87.

Nincs többé s^alborl Nincs többé töröttbori
Fogadós, vendéglős és főpinezér 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 állal kipróbált és használatba vett Kristály-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 zománezozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél sehol 
sem hiányozható K ristály-szűrő 100—150 liter munkaképességgel egy zsákkal, csomagolással „Budafoki Zom ánczgyár“ által 
szállítva ab Budafok 44 korona. — Megrendelhető a feltaláló: HERCZOG SÁNDOR (Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, 

CSÁKTORNYÁN, fiz utánvét mellett küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik!
Kaposvár, 190C. szept. 30-án. Tek. Herczog 5ándor urnák, Csáktornya. Az Ön 
által feltalált szabadalmazott borszürőt egyesületünk több tagja kipróbálta 
ós 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. Qrtmwald Mór s. k., elnök. P. II.

Nyilatkozat Herczog Sándor Csáktornyái déli vasúti vendéglős által feltalált 
és szabadalmazott „Borszürő' 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. Petrics Ignácz s. k., Csáktornya nagyközség 

birája. Rutonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

u ESI w  LJ

Vendéglő'-, kávéház= és szállótnlajdonosok figyelmébe!
Ajánljuk az általunk gyártott, sulyfelhuzóval ellátott

minden helyen fe lá l l í th a tó  és minden h a jtó er ő  n é lk ü li
„(Nemzetközi" Piano-Orchestrionokal

L e gú jabb  v ívm ányunk  e téren, hogy azok Mandolin, 
X y lophon  és vonózenével, valam int c sen gő k k e l vagy 
anélkül is használhatók.

A szépművészet egyik kimagasló ága a zene, melyért minden ember — legyen agg 
vagv 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, modern, kellemes zenével, hogy azoknak ottlétét 
kcllemesié tegye, miáltal úgy a forgalom, valamint a vendégek száma tetemesen szaporodik. 

Bármelyik elsőrendű zenekésziiléket 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 üzlethelységét, hanem anyagilag is előnyére vau a rajta 
levő pénzbedobás által és igy havonta 50— 60 koronát még félre tehet.

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

Művésziesen készített hangjegyü zeneszámokkal rendelkezünk, bár
milyen nyelven.

Mintaraktárunk bármikor megtekinthető m inden vételkötele- 
zettsóg nélkül.

Szives látogatásáért esedezik

MRCHINEK F. és FIAI vezérképviselete:

W H N h f l P  1  :: B u d a P e s t ;
l i  V ili., 5zentkirályi-u. 4. I. 10,

n
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K 75Budapesti Kölcsönös 5egélyző-Egylet
© © 
©©

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

Befizetett tőke : 1.550,950 kor, rlrpittrtott 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%-ot jövedelmeztek, miért is a tőkebefektetésre az intézet igen alkalmas.
T a U a r Á b h p f p f p b p f  könyvecskékre is elfogadunk és a biztonság legnagyobb foka mellett másutt 
I at\<Xl C K L/C LC lC r\C l a|;g 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. KEÍ .̂, ARANY JÁNOS-UTCZA 18.

Az igazgatóság.^
--------------------------------------------------------------------------------------------

Villamossági vállalat
V illam osság i áram m érőket és berendezéseket e llenőrző  társaság

VIII., József-körut 21. BUDAPEST, VIII., József-körut 21.
= = = = =  V IL L A M O S  V E N T IL 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 se k e t . 
ERŐÁTVITELI BERENDEZÉSEKET. 
TÁVBESZÉLŐ BERENDEZÉSEKET.
f t  T e le fon : 23-32. f f

tá vír ó  b e r e n d e z é s e k e t .
TŰZJELZŐ ÉS ELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEKET. 
VILL. HÁRITÁSI CZIKKEKET. 

f t  T e le fo n : 23—32.

