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Eszmék és törekvések.
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A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének" 
1909. évi közgyűlése, melyet debreczeni közgyűlésünk 
határozata értelmében Budapesten fogunk megtartani, 
kétségkívül egyike lesz legérdekesebb országos értekez
leteinknek. És ha én már most — hónapokkal a köz
gyűlés előtt tollat fogok, azzal az elhatározott szán
dékkal, hogy egy kis beszámolót tartsak a szövetség 
kilencz éves munkásságáról, e munkásság eredményeiről, 
de részben eredménytelenségéről is, bizonyára nem 
azért teszem ezt, hogy a közgyűlés mellett vagy ellen 
hangulatot keltsek, vagy hogy mindenáron bírálatot 
gyakoroljak egy oly munka felett, mely munkának ma
gam is részese voltam : hanem igenis teszem ezt azért, 
hogy — ha lehet és telik erőmből is, nagy körvona
laiban tisztázzam, megállapítsam, talán szerves rend
szerbe is foglaljam mindazon eszméket és törekvéseket, 
melyet ama kilencz éves múlt szült és érlelt meg, és 
amelyek propagálása és megvalósítása elől immár 
sokáig nem zárkózhatunk el, hacsak a modern haladás, 
a humanismus örökéletü igazságai elől mereven elzár
kózni nem akarunk.

De, nehogy felforgató törekvésekkel vádoltassam 
— ámbár az igazság és a közjó érdekében ettől sem 
rettennék vissza — vagy hogy — félreértetvén — ne 
olyan színben tűnjek fel, mint aki — mert jót és újat 
mondani, alkotni nem tud — mindenáron a már meglevő 
régi, de jót ócsárolja, előre is kijelentem, hogy én a 
meglevő szövetséget drága örökségnek tartom, melyen 
magam is sokat dolgoztam, melyet feltétlenül és sér
tetlenül fenntartandónak vélek és újabb eszméknek, 
újabb törekvéseknek magam is csak oly módon és mér
tékben kívánok utat törni, ahogyan és amennyiben azt 
az utóbbi tiz év alatt megváltozott ipari viszonyaink pa
rancsoló kötelességünkké teszik.

Vállalkozásomban végig kell tehát majd mennem 
szövetségünk egész szervezetén, a szövetség összes 
ügyosztályainak működésén, harag és gyülölség, elfo

gultság és kendőzés nélkül vizsgálva, mennyiben felel
tek meg azok a hozzájuk fűzött várakozásoknak és ha 
nem, melyek voltak ama bennünk vagy kívülünk fekvő 
okok, amelyek a programúi beváltását teljes egészében 
lehetetlenné tették.

Mielőtt azonban e feladatomhoz hozzá fognék 
— bevezetésül — hogy az 1909. évi közgyűlésnek 
hogy úgy mondjam külső kontúrjait megrajzoljam, el 
akarom mondani azt, hogy én az 1909. évi budapesti 
tizedik szövetségi közgyűlést, anélkül, hogy holmi jubi
leumi húrokat kívánnék megpengetni, mert a frázisok
nak esküdt ellensége vagyok, mégis olyannak képzelem, 
amelynek külső formájánál fogva is mintegy betetőzé
sének kell lenni ama apostoli vándorúinak, melyet 
Debreczentől—Arad, Nagyvárad, Temesvár, Győr,
Szeged, Miskolczon keresztül Debreczenig, majd Buda
pestig jártunk be ipararunk érdekében.

El menve e városokba, hogy ott a szövetség köz
hasznú munkáján dolgozzunk, tiz éven át élveztük a jő 
magyar vidék tiszta, egészséges és önzetlen vendégsze
retetét és most rajtunk a sor, hogy a hozzánk, az ország 
szivébe elzarándokoló vidéki kartársainknak oly foga
dást biztosítsunk, mely méltán megilleti azokat, akik 
rendületlen bizalommal bennünk látják nemcsak minta
képeit a vendéglátás mesteri tudományának, hanem 
egyúttal erőteljes biztosítékait összes törekvéseik sike
rének. Nem is kétlem, hogy vezetőségünk, amely annak 
idején a Szállodások Nemzetközi Egyesületét — melyet 
joggal tartott az idegen-forgalom egyik leghatékonyabb 
tényezőjének — oly meseszerü fénynyel fogadta, hogy 
nehány napra reánk irányult egész Európa tekintete, 
megfelelő módon fogja fogadni a belföldi idegenfor
galom leghatékonyabb tényezőit, a magyar szállodásokat 
és vendéglősöket is, ha nem másért, hát azért, hogy 
idesereglő vidéki kartársainknak már a fogadás fényé
vel, meleg őszinteségével is demonstráljuk azt, hogy itt 
iparunk iránt lelkesedő, széles látkörü és nagymüvelt- 
ségü kartársakra találnak, akiknek keze munkájára bát
ran bizhatják logfontosabb ipari érdekeik további vé
delmét is.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Legyen tehát a budapesti közgyűlés minél na
gyobb, minél fényesebb nemcsak nevezetes évforduló
jául szövetségünk tiz éves munkájának, de ünnepi kezdő
pontjául munkásságunk egy uj szakának is.

Hogy milyen legyen azután a munka, melyet e 
keretben végezni óhajtunk, arról a következő alkalommal.

Vendéglősök borbevásárló és hitel- 
szövetkezete.*)

Irta: Fehér Mihály.
Midőn e lap vendégszeretetét elsőizben veszem 

igénybe ezen eszmének propagálása czéljából, első pil
lanatra talán egy kissé súlyosnak tetszik a kérdés, 
melylyel foglakozni kívánok. De eltekintve attól, hogy 
ezen kérdéssel már régóta foglalkozom, azt minden 
irányban alaposan tanulmányoztam, azt taitom, hogy 
minden ilyen közérdekű kérdés csak addig tűnik fel 
honyolódottnak és nehéznek, mig avval közelebbiül nem 
foglalkozunk, mig ellenben ha már foglalkoztunk vele, 
elienkező véleményre jutunk, szükségességét túlságosan 
természetesnek és megvalósítását könnyűnek találjuk. 
Én sem az egyik, sem a másik szélsőségbe nem esem, 
ismerem a kérdésnek az egész vendéglős iparra kiható 
nagy jelentőségét és értékét, de ism< rém a nehézsége
ket is, melyek megoldása elé tornyosulnak, azonban 
meg vagyok győződve, hogy kellő ügyszeretettel és 
erélylyel a kivitelben, a felvetett kérdést dűlőre lehet 
vinni.

Támogat ezen meggyőződésemben ama újabb 
tapasztalat, hogy a vendéglősök körében kezdenek az 
ügy iránt komolyan érdeklődni, és ez közvetlen indoka 
annak, hogy a felmerült eszmét most már a tanulmá
nyozás teréről a tettek mezejére óhajtom átvinni

Minden ipari téren ta álkozunk ma már szövet
kezeikkel és pedig úgy termelési, mint árubeszerzési 
vagy értékesítő szövetkezetekkel Ez okszerű össze
függésben van az általános gazdasági fejlődéssel, mert 
egyrészről a nagy gazdasági verseny, másrészről a 
fogyasztók fokozódó igényei, az önmagára utalt csekély 
gazdasági eszközzel rendelkező iparos erejét és szol
gálati képességét messze túlhaladják. Ebből folyik, 
hogy a különféle ipari foglalkozási ágak már nem elég
szenek meg tisztán erkölcsi társulásokkal, hanem fog
lalkozásuk jellegéhez képest termelési, árubeszerzési 
vagy értékesítési szövetkezetekbe tömörülnek. Az egyes 
egyének csekély gazdasági ereje igy egy közös szer
vezetbe gyűjtve, hatalmas anyagi tényezővé válik és a 
nagy gazdasági versenyben helyet szerezve magának 
és teljes érvényesüléshez jutva, igy juttatja a tőke és 
nagyipar előnyeit tagjainak is. Hogy a szövetkezeti 
intézmény a külföldön mily nagy tért hódított már meg, 
annak jelzésére a következő statisztikai adatokat aka
rom csak kerekszámokban felsorolni: Németországban 
van : 6000 hitelszövetkezet, 2000 fogyasztási szövetkezet, 
1500 termelő szövetkezet, 500 raktárszövetkezet, 500 
műhelyszövetkezet, 1000 értékesítési szövetkezet Auszt
riában van : 3000 hitelszövetkezet, 1000 fogyasztási 
szövetkezet, 1000 termelési és értékesítési szövetkezet. 
Magyarországon nagy számokról még nem lehet be
szélni, de legalább 2000 szövetkezetünk már van és 
ennek 10"/»-a ipari szövetkezet.

A vendéglősök mai válságos s az óriási állami és 
községi terhek viselésétől is súlyosbított anyagi hely
zete parancsoiólag megkívánja a szövetkezést a közös 
bevásárlás lehetővé tétele és a pénzhitel könnyebb

*) E közérdekű közleményt különös figyelmébe ajánljuk 
olvasóinknak. Bárhonnan érkező idevonatkozó felszólalásoknak 
készséggel adunk helyet lapunkban.