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

„IIUPFELD" világczég részv. társ. Budapesten

ÁLLANDÓ HANGSZERKIÁLLITÁST
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 HANOVERSENY- 
ORCHESTRIONOK papir- és préselt hangjegyekkel (minden mfi pénzdobóval 
ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva

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

ZONGORA-ORCHESTRION VONÓS és XYLOPHON ZENÉVEL 
------  Mintaraktáram bármely időben megtekinthető. ____
Árak 480 koronától 16000 koronáig. Kényelmes részletfizetések kamatnélküli 
havi részletre. Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink szives meg
tekintését, óva intem a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon reményben lionv 
minél többen megtisztelnek becses látogatásukkal, maradok kiváló tisztelettel

MRRTIN JÓZSEF
(WETSCHL qYULW utóda) '

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



1909 február 15. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 15

Az igen  tiszte lt ven d ég lős é s  k ávés urak
szives f i g y e l m é t  felhivjuk

báró NOPCSA ELEKNÉ ujaradi uradalm i
e> m sörfőzőházában főzött m m

„BIKA SÖR“ ,
A sörfőzőgyár, mely 125 év 
óta áll fenn, újabban 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 SÖR"

V E  D J  E G Y

gyárnak legújabban Buda
pesten is van lerakata (IX., 
Tóth Kálmán-utcza 8—10.). 
Telefon 66— 97. — Hiitő- 
ház, ahol úgy hordókban, 
mint palaczkokban meg
rendelhető. © © m © © ©

B O R E L A D Á S.
Ajánlom a t. vendéglős uraknak kitűnő zamatu 

** boraimat a következő jutányos árban: Fehér 
és Fichsli 5—6 Wagner-fok erős, 24 kor. hekto
literenként; olasz rizling és kövidinka fajborok 
32 korona hektoliterenként. Boraim már egyszer 
meg vannak fejtve, most fejtődnek másodszor. 
Ezen árak érvényben maradnak 1909. november
1-ig, ha az illető kötést csinál A bort átveheti 
tetszés szerint kisebb-nagyobb tételekben. Kész

letem 1500 hektoliter.
S z u n y o g h  F e r e n e z ,  U jk éc sk e .

Szálloda- és vendéglő-bérbeadás.
Í/OVÁCSPATAK (Hont m.) nyaralótelepen, mely 
**■ a fővárostól 1 órányira, közvetlen a nyugoti 
vasút és a Duna mellett fekszik, az ott levő nagy
vendéglő és a 35 szobás teljesen berendezett 
szálloda, esetleg a dunai kosáruszodával és 
fürdővel együtt, f. évi február hó 1-től több 
évre bérbe adandó. — Csavargőzös, posta- és 

vasútállomás. — Bővebb felvilágosítást ad az
„Esztergom i helyi gőzhajó részvénytársaság"  

igazgatósága  Esztergomban.

POLLRCSEK EDE
kóser szalámi és füstölthusáru gyára 

BUDAPEST, VII., HOLLÓ-UTCZA 1. SZ.

Telefon : 97 -8 4 . Telefon 97-84.

K á v é h á z tu la jd 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.

Schaum burg -L ippe  hercze*
villányi pinczéjének

l^olb Lajos áltat vezeteti budapesti 
raktára

B U D R P E S T  VII., B R R e S R Y - U T S Z R  11.
TELEFON: 104—73. TELEFON 104— 73.

Azonnal házhoz szállít minden fajú, saját töltésit 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 herczegl pinczéből 
•  közvetlenül szállít. J

niapittatott

1 8 8 4 J COGNRC l1 8 8 4

CZCJBfl-DUROZIER & C'E

FRANCZIA CO G N ACG YÁR, BUDAFOK.

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

BUCSANYECZ JÓZSEF, B udapest, VI., Podm aniczky-utcza 27.
a nyugoti pályaudvar mellett

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

Központi iroda:
Budapest, V., Bálvány-utcza 10.

Raktár :
Budapest, VII., Rombach-u. 8. 

Telefon 89—51.

Gyárak : Ungvár — Borosjenő — Kassa 
Varasd — Vrata.

Mindennemű hajlított fabútor és kerti bútor.
Rjánlja kávéházi és vendéglő-berendezésekre csinosan kiállított gyártmányait.
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Csillaghegyi Tisztta’bak‘eriuT____________ O  O J  mentes e g é sz se 
rt ,  t _______________ ges ital.

forrásvíz ♦ Borrai vegyuvu kei-lemes ízt ad a bornak.