A Szcrk.

megszerzésének lehetővé tétele czéljából. Bizonyos az, 
ho y az ipari foglalkozótok közül a vendéglői ipar is 
egyike azoknak, hol a tőkebefektetés nagysága, az 
üzleti koczkázat, karöltve az egyéni megfeszítő mun
kával, egyáltalán nem vagy csak egyes elszigetelt ese
tekben találja ellenértéki t a legjobb esetben is elérhető 
eredményben A vendéglői ipar jövedelmezőségénél a bor
forgalom elhatározó tényező és akik tudnak emlékezni  ̂
régmúlt időkre, megerősíthetik, hogy a régi bortermelő 
Magyarorszában a vendéglős-ipar egyike volt a kiválóan 
keresett ipari foglalkozásoknak. Ez az állapot csak
hamar alaposan megváltozott A szőlők elpusztulását 
követő 12 évi olasz borbehozatali időszak alatt a ven
déglősök hozzászoktak a közvetítő kereskedelem utján 
fedezni szükségletüket és részben a szokás hatalma, de 
talán inkább a sok évi összeköttetésből eredő lekötött
ség ma is fogva tartja őket. És daczára folyton emel
kedő bortermelésünknek, nem tapasztaljuk a vendéglő
sök körében a kellő igyekezetét arra, hogy magul at 
a drága kereskedelmi közvetítéstől függetlenítsék. 
Anélkül, hogy a kereskedelemmel szemben ellenséges 
szándék vezetne, meg kell állapítanunk ama nemzet- 
gazdasági igazságot, hogy a termelési területeken belül 
a kereskedelemnek, mint közvetítőnek, szerepe megszűnik. 
Nemzetgazdaságilag mi a hivatása a kereskede emnek? 
Az, hogy a termékeket a termelési helyről oda vigye, 
ahol azokat nélkülözik, ahol azok nincsenek meg. 
Amikor tehát hazánk nagy részében viruló bortermelé
sünk van, ezen vidékeken, ezek közelében nem lehet 
a kereskedelem hivatása, hogy az árut a termelőtől az 
elárusító vendéglőshöz vagy fogyasztóhoz közvetítse. 
Ha azonban arról van szó, hogy a vendéglősök magu
kat a kereskedelemtől függetlenítsék, tisztában kell 
lennünk avval is, hogy a kereskedelem nemcsak közve
tít, hanem tőkeereje által segítve, hitelt is nyújt az el
árusítónak, amiért mél án keresi hasznában az ellen
értékét. Ebből, vagyis a kereskedelmi szolgálat 
túlfizetéséből származik a vendéglősök mai ama ked
vezőtlen helyzete, hogy közülök igen sokan a keres
kedelemtől függő helyzetben vannak és nem élvezhetik 
ama előnyöket, melyeket kedvező termelési viszonyaink 
nyújtanak. Ennek azután az általános fogyasztás és 
a termelés is kárát látja. A kereskedelemben már kez
dik belátni, hogy a belföldi közvetítésben a kereskede
lem hivatása folyton szükebb körre szorul, innen lassan 
vissza is vonul, ami egy okkal több, hogy a vendég
lősök ne várják' be ezen, bár drága, segélyforrásuk 
bedugulását, hanem már most igyekezzenek borszükség
letük beszerzését egészségesebb és természetesen jutányo
sabb alapokra helyezni.

Ennek eszköze az erők egyesülése, csoportosulás 
egy országos szövetkezetbe, szükségletük beszerzésére 
és emellett egy hitelszövetkezet létesítése a szükséghez 
képest felmerülő hiteligények kiélegítése czéljából. Egy 
olyan bevásárlási- és hitelszövetkezet, mely kizárólag 
a vendéglősök saját köréből és erejéből létesülne, veze
tése általuk választott és időről-időre változó bizalmi
férfiak kezeibe volna letéve, nem nyerészkedésen alapulna, 
hanem a szövetkezetek igazi hivatásához képest olcsó és 
jó áru és hitel nyújtása mellett, az esetleges feleslegeket 
is nem szinekurák tenyésztésére, hanem a tagoknak ju t
tatná, a vendéglősöket nemcsak lekötöttségüktől szaba
dítaná meg, hanem anyagi boldogulásuk lehetőségét 
megteremtené.

Egy ilyen kellő tőkével rendelkező szövetkezet, 
szakértelemmel vezetve, nemcsak a hitelre, anyagi 
támogatásra szoruló közép- és kis-vendéglősöknek 
felelne meg, hanem megtalálnák abban az anyagilag 
független vendéglősök is előnyeiket, azok is, kik min
denkitől függetlenül, saját eszközeikkel képesek szük
ségletüket a termelőhelyen fedezni. Mert tulajdonkép

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ezek is csak az egyes egyén korlátolt erejével rendel
keznek és nem lehetnek mindig tájékozva az ország 
összes borvidékeinek termelési viszonyairól, hogy ehhez 
képest a legalkalmasabb időben és helyen vásárolhas
sanak. A dolog rendes menete az, hogy vagy van 
nekik valamely termelőhelyen állandó összeköttetéstik, 
melyet tekintet nélkül esetleges változásokra évről-évre 
felkeresnek, vagy valamely ügynök ajánlatára keresnek 
fel egy borvidéket, ahol azután sok tanakodás nélkül 
vásárolnak úgy, amint éppen jön. Ez a dolog termé
szetében rejlik, mert a legnagyobb vendéglős sem ta
lálhatja meg előnyeit abban, hogy pár száz hektoliter 
évi borszükséglete végett egy sereg borvidéket bejárjon, 
azok között jutányosság szerint válogasson, sőt ha csak
2—3 helyre megy is, több költsége van, mint amennyit 
jobb bevásá lásnál megtakarithatna. A szövetkezet azon
ban megfelelő szervezetével folytonosan értesülve lesz 
az összes bortermelő vidékek helyzetéről, tagjainak ál
landóan pontos felvilágosításokkal fog szolgálni és 
mindig alkalmas időben és helyeken beszerzett készle
teivel a nagyoknak is egyenesen a termelőhelyekről 
jutányos ajánlatokat tehet, ami a személyes eljárás 
fáradalmait és költségeit feleslegessé fogja tenni, emel
lett czéltudatos, körültekintő vezetéssel mindig jobb 
bevásárláshoz juttathatja a legnagyobbakat is, mint ha 
személyesen fáradoznának. A szövetkezet készleteinek 
legnagyobb részét állandóan a termelőhelyeken tartaná, 
hogy első helyről és olcsóbban szolgálhassa ki tagjait 
továbbá a kisvendéglősök kiszolgálása czéljából, kik 
időközönkint fedezik csekély szükségletüket és azok 
részére, kiknek iskolázott borra van szükségük a fő
város közelében pinczét tartana, hol a borok rendes 
pinczegazdálkodással fognak kezeltetni. Egy ilyen pincze- 
gazdaság keretében a nagyon is elhanyagolt és külö
nösen a fajborok fogyasztása tekintetében nagy szerepet 
játszó palaczkbor üzlet is uj lendületet nyerhetne.

Az ekkép nagy vonásokban vázolt in'ézmény bi
zonyára nagyjelentőségű és üdvös volna egyrészről a 
vendéglősök érdekeinek szempontjából, de túlzás nélkül 
állíthatom, hogy a termelés és általában a borok helyes 
értékesítése tekintetében, mert minden olyan tevékeny
ség, mely az áru jutányosságán'kivül annak hírnevét is 
emeli, a fogyasztás emelkedését vonja maga után. Azt 
hiszem tehát, hogy a vendéglősök országos központi 
borbevásárlási és hitelszövetkezetének megalkotásánál 
számíthatunk mindama tényezők jóakaratu támogatá
sára, melyek bortermelésünk értékesítésénél érdekelve 
vannak vagy azt szivükön viselik.

Első feltétele ezen üdvös eszme megalkotásának, 
hogy a vendéglősök fővárosi egyesületének vezérférfiai 
azt felkarolják. Csak nehány vezetésre hivatott szemé
lyiség álljon mellénk és nem riadva vissza minden 
kezdet első nehézségeitől, bizonyos vagyok abban, hogy 
a legközelebbi bortermelésnél már a vendéglősök or
szágos szövetkezete áldásos működését megkezdheti.

Kávésok, pinczérek, kávéfőzők.
— Negyedik közlemény. —

Irta : (?)
Guerilla-harczok.

A kávéssegédek szakegylete most már minden 
gondját arra vetette, hogy tagjait harczrakész, az ellen
felet örökké nyugtalanító hadsereggé alakítsa át.

Nap-nap után csináltak sztrájkot, boykottot, jele
neteket az egyes kávéházakban. Hű segítőtársak voltak 
ebben a kávéfőzők és konyhalegények. A szolidaritás 
sohasem virágzott annyira, mint e napokban. Itt csak 
futtában néhány esetet mondunk el.

Egyik kávéházban hirtelen sztrájkba lépett a sze
mélyzet, mert a gazda úgy látta, hogy négy alkalmazott

pinczéréhez egy ötödiket is kell alkalmazni. Nem tűrték 
meg az ötödik munkástestvért, mert akkor a borravalón 
még egy ötödikkel is osztozkodni kell! Azt, hogy a 
gazda érdeke a rendesebb kiszolgálás, és hogy ezért 
pénzáldozatot is hoz, azt ők nem veszik figyelembe.

Sok baj volt a kaszirnőkkel. A kaszirnő ugyanis 
a gazda helyettese és érdekeinek képviselője. Vigyáz 
arra, hogy a kiszolgált dolgokért megkapja a gazda az 
ellenértéket, felügyel a gazda távollétében, hogy rend
ben menjen a munka, vigyáz a kávés vagyonára: el 
ne pocsékolják, el ne kallódjék, ellenőrzi a konyha
beliek munkáját. Sokszor figyelőnztető szava is van a 
személyzethez. Ez azonban némelyeknek kényelmetlen 
állapot és könnyen megy a visszafeleselés. Sok helyen 
ezért hirtelen sztrájkok törtek ki. Számtalan esetben 
azzal állott elő a személyzet, hogy ezt vagy azt a 
kaszirnőt azonnal bocsássa el a kávés, mert különben 
rögtön otthagyják. Elképzelhető, milyen anarchikus 
állapotokat szült az ilyen hatalmaskodás. Előidézte azt, 
hi gy a kaszirnő, ha nem akarta magát kitenni az 
ilyen boykottnak, a szaklapban, a Népszavában való 
kipellengérezésnek, a megcsúfolásnak, lassanként a 
személyzet érdekeit szolgálta, persze a gazda rovására. 
Szemet hunyt ott, hol nyitott szemmel kellett volna 
ellenőrizést gyakorolnia, és az „ellenőr" alárendelt em
bere volt azoknak, akiket ellenőrizni volt hivatása. 
Még azt is elismerem, hogy voltak egyes esetek, ami
kor tényleg helyén volt a kaszirnő túlkapásait, hajcsár 
természetét megfékezni, de tudjuk azt, hogy az ilyen 
fékezés a legtöbb esetben indokolatlan volt és túlzásba 
csapott, miáltal az üzleti érdek fundamentuma támad- 
tatott meg. És szinte gyanús, hogy a kaszirnő „garáz- 
dálkodásia" miatt mennyi volt a baj. Mintha sokalták 
volna némelyek az ellenőrzés nyűgét és egy kis sza
badabb és ellenőrizetlen gazdálkodásra vágytak volna 
sok helyütt Persze, persze . . .

Ugyanily módon bántak sok helyen a gazdával 
vagy annak feleségével. Kituszkolták, kiszidták a kony
hából az asszonyt. Semmi köze hozzá, hogy ott mi 
történik! Az ő dolgukba ne avatkozzék az asszony, de 
még az ura sem!

A fellázító eseteknek egész sorozatát tudnók el
beszélni, hogy inzultálták a kávést saját portáján, hogy 
űzték el onnan, hol a legtermészetesebb joga volt 
intézkedni.

Főleg azonban azokat péczézték ki, akik nem 
voltak a szakegyletnek rajongói. Akik kritikát mertek 
mondani, akik nem voltak „gutgesinnlok".

Akárhányszor rögtöni elbocsátását követelték az 
ilyen alkalmazottnak. És ha a kávés ellenvetést meré
szelt koczkáztatni, akkor a legegyszerűbb dolog volt 
őt is bojkottálni.

A feldühösített kávés ilyenkor más emberek után 
nézett. Ha akadt szakegyleten kivül álló munkás, akkor 
újból kezdődött a hadd el had. Az ilyen munkásokat 
állandóan üldöztek, megkeserítették az életüket.

A vége a játéknak az volt, hogy a kávés kény
telen, kelletlen béremeléssel és egyéb terhekkel bővített 
egyességet kötött és epilógus gyanánt, másnap egy 
nyilatkozat jelent meg a „Népszaváéban, melyben 
szánom-bánommal jelenti ki a kávés, hogy ö a mun
kásait megsértette, megbántotta, megkínozta, de ezentúl 
nem teszi, a szakegyletnek hű katonája lesz, és lehető
leg azon igyekszik, hogy a világon se legyen, nehogy 
útjában álljon a fiatal óriások térfoglalásának.

A tizes bizottság.

A kávésok tele voltak panaszszal a nap-nap után 
megismétlődő inzultusok folytán. Ostrom alá vették az 
ipartársulatot, hogy segítsen a bajokon. Az ipartársulat 
vezetősége meglehetős buzgalommal igyekezett a fel-

HirdetésI rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.



1909 márczius 1.Magyar Vendéglős- és Kávés-par

merülő differencziákat kiegyenlíteni, de végre is tuda
tára jött annak, hogy csak radikális módon oldhatja 
meg a kérdést. . „ ,.

E czélból rendkívüli közgyűlést hívott össze. E 
közgyűlésen két indítvány körül csoportosultak a kávésok. 
Az egyik indítvány szerint az ipartársulat maga állítsa 
fel a helyközvetitőjét, mert a túlkapások erőforrása 
és támogatója gyanánt a szakegyleti helyközvetitést 
ismerte fel. ,

A másik indítvány szerint egy kollektív szerző
déssel lehet a kellő rendet és nyugalmat helyreállítani.

Ámde a túlnyomó többség az előbbi indítvány 
mellett foglalt állást. Határozatba ment tehát az ipar
társulati helyközvetitő felállítása.

A közgyűlés e határozatának foganatosítására a 
társulati helyközvetités szószólói köréből tiztagu bizott
ságot választott.

Most már nyugodt lehetsz Európa! A tizek tanácsa 
majd rendbe hozza dolgodat-----------

Az ám. Csakhogy a nagy erély elillant e harczias 
férfiakból. A helyett, hogy érvényt szereztek volna a 
közgyűlési határozatnak, a kérlelhetetlen vitézek piaczi 
alkudozásba bocsátkoztak. Anélkül, hogy mandátumok 
lett volna rá, meghitták a szakegylet vezetőségét és 
enyhe diskursusokat bonyolítottak le.

Ennek a diskurálgatásnak az lett a vége, hogy 
felszólították a szakegyletet, hogy nyújtson be ajánlatot 
a kollektív szerződésre nézve.

A szakegylet vállát vonogatta. Beadjuk a kollektív 
szerződést ? Miért ne ? Mi ugyan jól éreztük magunkat 
anélkül is — de ha egyszer kívánják . . .

A vészbizottság, amely nagy garral vállalta sze
repét, meglapulva osont ki hát a vészkijáratokon. Ebben 
merült ki egész ténykedése.

A plnczérek kollektív szerződése.
Nagyon természetes, hogy az a tervezet, melyet 

a szakegylet benyújtott, olyan kívánságokat tartalmazott, 
melyekből első szóra is lehet ötven perczentet engedni, 
és még akkor is még nagyon messze állnak egymástól 
a szerződő felek.

Hát azért az nem baj. Majd csak megértjük vala
hogy egymást. Az ipartársulat is megválasztotta hát 
kiküldöttjeit a szerződés megtárgyalására.

Erős kis tárgyalás volt ez. Eltartott estétől haj
nalig, mig végére jártak. A differencia mindjárt az első 
pontnál kezdődött. A szakegylet ugyanis ravasz módon 
szerződő félként „a szabadszervezetet'' tüntette ki, és 
ezt a körülményt észrevétlen módon akarta becsem
pészni. De ez nem sikerült. Ha a szakegylet mögött a 
szoczialista párt tapasztalatokkal megkent tudósai álltak 
tanácsadás dolgában, a kávésok is elég kemény legé
nyek. Mit beszéljem hosszan a dolgot? A szerződés 
hosszú tülekedés után létrejött. Aláirattatott a pirkadó 
hajnal fényénél és most már mindkét fél elvitte az ő 
maga fóruma elé, hogy approbálja a megegyezést.

A kávésok approbálják, de a plnczérek nem.
A két bizottság által elfogadott egyezség most 

már jóváhagyás végett a kávésipartársulat és a szak
egylet elé került. A kávésipartársulatnál erősen ké
szültek arra, hogy megtámadják az egyezséget, mert 
úgy látták, hogy nagyon sok hátrányt tartalmazott a 
kávés részére. De a mérsékeltebbek leintették az elége
detlenkedőket és heves kapacitáció után sikerült az 
egyezséget változatlanul és vita nélkül elfogadtatni.

Nem úgy a pinczéreknél 1 Ott vérszemet kaptak. 
Egy-két ember a vezetőség élére akart jutni és a leg
jobb eszköznek azt találták, hogy fokozni kell a köve
teléseket. Mi koczkáztatni valójuk van? Ha nem sikerült 
uj és előnyösebb szerződést kivívni, mit sem vesztünk 1

A már meglévőt megkapjuk, azon már nem esik

Valt°ZRaita tehát! Többet követelünk! Ha nem adják 
meg, sztrájk lesz! Átírtak a kávésipartársulathoz oly 
hangon, mint a győző hadsereg a legyőzötthöz szokott

imi' Az^ipartársulat erre választmányi, majd közgyűlést 
hivott össze, tanácskozni azon, mi legyen a teendője? 
Azt látták, hogy itt a szakadás, tovább nem lehet a 
szakegylettel szóba állni 1 Meg kell szakítani velük az 
összeköttetést.

A Vigadóban volt a közgyűlés, amikor a leg- 
harcziasabb felszólások közepette megjelenik egyik ipar
társulati tag. Feláll és szót kér soron kívül. Jelenti, 
hogy a maga jószántából egyik kávés-kartásáva! együtt 
eljárt a szakegyletnél. Puhatolták: lehetne-e még a 
fennálló differenciákat áthidalni. Úgy belátták, hogy 
kölcsönös engedékenységgel még czélhoz lehet jutni.

Azt ajánlják a közgyűlésnek, hogy egy újabb 
egyezség megkötése czéljából küldjön ki újból egy 8 
tagú bizottságot, de adja meg neki a jogot a végleges 
és jogerős szerződés megkötésére. Ugyanazt cselekszik 
a pinczérek is.

Nagy volt a kavarodás ezen szavak után. Végül 
azonban elfogadtatott az indítvány.

Most már főzzük meg újra a kását, ha az első 
főzetet elkozmásitották.

(Folytatása következik.)