Megszünteti a gyomorégést.
Szomjcsillapitó és üdítő természetes forrásvíz.

0 S ) l 3 [ 3 í 3 0 0 0 0 0 ( 2 ] 0 B 0 0 © 0 0 0 E ) E l

Központi iroda:

Budapest III., Bécsi=ut 94.
TELEFON: 79-78.

Óvakodjunk az 
utánzatoktól! ..

Szálloda-eladás.
a „Laurentzy- 
szálloda" bár-Gyergyószentmiklóson

mikortól kiadó, vagy pedig örök áron eladó.
Az érdeklődőknek figyelmét különösen is felhívom 
a már 40 év óta fennálló és igen jó hírnévnek 
örvendő szállodára. A szálloda eladásának oka családi 

Felvilágosítást ad :

LAURENTZY RUDOLF, (iyergyószentm iklóson.

SZÉNSAVVAL TELÍTETT VÁROSLIGETI

m  
m  
m  
m  
m
m
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m

__ fg j

ARTÉZI ÁSVÁNYVÍZ

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

Steiner József és fia
czukrászdá ja  és sütödéje

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

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

Téli ftirdőkura a 
Szt. Lukácsfürdőben
T erm észetes forró-m eleg kénes 
források. Iszap fü rd ő k , isz a p 
boroga tások , m i n d e n n e m ű

, „ n  ----- therm ális fürdők , vizgyógy-
kezelés, m ásságé. L akás és gondos ellátás C suz, küszvény, ideg-, bőr- 
bajok  gyógykezelése és á té li fürdokura felöl k im entő  p rospektust kü ld  
ingyen a Szt.-Lukácsfürdő igazgatósága, B udapest—B udán.

SZT.-LUKÁCSFÜRDŐ RÉSZV.-TÁRSASÁG.

HRT, ENG. V ILLnN Y F E LS Z E R E LÉ S I VÁLLALAT

GOMBOS HUGÓ
BUDAPEST, DflMJflNICH-U. 51. TELEFON 101—52.
Villamos mótorok, szellőztető!., csengők, telefon és iólámpák 
E30 készítése és jókarban tartása
Nagybani raktár legjobb minőségű iylámpaszenekben és 
mm 70% áramot megtakarító Wolfram-izzólámpákban a a

Cliina és  alpaccaeziist
szálloda-, kávéház- 
és vendéglő-felsze

relések
legolcsóbban és legjobb 

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

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

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

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

óvadékkal rendelkező

=  v e n d é g l ő s t  =
keres.

A megválasztott vendéglős bért, világítást, italmérési ille
téket nem fizit, 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.

Irodai telefonszám 
18-68. ::

Lakás - telefonszám 
19-73. (Interurban)

G R O S Z  Ö D Ö N
törv. bej. szálloda, kávéház é$ vendéglők 

adás-vevést közvetítő irodája

Budapest, IV., Semmelweisz (Lljvilág)-utcza 4.
Táviratok
kö zvetítés  Bud apest

Cheque-számla az Erzsébet
városi Takarékpénztárná

\Jan szerencsém a nagyrabecsült szállodás, kávés és vendéglős 
urakat tiszteletteljesen aziránt felkérni, hogy üzletvétel vagy 

eladás esetén méltóztassanak számos elismerő levéllel kitüntetett 
közvetítő irodámat bizalmukkal megtisztelni, előre is biztosítván őket 
a legrövidebb idő alatt elérhető legjobb eredményről. Tisztelettel

GROSZ ÖDÖN.

„JÓKAI" KÖNYVNYOMDA HUJ) A PEST, VII, T1IÖKÖI.Y-ÚT 28.



Mezey és Társa
Budapest IJ(.; Ranolder-utcza 4.

Telefonszám 58— 60.

" » a P ils e n i P o lg á r i  S e rfő ző  „Pilseni Ősforrás" » u 
a M üncheni P a u la n e r  S ö r fő z ő  r. t. S a lv á to r s ö rg y á r

magyarországi kizárólagos vezérképviselete.

Ajánljuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palaczkban 
„Pilseni Ősforrás sör" a Pilseni Polgári Serfözöből, alapittatott 1842. 
„Müncheni Paulaner sör" a Müncheni Paulaner sörfözö Salvátorsör- 

gyárból, kapható egész éven át. „Salvator sör" a Müncheni Paulaner 
sörfözö Salvá‘i>'sörgyárból, kizárólag csakis márczius havában kapható.

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

A Magyar Királyi Sójövedék Yezériigynöksége
BUDAPEST V., Váczi-körut 32. Telefon 73-40.

A L A P Í T V A  1868-ban.

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

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

látható eredeti árak mellett.

BORHEGYI F.
palaczkozott bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára 
B U D A P E S T E N *  G iz e l la - t é r  I. (H a a s -p a lo ta )

ajánlja a legjobb

I  f r a n c z ia  és  m a g y a r  p e zs g ő k e t,
§ cognacot és l ik ő r ö k e t  g y á r i  á r a k o n .
*  Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a lég- 

jutányosabb áron szolgáltatja.
jjj Vidéki megrendelések gyorsan és jjontosan teljeslttetnek.

HAZAI IPAR
I

. v e o je o v .

HAZAI IPAR
I

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

Óvakodjunk a rossz 
utánzásoktól. =

M agyar já té k -k á r ty a -g y á r

v  Piatnik Nándor és fiai m m *
> . a; x ,op« ^  BUDAPEST, VII., Rcrttenbiller-u. 17.

öutfapci' Telefon: 63 -5 6 . Alapittatott 1324. öutíApes»

HIRDETÉSEKfe lvétetnek  a k iad ó h iv a ta lb an  
Budapest VI. kér,, Felső erdősor lk

Telefon 10 -71 . Telefon 10—71.

Elfér Dezső
e l e k t r o t e c h n i k a i  v á l l a l a t a
Budapest, Dohány-utcza 39. szám.

A „Conradty"-féie „Korona" és „Noris" 
jegyű ivlámpaszenek és a „K8rting“-féle 
rendes és fényhaíásn ivlámpák képviselete 

és gyári nagyraktára.

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

RRKOS M R N Ó Budapest, VII., Bálint-utcza 9., 
ház. Telefon 75—60.

szobrász Műkő vázák  d ú s v á la szték b a n .
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HUBERT J. E. POZSONY
C S . É S  K1R. U D V A R I S Z Á L L ÍT Ó
m  ALAPITTATOTT 1825. m

KÜLÖNLEGESSÉGI JEGY: CLUB”
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

m

m



TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FRANCOIS & Co.

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

BUDAFOK.

16 elsőrendű kitüntetés.

FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENCZ
BU D APE ST, V., G IZ E L L A -T É R  I. 

Sürgönyczim: Frampois Budafok.

Hors Concours. zazs

VÉDJEGY. VEZÉRKEPVISELŐSÉG:

RUDA és BI.OCHMANN
BU D APEST, V., AK A D É M IA -U . 16.

Telefon: Budafok 15. szám.

r

„Dr. JüST“ WOLFRAMLÁMPA7F5RZRI 

QYRRTMflNY.

Nagyfogyasztóknál elvállal
juk ezen lámpáknak évi 
átalány (kölesöndij) ellené

ben való szállítását.

1 Watt
á r a m -

f o g y a s z t á s

Kávéházak, vendéglők, áru
házak, irodák stb. világítására 
a legalkalmasabb és immár 

nélkülözhetetlen.
Szép, kellemes, fehér és állandó fény.

7 0
áramköltség-
megtakaritás

Többek között a következő helyiségek vannak kizárólag 
„Dr. J U S T “ WOLFRAMLÁMPÁKKAL kivilágítva:

Rbbazia-kávéház
Rmor-kávéház
Baross-kávéház
Berger-kávéház
Deli-kávéház
Emke-kávéház
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-szállő
Erzsébet királyné-szálló
Fiume-szálló
Meteor-szálló
Rémy-szálló
Royal-szálló

Irodák, pénzintézetek, üzletek, minisztériumok, állami hivatalok stb., stb.

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

Egyesült Izzólámpa^ é s  V illam ossági R észvén ytársaság .
Telefon 10-01, 16-12. ÚJPEST. Sürgönyczim: AMPÉRE.

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