KÖZGAZDASÁG.
Érdekes statisztika a cognacról. Sehol sem oly igaz az 

a latin közmondás „Nemo próféta in patria sua“, mint a magyar 
cognacipar helyzetére alkalmazva. Mi kivisszük cognacunkat Né
metországba, Amerikába, sőt Francziaországba is exportáltunk, 
már dicsőséggel megküzdöttünk a legdédelgetettebb franczia már
kákkal, csak itthon, tulajdon portánkon nem tudunk arra a mél
tánylásra szert tenni, mely hazai cognaciparunkat méltán meg
illeti. Pedig ha figyelemmel kisérnők a statisztika megczáfolhatlan 
adatait, igen érdekes megfigyelésekben lehetne részünk s meg
győződnénk arról, hogy mi mindent lehet nekünk franczia lobogó 
alatt „beadni". A statisztika adatai szerint ugyanis, Francziaor- 
szágban évenként körülbelül 60,000 hektoliter cognacot termel
nek. Elenyésző mennyiség az ahhoz képest, mennyi folyadék 
kerül Francziaországból „Cognac" elnevezés alatt kivitelre. Csak 
tengeren 700,000 hektolitert visznek k i; hol marad még a belső 
fogyasztás és hol marad az az óriási mennyiség, melyet száraz
földi utón visznek ki. Hát hogy lehet ez? Csak úgy, hogy |a 
franczia cognacban a borpárlat a legkevesebb. Mi sem jellemzi 
élénkebben a helyzetet, mint az, hogy mig a legelőkelőbb new- 
yorki hotelek étlapjain ott díszeleg az elsők között a „Cognac- 
Világos“ (Hungary), addig a mi előkelő éttermeink, hoteleink 
étlapjain csaknem kizárólag a franczia cognac szerepel. Nem ér
dektelen itt megemlíteni, hogy midőn a filloxera a franczia sző
lőket elpusztította, a világosi „Magyar Franczia Cognacgyát* 
hatalmas vasúti tartályokban szállította ki Francziaországba a 
hegyaljai borokból párolt nemes cognacot, honnan azt a magyar 
közönség kellőképen preparálva, mint franczia cognacot — ter
mészetesen négy-ötszörös árban — visszakapta. Ahol olyan bor 
terem, mint a világosi, magyarádi, ménesi hegyalján, ahol negyed- 
százados múlttal dicsekedhető cognacgyár láthatja el a magyar 
közönség szükségletét, ott a franczia cognacnak létjogosultsága 
nincsen.

Tokajhegyalja múlt évi bortermése. Tokajhegyalja har- 
minczegy községében a múlt 1908. évben, hivatalos kimutatás 
szerint, összesen 132,000 hektoliter bor termett. 10,000 hl.-nél 
több bor termett Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tolcsva, Erdőbénye, 
Tarczai, Mád és Tállya községekben. Legtöbb bort szűrtek 
Tolcsván, 18,850 és Tállyán 17,750 hl.-t. Minőség szerint a ter
més következőleg oszlik m eg: Közönséges hegyaljai bor 75,000, 
pecsenyebor 41,500, szomorodni bor 12,000 és aszubor 3500
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hektoliter. A termés szokatlan nagysága a legtöbb szőlőbirtokost 
készületlenül találta s ezért a hordók nagy kereslete miatt ezek 
ára emelkedett olyannyira, hogy itt-ott a szőlősgazdák többet 
fizettek a hordóért, mint amennyit később ennekjartalmáért kaptak.

Borkereskedők a  bortörvény ellen. Az aradi kereske
delmi és iparkamara kezdeményezésére f. évi február hó 19-én 
az ország minden részéből nagygyűlésre gyűltek egybe Buda
pesten a borkereskedők, hogy állást foglaljanak az uj bortörvény 
végrehajtási utasításával szemben, amely lehetetlenné teszi a bor
kereskedelem létezését. A nagygyűlésen memorandumot fogadtak 
el, amelyet küldöttségileg adtak át Darányi Ignácz földmivelés- 
ügyi miniszternek. A küldöttség szónoka beszédében kifejtette, 
hogy az uj végrehajtási rendelet csaknem keresztülvihetetlen aka
dályokat emel a borkereskedők elé. Ez a kereskedelem hosszú 
évtizedeken át uralta Ausztria-Magyarországon nemcsak a bor
kereskedést, hanem hathatós tényezője is volt a bortermelésnek. 
Kérte a minisztert, hasson oda, hogy ez a kereskedelem ne kény
szerüljön Ausztriába áttelepülni, avagy teljesen megsemmisülni. 
Darányi erre a beszédre adott válaszában kijelentette, hogy 
amennyire teheti, segítségére lesz a borkereskedőknek czéljuk 
elérésében.

T
▲ Tokaji aszú, szamorodni 

= és pecsenyeborok S

T
A

bevásárlásánál

NA GY TE5TVÉREK
szőlőbirtokosokat

T
▲

Tállya (Tokaj mellett)
ajánlhatjuk legjobban. ▼

A

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

pénteken

társas regge lit
tori A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 

tartják:
1909. márczius 5-én: Némethy Mátyás vendég

lőjében (V., Bank-u. 3.)
1909. márczius 12-én: Putnoky István vendéglő

jében (IX., Boráros-tér).

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

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

1909. márczius 3-án: Major István vendéglőjében 
(Drégelyi-u. 5.)

1909. márczius 10-én: Hegyi Sándor vendéglő
jében (Futó-u. 19.)

A kávéssegédek szakszervezetének 
felfüggesztése.

A budapesti kávésok és kávéssegédek, valamint 
a kávésok és kávéfőzők között évek óta folyó harcz, 
melynek egyes fázisait „Kávésok, pinezérek, kávéfőzők“ 
czimti felette érdekes czikksorozatában épp most örö
kíti meg lapunkban a kávésipar egyik kiváló képvi
selője, — elhatározó fordulóponthoz ért el. A buda
pesti kávéssegédek szakegyesületét gróf Andrássy Gyula 
belügyminiszter felfüggesztette. Az egyesület alapsza
bályellenes működése, a szakegyesület vezetőinek ha
talmi tultengése, a munkaadók folytonos gyalázása és 
megszégyenítése, a béke csalárd hangoztatása, a nyers 
erőszakoskodás, a féktelen és szemérmetlen agitáczió — 
szóval: mindaz, ami kitöriilhetlen betűkkel van felírva 
a vezetői által pusztulásba vitt szakegyesület bünlajstro- 
mán, megteremtette a maga gyümölcsét és mig a munka
adók becsületes törekvései által meggyőzött kávés
segédek óriási többsége bizalommal és reménynyel el
telve napról-napra jobban közeledik a munkaadók felé, 
akik a munkások által kivívott gazdasági előnyöket 
mindegyre erősebb intézményes biztosítékokkal bás
tyázzák körül, addig a szakegyesület megmaradt csekély- 
számú hivei elcsüggedve, reményvesztve hallgatják a 
vezetők ajkáról csengve-bongva feléjük pattogó bom- 
bastikus, nagyhangú szólamokat, a főnökök felé elhangzó 
fenyegető frázisokat. . .

Már megtanulták, a maguk pénze árán tanulták 
meg, hogy mennyit ér mindez annak, akinek hetek- 
hónapok óta egyedüli kenyere — a remény.

A budapesti kávéssegédek szakegyesületének fel
függesztése nem váratlanul érte a szakegyesület veze
tőségét. Február 19-én, pénteken délután 5 órakor a 
kávéssegédek Szerecsen-utczában levő helyiségében 
megjelent dr. Szente Miklós és egy számtiszt a VI. kér. 
elöljáróság részéről, egy rendőrfogalmazó és több 
rendőr. Dr. Szente kijelentette, hogy a Budapesti Ká
véssegédek Szakegyletét a belügyminiszter 1909. január 
7-én kelt rendeletével fölfüggesztette, mert a Budapesti 
Pinezérek Szak- és Munkaközvetítő Egyesülete, amely
nek módosult alapszabályai után alakult a Budapesti 
Kávéssegédek Szakegylete, magasabb tagdijakat szedett, 
mint azt az alapszabály előírta, azonkívül ellenállási és 
lapjárulékot is szedett.

Mindezek alapján a szakegyesület irodahelyiségét, 
szekrényeit lepecsételték és 23 kor. 50 fillérnyi vagyo
nát lefoglalták.

A szakegyesület csekélyszámu hivei közt és főleg 
azok körében, akik a szakegyesület megszüntetésével 
megélhetésüket látják koczkáztatva, a felfüggesztés egy
részt óriási elcsüggedést, de másrészt nagyon mérsékelt 
felháborodást keltett. Kifelé persze — már bevett minta 
szerint — a naiv hívők megerősítésére és a közvéle
mény megtévesztésére ismét óriási öregágyuk sülnek 
el. „De a kávésok nagyon csalódnak — írja például a 
szocziálisták pártorganuma. — A kávéssegédek szerve
zete immár két hónapos elkeseredett harezban meged- 
zett harezosok gyülekezete. Ne higyjék a kávésok, hogy 
a béke s halálos csönd költözik be a kávéházakba. 
Épp ellenkezőleg. Még majd keserűen tapasztalják a 
kávésok, hogy nem előnyükre történt ez a gálád jog- 
tiprás." Ezt olvasva, természetesen libabőr fog átfutni 
— hiszik ők — sok jámbor kávés hátabőrén és romba 
dől minden, amit a munkaadók keserves erkölcsi és 
anyagi áldozatok árán nagynehezen létre tudtak hozni

SOMLÓ 6E R N Á T  festő és mázoló
== == =  BUDAPEST, VII., Rózsa-utcza 27. == == =

Specziálista kávéházak és éttermek festésében.
Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben és vidéken.
Költségvetéssel díjtalanul szolgálok. Vidéki levelekre azonnal válaszolok.
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a maguk nyugalma, de jóravaló munkásaik java és 
boldogulása éidekében.

De ezzel a boldogulással ők, a liarcz dicső hirdetői 
egy cseppet sem törődnek, Nekik liarcz kell, harcz 
minden áron, harcz proklamácziókkal, harcz revorver- 
golyóval, bottal, karbollal, ablakbeveréssel és hogy a 
jámbor góré egy perezre se hihesse „Szent a béke", 
kiadják újra a jelszót: „Kezdődik a táncz!“

Mert mi mást jelent e felhívás?
„Szervezett kávéssegédek! Testvérek! Andrássyur 

a kávésoknak kedvezni akarván, hazug, aljas följelentések 
alapján a Budapesti Kávéssegédek Szakegyletét föl
függesztette.

Ma, péntek este pecsételték le Andrássy pribékjei 
a mi szentélyünket és mi bátran mondhatjuk, hogy 
megkezdett akcziónk minden akadály nélkül folyik 
tovább. Harcz az életi

Az összetartás érzése, ha megmarad szivetekben, 
nemcsak hogy meg fogja védelmezni a kávéssegédek 
gazdasági érdekeit, de még többet is fog hozzá szerezni. 
Minden kávéház egy kis szakegyletté változzék át, ahol 
másról ne beszéljetek, mint a jövő küzdelemről s az 
összetartás érzésének megerősítéséről.

Hétfőn nyilvános gyűlés lesz 1 Akkor megadjuk a 
méltó feleletet erre a hihetetlen jogtiprásra. Készüljetek 
szervezetünk megerősítésére s a jövő küzdelmére."

Ugy-e, hogy a harezot hirdeti ? Persze, hogy azt! 
De nem fogja biz e czélját elérni 1

Nem pedig egyszerűen azért, mert közben a 
kávéssegédek a budapesti kávésipartársulat elnökétől 
egy más levélkét, egy kedves kis levélkét is kaptak, 
mely minden komolyan gondolkozó kávéssegédet ugyan
csak gondolkodóba fog ejteni. Szól pedig a levéi a 
következőkép:

„Ismeretes Ön elölt, hogy ipartársulatunk folyó 
évi január hó 11-én megnyitotta munkaközvetítő inté
zetét. Számtalanszor volt már alkalmunk kijelenteni, 
hogy ezzel az intézményünkkel nem hatalmi érdeket 
óhajtunk szolgálni, hanem kizárólag a kávésipar — 
tehát a munkaadók és munkások közös — érdekeit 
kívánjuk kielégíteni. Azt hisszük, hogy legkevésbé kell 
ezt magyaráznunk a t. főpinezér uraknak, akik az 
üzleti viszonyokat éppen olyan jól ismerik, mint mi, 
akik hosszabb-rövidebb idő múlva maguk is főnökök 
lesznek, akiknek tehát éppen úgy érdekében ált intéze
tünk fölvirágoztatása, mint a munkaadóknak. Abban a 
biztos tudatban, hogy a t. kartárs ur velünk érez és 
óhajt haladni közös czélunk felé, bizalommal fölkérjük, 
hogy munkaközvetítőnket meglátogatni és az ott folyó 
becsületes és tisztességes munkálkodásról személyesen 
is meggyőződni szíveskedjék".

A józan emberi felfogásba vetett hitünket kellene 
elveszítenünk, ha egy perczig is kételkednénk abban, 
hogy melyik nyílt levél hatása lesz a maradandóbb.

A történeti hűség kedvéért jegyezzük csak meg, 
hogy a szakegylet — mint ilyen — a felfüggesztéssel 
szemben a végletekig menő harcz alapjára helyezkedett, 
így a február 20-án tartott ülésen elhatározták, hogy 
egyelőre a Szállodai-, Éttermi- s Kávéházi Alkalmazot
tak Szaklapja köré tömörülnek s igy fogják fentartani 
szervezetük t abban a harezban, amelyet teljes erővel 
szándékoznak folytatni a kávésiparban. A szervező- 
bizottság határozata szerint, amely kávés pontosan

betartja a régebbi kollektív szerződésben a munkások
nak biztositott jogokat, (Hát kik nem tartják be ?) 
azoknál a békés megegyezésre törekszik a szervezet, 
akik azonban jogfosztással próbálkoznak (Ezt persze a 
szervezet fogja megállapítani!) azokkal szemben a leg
messzebb menő eszközökkel fog a harcz folyni s az 
eszközök megválogatásában ma már a szakszervezet 
fegyelmező és mérséklő hatása sem fog megnyilvánulni.

Az erőszakoskodások e nyílt bejelentéséhez mél
tóan csatlakozik a következő felhívás:

„Kávéssegédek! Éttermi segédek! Kávéfőzők! 
Testvérek! Ismét lecsapott ránk a fekete hóhér véres 
keze. Sötét múltú csirkefogókkal szövetkezve orozva 
tört ránk ez a gavallér s aljas hazugságok alapján föl- 
dulta otthonunkat, szentélyünket, jövő boldogságunk 
nemes oltárát. Hanem a gróf urnák korábban kell föl
kelni, ha ki akar fogni rajtunk. Egy gróf nem jár túl 
egy pinezér eszén! Szeretne ez a szörnyeteg átjátszani 
bennünket pár kávés kénye-kedvére, ki akar forgatni 
minden jogunkból, filléreinket el szeretné rabolni örökké, 
de ebből nem eszik ez a magát zsarnoknak tetszelgő 
alak. Pénzt újra fogunk összeadni! A kávésokkal csak 
mepküzdünk 1 Amely kávés ma támadni próbálna ben
nünket nehéz munkánkban, vagy jogainkat csorbítani 
akarná, avagy elébe állna gazdasági helyzetünk javítá
sára irányult szervezkedésünknek, sírva fog szaladni 
hóhérunkhoz, hogy adja vissza jogainkat. Védelmi és 
támadó harczunk tovább folyik! A helyzet megbeszé
lésére pedig folyó hó 22-én, hétfőn délután fél 4 órakor 
és este 8 órakor a VI., Váczi-körut 25. szám alatt lévő 
Páris-szálloda Bachus-pinczéjében két nagy gyűlést 
tartunk a következő napirenddel: 1. A Budapesti Ká
véssegédek Szakegyletének fölfüggesztése. 2. A helyzet.
3. Mi a teendő? Mindnyájan ott legyetek! Amely 
szakmabeli munkás elmarad, áruló! A kávéssegédek 
szervezőbizottsága. “

A műfelbuzdulás, mely e kiáltványból az ámuló 
világ szemei felé serczeg, elárulja ama közeli erősza
kos összecsapásokat, amelyekkel a feloszlatott szak- 
szervezeti vezérek a kávésokat terrorizálni óhajtják. 
Ebbéli törekvéseik jutottak kifejezésre a február hó 
22-én tartott Bacchus-pinczebeli gyengén látogatott 
értekezleten is, melyen elhatározták, hogy ezentúl még 
fokozottabb forradalmi készséggel fognak dolgozni és 
hogy ezentúl csöndben, de erősen fognak a legelsrán- 
tabb harezra szervezkedni a szabadszervezet éleibe- 
léptetése által.

A Budapesti kávés-ipartársulatot — úgy tudjuk — 
e határozatok hidegen hagyták. Dolgozik tovább, mint 
eddig, nyugodtan és igazságosan, őrködve a maga, de 
őrködve a dolgozó kávésipari munkások jogai, erkölcsi 
és anyagi érdekei felett is.

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

Szívesked jék  l a p u n k  
pontos czim ére ügye ln i!

HORVÁTH és CSILLAG m űasztalosok
MŰTEKEASZTAL- ÉS DÁKÓOYÁRA 

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

Kávéház-, étterem-, kaszinóberendezések. — Kész tekeasztalok és 
összes felszerelési czikkek. — Nagy raktár. — Árjegyzék s költségvetések 
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V EG Y ES HÍREK.
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, Müller Antal, Palkovits Ede, Stadlcr Ká
roly, Pelzmann Ferencz. Rendezőbizottsági elnök: Petanovits 
József; alelnök: Bokros Károly; pénztárnok: Wilburger Károly. 
A tiszta jövedelem 10°/o-a a szállodások, vendéglősök, pinezérek 
stb. orsz. nyugdíjintézete javára, 10P/o-a a vendéglősök és pin
ezérek inenedékház-alapja javára, a többi a budapesti vendéglős
szakiskola és az ingyenes munkaközvetítő fentartására fordittatik. 
Jegyek a meghívó előmutatása mellett válthatók: az ipartársulati 
irodában (IV. kér., Ferencz József-rakpart 16. szám); Wilburger 
Károly pénztárnok urnái (VI!., Óvoda-utcza 51. szám); továbbá 
minden szállodában, vendéglőben, valamint este a pénztárnál. A 
zenét Bachó karmester vezetésével a honvédzenekar szolgáltatja. 
Pénzküldemények Petanovits József ur cziniére intézendök (Met- 
ropole-szálloda). Felülfizetéseket a jótékony czélra köszönettel fo
gadunk és hirlapilag nyugtázunk. Kezdete este pont 9 órakor. 
Személyjegy 6 kor., családjegy (I 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 Mihály, 
Frangois Czézár, Frangois Lajos, Frenreisz István, Förster Konrád, 
Fürst Tivadar, Glück Erős János, Gregorits Ferencz, Gundel 
Károly, Gürsch Ferencz, Hack István, Hámor József, Házas Nán
dor, Herz Rezső, Herzer Konrád, Holstein Árhiin, Holstein Zsig- 
mond, Horváth Dániel, Horváth István, Horváth János, Horváth 
József, Horváth Nándor, Hruska János, Huber Antal, Ihász György 
Illits 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, Komnier Antal, 
Kommer 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, Lerner 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 Béla,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 Bernát, 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, 
Stöckl 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, Wampetits Ferencz ifj., Weissenstein Mór,

Weisz Antal, Werner János, Wilburger Antal, Wurgiits Vilmos, 
Zeidl Venczel.

A ml bálunk tánezrendje. Serényen folynak a márczius 
10-diki vendéglősbál előkészületei, és ha az előjelek nem csal- 
nak, úgy e híres, neves böjti mulatságunk, bizonyára a korai 
reggeli órákban, még nagyobb erkölcsi sikerrel fog végződni, 
mint amilyenhez azóta vagyunk hozzászokva, amióta Petanovits 
József rendező-bizottsági elnök ipartársulatunk báljának a bőjt- 
elöi mulatságok sorában az első helyet biztosította. Készülnek 
is szép asszonyok, szép leányok seregi a nagy napra, és ha 
akadna krónikás, aki az „elvesző sziveket" is számba venné, ki 
tudja, hány édes regényt, rózsás ieányálmot, még „szent házas
sággal végződét" is kellene lajstromokba szednie. Különösen a 
„tánezrend irányába “ nagy a várakozás a dobogó leányszivek
ben, főleg amióta hire kelt, hogy a Törley józsefné úrnő által 
felajánlott tánezrend — Murányi Gyula hírneves szobrászművész 
mesteri alkotása — egy oly művészi alkotás, melynek nemcsak 
az lesz a hivatása, hogy a bálestén jól elfödje a tánezos lovagok 
neveit, hanem azontúl is felette alkalmas lesz arra, hogy meg
felelő keretben vagy foglalatban, asztalon vagy falon, akármely 
fehér leányszobának vagy szürkén komoly uriszobának, a szalon 
művészi plakétgyüjteményének egyaránt dísze legyen. Ezt a táncz- 
rendet bizonyára igen sokan fogják eltenni az 1909. évi vendég
lősbál örök emlékéül.

Az ipartörvény-ankét vendéglőstagjai. Az ipar gyakor
lásáról, valamint az ipari és kereskedelmi alkalmazottak védel
méről szóló törvényjavaslat bizottsági tárgyalása czéljából Kossuth 
Ferencz m. kir. kereskedelemügyi miniszter — mint megelőző 
számunkban megírtuk — az érdekeltségi körök képviselőit már
czius 16-dikára hívta egybe. A tanácskozások 16-án kezdődnek 
az uj városháza közgyűlési termében s ugyanitt lesznek a foly
tatólagos tanácskozások is megtartva minden hétfőn, kedden és 
szerdán. E rendkívül fontos tanácskozásokon — mint értesülünk 
— a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ képviseletében 
Gundel János, Gliick Erős János, Kommer Ferencz, Wilburger 
Károly és Fürst Tivadar fognak részt venni.

Osztálykülönbözetek visszatérítése. A budapesti kerü
leti munkásbiztositópénztár legutóbbi számlájában osztálykülön
bözet címén visszamenőleg a múlt évi február hó 2-átóI kezdve 
számított föl dijakat a munkaadók terhére.

Minthogy a múlt évben létrejött megállapodás szerint a 
kávés-munkaadók külön egyezség alapján fizetik a járulékokat: 
Mészáros Győző, mint a „Budapesti kávésok szövetségéinek 
elnöke 1909. évi február hó 18- diki kelettel körlevelet intézett a 
budapesti kávésokhoz azon figyelmeztetéssel, hogy a pénztár által 
felszámított különbözetet fizetni nem kötelesek és jogukban áll 
annak törlését a pénztárnál követelni.

Hogy működik az Ipartársulati közvetítő. A „Buda
pesti kávésipartársulat“ ingyenes hely- és munkaközvetítő inté
zete a megnyitás napjától — január 11-től — február hó 15-ig, 
az előttünk fekvő hiteles „hivatalos kimutatás" szerint 18 föpin- 
ezért, 105 felszolgálót, 116 kávéfőzőt, 98 konyhalegényt, 7 kávé- 
főzőnöt, 50 felirónőt, 45 takarítónőt és 150 kisegítőt helyezett el. 
E fényes és minden várakozást messze túlhaladó erkölcsi ered
ményről őszinte örömmel emlékezünk meg és pedig nemcsak, 
mert az eredményben az intézmény életrevalóságának bizonyí
tékát látjuk, hanem azért is, mert az eredményben cselekvő része 
van az ipartársulat olyan — mindenesetre csekélyszámu tagjai
nak is, akik eleinte — hogy úgy mondjuk — egy kissé idegenül 
állottak e közhasznú intézménynyel szemben. Az ipartársulat fe
nyegető és súlyos körülmények között létrejött merész elhatáro
zásának általános szempontból leghasznosabb tanúsága az, hogy

TELEFON 14-74 LEFKOVITS l  és TÁR5fl TELEFON 14-74 j 

BÜDRPE5T, VI., 5ZEREC5EN-UKZR 65. (Br. Wodianer-ház.)
cs. és kir. szab. tekeasztal-, dákó-és Az országos iparegyesület ezüst disz-
elefántcsont golyó-gyárosok. —  Tel- érmével kitüntetve, valamint az ezred-
jes kávéházi berendezési vállalat. éves országos kiállítás nagyérmével.
© Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. s>
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úgy a fővárosi, mint a vidéki rokonszakipari társulatok az ak
tuális munkáskérdések megoldása körül békés utón sikereket csak 
úgy érhetnek el, ha a munkaközvetítést a maguk kezébe veszik• 
A budapesti kávésipartársulat elévülhetlen érdeme, hogy ezt az 
igazságot „ad oculos" demonstrálta.

Nyugdijegyesületiink uj tagjai. A „Szállodások, vendég
lősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesü- 
lete" az elmúlt hó folyamán a következő uj tagokkal gyarapo
dott: Szczepanovszky Gyula szakács (Budapest) 1000, Geday 
Kálmán pinczér (M-.-Vásárhely) 3000, Löwy Nándor főpinczér 
(Deés) 3000, Csegezy Sándor (Nagyenyed) 1000, Czipóth Ferencz 
vendéglős (Nagyvárad) 2000 kor., Schabely József portás (Tátra- 
lomnicz) 2000, Rabéi Antal portás 600, Palkovics Emil vendéglős 
(Eperjes) 2000, Rózsás Lajos pinczér (1000) kor. nyugdijigénynyel. 
Örömmel üdvözöljük őket nyugdijegyesületünk tagjai sorában.

A kávésok közgyűlése a bíróság előtt. A tavaszi hentes
sztrájkot a kávéssegédek és kávéfőzők is támogatták azzal, hogy 
a kávéházakban megtagadták a hentesáruk felszolgálását. A buda
pesti kávés-ipartársulat ezzel az ügygyei rendkívüli közgyűlésben 
foglalkozott, amelyen F. Kiss Lajos, a Magyar Vendéglős és 
Kávés Ipar, a budapesti kávésipartársulat hivatalos lapjának 
szerkesztője is megjelent, hogy a közgyűlésről lapjában referáljon. 
Tudósításában reprodukálta a többi közt Sachs Ödön kávés ama 
kijelentését is, hogy Neumann Izidor, a budapesti kávéssegédek 
szakegyesületének alelnöke, nála járt és azt mondotta neki, hogy 
a sztrájkot nem a szakegyesület, hanem a bizalmi férfiak ren
dezték. és hogy ő — t. i. Neumann Izidor — hajlandó neki a 
bizalmi férfiak névsorát kiszolgáltatni. Sachs Ödön utóbb sehogy 
sem akart emlékezni erre a nyilatkozatára és egy Neumannhoz 
intézett levélben tagadta, hogy ezt a kijelentést a közgyűlésen 
tette volna. Neumann erre becsületsértés és rágalmazás miatt 
pörbe fogta F. Kiss Kiss Lajos szerkesztőt. A budapesti kir. 
büntető törvényszék Füzesséry bíró elnöklete alatt f. évi február 
hó 12-én tárgyalta ezt az ügyet. A főtárgyalás előtt dr. Bakonyi 
Pál, a vádlott szerkesztő védője, kijelentette, hogy védencze a 
közgyűlésen mint az ipartársulat hivatalos lapjának szerkesztője 
pusztán kötelességből jelent meg, hogy az ott történtekről az 
igazsághoz híven referáljon. A panaszos erre vádat ejtett, mire 
az egész eljárást beszüntette.

Kávésok társasvacsorája. A budapesti kávésipartársula 
február hó 25-diki társasvacsorája Bokros Károly Andrássy-uti 
vendéglőjének fényes különtermében a kávésok távolléte folytán 
sötétedett el. Mert bármily nagy reverencziával is viseltessünk az 
elnök, vagy a jelenvolt Gárdonyi, Klein, Kohn, Brück, Bauer, 
Upor, Garai, Bodó, Kaiser, Polldk, Schwarcz, Strasser, Szeiffert, 
Mészáros Győző ipartársulati tag urak iránt, azt még sem hihet
jük, hogy ők — supima summarum tizenhármán — legyenek „a 
kávésipartársulat". Igaz, hogy Winter Miksa, aTörley-ház kedvelt 
képviselője, Piatnik Rudolf kártyagyáros és képviselője Kerekes 
Sándor, dr. Szuly Aladár, Szeiffert Henrik tekeasztal-gyáros 
és fia, Hoffmann Sándor stb. is jelenvoltak, de bizony bármily 
szivesen látott vendégek ők, mégsem kávésok, úgy hogy joggal 
mondhatjuk, hogy a kávésvacsora kávésok nélkül zajlott le. 
Erkölcsi szempontból e csekély szám azonban nem jelentett vesz
teséget, mert Némái Antal elnök, Upor József, Brück Károly, 
Gárdonyi József, Schwarcz Béla és az ipartársulat jeles titkára 
dr. Kemény Géza oly jelentős és tartalmas felszólalásokkal tették 
az estét emlékezetessé, amelyek megérdemelték volna, hogy az 
ipartársulat összes tagjai meghallgassák, sőt meg is szívleljék.

„Még ezelőtt néhány hónappal, mikor égett felettünk a tető, 
sztrájk, bojkott stb. keserítették meg a kávésok életét — igy kez
dette beszédét Némái Antal — nagyon népesek és hangosak 
voltak összejöveteleink, úgy hogy azt kellett hinnem, hogy ma, 
midőn már szerencsésen átestünk a nagy katasztrófán, oly sokan 
leszünk, hogy el sem férünk e teremben. Igazán, nem tudom 
mire magyarázzam, hogy e feltevésemben csalódtam ? Rosszra-e, 
abban a hitben, hogy az ipartársulat távollevő tagjai nincsenek

megelégedve a vezetőséggel, vagy jóra, abban az értelemben, 
hogy mivel ma már nincsen baj, nekik itt már rend lévén 
nincs mit keresniük. Bármint legyen is, megvallom, hogy e nem
törődömség bánt, fáj és különösen érzékenyen érint, bosszant 
az, hogy a távollevők ezzel csak azt dokumentálják, hogy az 
ipartársulat által elért fényes eredményeket semmikép sem 
méltányolják! Hát ez, enyhén szólva, nem illő dolog; Az 
ipartársulat 12-dike óta januárban 176, februárban 773 közve
títést eszközölt a maga munkaközvetítőjében, ami oly fényes 
bizonyítéka az ipartársulati vezetőség által kifejtett odaadó 
ügybuzgalomnak, mely valósággal párját ritkítja. Mindennek 
daczára az ipartársulati tagok zöme a vezetőséget majdnem 
teljesen magára hagyja, ami nemcsak lehangolólag hat, hanem 
azt is eredményezheti, hogy úgy a vezető, mint hadsereg nélküli 
tisztjei el fognak kedvetlenedni, s az ellenség — felhasz
nálva e reá nézve kedvező állapotot — újból irtó támadást fog 
intézni a még erős és bevehetetlen vár ellen." — Az elnök nagy 
tetszéssel fogadott beszéde után Gárdonyi József Némái Antalt 
éltette. — Beszéltek még Brück Károly, Schwarcz Béla, F. Kiss 
Lajos, dr. Kemény Géza. — Az estély a késő éjjeli órákban 
Némái Antal elnök lelkes éltetésével ért véget.

Közeledik a tavasz és vele a szállodások, vendéglősök, 
kávésok nagy gondja: az üzletek külsejének, belsejének átalakí
tása, tisztítása, csinosítása; épp ezért mindenki csak saját érde
kében cselekszik, ha e munkálattal a Somló Bernát (Budapest, 
VI., Rózsa-u. 27.) kitűnő hírnévnek örvendő festő, mázoló és 
fényező ezéget bizza meg, mely munkái pontossága, csínja, tar
tóssága és ízlésességénél fogva már eddig is oly kedveltséget 
szerzett magának, hogy azt a legmelegebben ajánlhatjuk t. szak- 
társainknak.

Az áruló reklám. Régóta sokat vesztett már igazságából 
az a magyar közmondás, mely azt tartotta: „Jó bornak nem kell 
czégéru. S mi, akik magunk is azon fáradozunk, hogy iparunk
ban, s a vele összefüggésben álló iparágakban a jó, helyes és 
mindenekelőtt az igazságnak megfelelő modern, európai reklám 
minél nagyobb tért hódítson, mi volnánk bizonyára az utolsók, 
akik az ilyen — de csak ilyen 1 — reklám ellen hadat indíta
nának. Ha azonban azt látjuk, hogy a legújabb keletű magyar 
pezsgőborgyár, az aradi Andrényi Kálmán utódai pezsgőgyár oly 
utón kíván ipari köreinkben talajra szert tenni, hogy minden 
elfogyasztott palaczk után a pinezérnek egy koronát kínál — 
úgy ezt a reklám oly formájának kell mondanunk, mely teljesen 
czéltévesztett, s csak azt árulja el, hogy a gyáros a maga ter
mékeinek a gazda, a vendéglős és kávés ellenére akarja a fogyasz
tást biztosítani, mert ha nem, úgy e jelentékeny kedvezményt 
magának az üzlettulajdonosnak adná meg. „Azt, hogy a körlevél 
a koronát, illetve 15 koronát csak 15 drb dugó beküldése esetén 
helyezi kilátásba — irja egyik előfizetőnk — még értem, mert 
igy a gyári körlevél fogalmazója legalább 15 palaczk fogyasz
tását véli biztosíthatónak — de nem értem és nem tudom 
mennyit kap az, aki kétszer, vagy háromszor egymás után küld 
be tizenöt-tizenöt dugót ? Meg aztán, mit tartsak egy oly pezsgő 
felől, melynek vásárlásánál először én kapom meg a szokásos 
kedvezményeket, cassa-scontót stb., azután a pinezérem kap 
háromszor akkora prémiumot ? Hiszen igy én tulajdonkép drágán 
vásároltam, s — mondjuk — 500 palaczk évi fogyasztásnál 
kereset helyett 500 koronát vesztettem. Hogy azután száz meg 
száz vendéglősnél és kávésnál hány ezer korona veszteséget 
jelentene, no arról beszélni sem akarok 1“ íme I így fest az egy
szerű logikai észjárás fényében a czélját tévesztő reklám, mely 
amig egyrészt hasznot igér be illetéktelen helyre, addig másrészt 
elárulja azt, hogy a nagylelkű adakozó csak azt adja Pálnak, 
ami tulajdonkép Pétert illetné 1
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Jótékonyczélu mulatság. A Bronner Miksáné védnöksége 
alatt álló „Bronner" szegény gyermekeket felruházó asztaltársaság 
február hó 11-én, csütörtökön tartotta meg házi estélyét a Dréher- 
Bokros etablissement fényes termeiben. Megjelentek a kereskedő 
világ kitűnőségei, u. m. Törley József és társa képviseletében 
Winter Miksa, a Littke pezsgőgyár képviseletében kapivári Kapy 
Miklós, Löwenstein M. utóda czég főnöke Horváth Nándor, 
Szeiffert Henrik és fia, Stern és Merkel, dr. Kiss Ferenc VII. kér 
elöljáró, F. Kiss Lajos szerkesztő, Ródossy Sándor, Pollák Andor 
stb. A zsúfolásig megtelt termek bejáratánál a közönség szűnni 
nem akaró taps és éljenzés közben fogadta Kállay Jenő, a tár
saság alelnöke, a rendezőség élén Bronner Miksánét, az est 
védnöknőjét, akit meleg hangon üdvözölt és hosszabb beszéd
ben méltatta a védnöknőnek a jótékonyság terén kifejtett ered
ményes működését. Bronner Miksáné meghatva köszönte meg a 
meleg ovácziót. Pont 10 órakor kezdetét vette a fényes kabaré
műsor. A prológot ez alkalomra Heltai Béla és Kállay Jenő irta 
és Schlesinger Annuska nagyon kedvesen szavalta. A conféren- 
cier szerepkörét Kállay Oszkár nagyon ügyesen és szellemesen 
töltötte be. Különösen kitűntek ügyes szereplésükkel: Kuttner 
Ilonka, Csengeri Böske, Kuttner Irénke, Haskó Manczika, Kállay 
Oszkár, Kuttner Árpád, Salgó Dezső és a Király-szinház apró 
művészei: Bellák Emma, Aranka, Ella és Miklós. Kabarét után 
táncz volt és jókedv virradtig. Jelen voltak: asszonyok: Bronner 
Miksáné, Schuller Józsefné, dr. Kiss Ferenczné, Weisz Manóné, 
Ádler D. Adolfné, Springhut Henrikné, Kállai Jenőné, Szőllősi 
Jenőné, Engel Sománé, Haskó Gézáné, Kuttner Mórné, Csengeri 
Manóné; leányok: Bronner Tilyke, Bronner Stefiké, Bronner 
Ilonka, Haskó Irénke, Koch Manczika, Schlésinger Annuska, 
Dénes Olga, Buchwald Lulu, Langer Gizi, Kuttner Ilonka, Csen
geri Böske, Kuttner Irénke, Haskó Manczika, Elbert Juliska, 
König Stefiké, Weinberger Olga, Kánitz Gizuska, Farkas Irénke.

A Malosik-alapitvány kamatainak szétosztása. A „Bu
dapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata“ 
hivatalos helyiségében f. évi február hó 23-án egyszerű, de min
den izében lélekemelő ünnepély keretében ment végbe a „Ma- 
losik-alapitványu kamatainak szétosztása, melyen az ipartársulat 
vezetősége részéről Kornmer Ferencz, Pelzmann Ferencz, Wil- 
burger Károly, Fiirst Tivadar, Mohos Ferencz, Lukács János 
vettek részt. Jelenvolt ezenkívül maga az alapitó Malosik Antal 
is, akit az ünnepélyes aktus elején a távollevő Gundel János 
ipartársulati elnök és az ipartársulat összes tagjai nevében Kom- 
mer Ferencz rövid, de szívből fakadó beszéddel üdvözölt, azon 
óhajtással, hogy a nemeslelkü alapitó, az ipartársulat érdemdús 
alelnöke az isteni Gondviselés jóvoltából még az évek hosszú 
során át zavartalan egészségben és örömben gyönyörködhessék 
humánus cselekedetének gyümölcseiben. Utánna Lukács János 
üdvözölte szép beszéddel Malosik Antalt, mint az igazi felebaráti 
szeretet nemes és követésreméltó mintaképét. Végül Wilburger 
Károly ipartársulati pénztáros osztotta szét a segélyeket, mire a 
szép ünnepély emelkedett hangulatban véget ért.

Figyelmeztetés. Az 1908 : XLVII. most életbelépett uj 
bortörvény értelmében minden pinczetulajdonos, legyen az szőlős
gazda, vendéglős, borkereskedő, vagy más oly üzletággal foglal
kozó egyén, aki bort eladás czéljából raktáron tart, köteles már- 
czius 1-től kezdődőleg borait'nyilvántartani. A nyilvántartás mód
jára nézve a törvény végrehajtási rendeletének 39. §-a, illetve a 
IV. mellékletül szolgáló minta nyújt felvilágosítást. Minthogy a 
törvény, illetve rendelet jelzett határozatának elmulasztása kihá
gást képez és pénzbüntetéssel büntetendő, figyelmeztetjük szaktár
sainkat, hogy saját érdekükben a bornyilvántartást pinczéikben 
márczius 1-től kezdődőleg okvetlen vezessék be.

„Consum” p. részv.-i
Budapest VII., Kertész-utczr

társaság
20. szám,

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

Játékkártya gyári raktár.
Nagy ár jegyzék Ingyen és bérmentve.
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(MS”  Kívánatra árjegyzékkel ingyen és bérmentve szolgálunk.

Dr. SZULV ALADÁR
ÉLELM ICZIK K EK  ÉS FŰ SZER  

NAGY K ERESK ED ÉSE
: PÁRATLANUL GAZDAG : 
KÜLÖN CSEM EGEOSZTÁLY

BUDAPEST IV., MUZEUM4ÖRUT 23.
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Válogatott 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
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Gőzmosógyár és fehér- "¥" A  5 J Gőzmosógyár és fehér-
nemükőlcsönző vállalat. J J JL f  * .  A . X  w  1 é A  A  nemü-kölcsönzö vállalat.
== B U D A P E S T , V III. K ÉR ., P R Á T E R -U T C Z A  44. SZÁM . =

Ajánlja teljesen átalakított és modernül berendezett gyárát a t. 
ki on vendéglős és szállodás urak figyelmébe. A mosásnál különös gond on

le le ion-sz. o l oU. fordittatik a fehérnemüek szakszerű kezelésére és kímélésére. 1 elefon-SZ. o l oü. 
=  Gyors és pontos szállítás. =

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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TELEFON : 159 -  29.TELEFON: 159-29, Vendéglősök é j kávésok figyelmébeI Olcsó bevásárlási forrásI

ITT jnjjir it  i  tv j| tv V ili., K arp fen stein -u tcza  2|b. 

iV Liilli A L A U A lí fűszer-, liszt- és csemege-kereskedő.
Gyors és figyelmes kiszolgálás. Feltűnő olcsó á ra k . Állandó nag y  á ru ra k tá r .

Nagy forgalom , kevés haszon. g fj (2íj (5ÍJ £3] E hirdetésre hivatkozóknak külön en ged m én y

Elite-kávéház. A budapesti Rákóczy-uti „Elité kávéház" 
mint megbízható forrásból értesülünk, tulajdonost cserél, ameny- 
nyiben azt Kmetykó Lajos jelenlegi tulajdonostól Grosz Ödön és 
Földessy Lajos megvették. Az uj tulajdonosok, akik közül Grosz 
Ödön, mint az ország legnagyobb üzletvételi és eladási irodájá
nak tulajdonosa kitűnő hírnévnek örvend, Földessy Lajos pedig, 
mint volt budapesti kávés, majd Belgrád egyik legmodernebb 
szállodájának bérlője ismeretes, julius 15-én veszik át az Elité 
kávéházat és azt teljesen újjáalakítva szeptember 1-én nyitják meg.

Debreczeni vendéglősök és pinczérek bálja. A debre- 
czeni szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok ipar
társulata és a debreczeni főpinczéri és pinczéri kar f. évi feb
ruár 25-én Ottó Sándorné úrasszony védnöksége alatt a Royal 
szálloda termeiben igen sikerült kabaréelöadást és tánczmulat- 
ságot rendezett a debreczeni szakirányú pinczértanoncz-szakiskola 
czéljaira. A kabaréelőadáson Rózsa Irén, Rosenberg Zsófika ur- 
leányok, Gyöngyi Jolán színművésznő, Hajnal Arthur és Gyöngyi 
Izsó színművészek működtek közre. A rendező-bizottság élén 
Hauer Bertalan elnök, Törő Imre alelnök, dr. Weinberger Sándor 
jogtanácsos, Szathmáry Zoltán titkár, Lokody Sándor pénztáros 
Gömöry Lipót ellenőr, Vetéssy Béla és Vetéssy Mihály titkárok, 
Gliick Adolf gazda, a szakiskola részéről: Márkus Jenő főgond
nok, Polster Adolf igazgató, Elefánty Sándor és Horvay Róbert 
tanárok állottak, a bálelnöki tisztséget pedig Németh András, ifj. 
Weichinger Károly, Rosenberg Simon, a pinczéri kar részéről 
Lefler Károly, Haász Rezső, Németh Lajos töltötték be. A vigalmi 
bizottságot az ipartársulat 36 és a pinczéregylet 68 tagja képezte.

A fővárosi kávémérők ipartársu la ta  szerdán, folyó hó 
17-én, a Saskör helyiségeiben tartotta tánczestélyét, mely kitü
nően sikerült. A négyest 250 pár tánczolta; kitűnő jókedv és 
hangulat uralkodott és a helyiségek bizony szűknek bizonyultak. 
A védnöknő megjelenése után Kuti Vincze rákezdett a „Nem 
ütik a jogászt agyon" csárdásra és ettől kezdve a szebbnél-szebb 
leányok és asszonyok kivilágos-kivirradtig tánczoltak, mert tán- 
czos volt bőven.

Jelen voltak:
Asszonyok: Riedel Ferenczné védnöknö, Hergár Viktorné, 

Fást Istvánné, Zömbik Józsefné, Löfler Miklósné, Gilk Józsefné, 
Roder Gyuláné, Vilhem Márkné, Heneman Alajosné, Szmrekov- 
szki Józsefné, Vágner Frigyesné Erős Gyuláné, Tóásó Pálné, 
Robicsek Ödönné, Kuklier Józsefné. Szeifert Henrikné, Róna 
Józsefné, Salamon Jenöné, Preszkerrier Ferenczné, Szép Sándorné, 
Palencsik Péterné, Virth Béláné, Szklenár Mihályné, Pataki Ist
vánné, Deutsch Samuné, Veisz Bernátné, Berger Jakabné, Barta 
Gáborné, özv. Szuman Lajosné, Feminger Antalné, Riffel Miksáné, 
Beszédes Ottóné, özv. Bárfy Józsefné, Szaly Ignáczné, Fülöp 
Jakabné, Ferenczy Lajosné, Bogin Károlyné, Gzajkó Jánosné, 
Bodokos Mihályné, Heneman Lajosné, Hirtl Pálné, özv. Thamoií 
Lipótné, Veres Jenöné, Leibniker Mihályné, Koller Józsefné, 
Gaál Lajosné, Feldmann Arnoldné, Dafner Béláné, Éber Lajosné, 
Veinberger Adolfné, Koller Mártonné, Schlésinger Emilné, Tóth 
Lajosné, Ruszék Károlyné.

Leányok: Molnár Tilda és Juliska, Rudolf Borbála, Zöm
bik Mariska, Nágay Mariska, Tóásó Ilonka, Ferenczy Annuska,

Több millió úri és női órát a Ie8P°ntosabba. . .  f  szabályozva és re
Pa*sz'r“ va. három evre szóló jótállási nyilatkozattal ellátva kül 
szót a Wiener Uhrenfabrik, Heinrlch Welss, Wien, XIV. Pillér 
gasse 1/409. Svájczi nikkel zsebóra 5 kor. Pompás rém. Olóri 
ezüst anker űrt óra 3 fedelű csak 8 kor. Igen divatos rém. elektrc 
f-r.?>ny “m1. v“sy "Ői óra 10 kor. Ugyanaz kettős fedéllel 14 ko 
Ehhez illő elegáns úri- vagy hosszú női óraláncz á 6 kor. Ébreszt 
S S .* * * * -  90 fih- Karkötők, amer. arany doublé 5 -1 0  koronáii 
Szétküldés utánvéttel. = -  ■ Csere megengedvi

Szeifert Gertrud, Gilk Irma, Szabó Nina, Szabó Teruska, Boldi
zsár Margit, Simon Janka, Körmenczi Juliska, Vénéi Ilonka, 
Deutsch Etelka (Kelenföld), Kovács Juliska, Veisz Józsa, Veisz 
Janka, Seb Annuska, Barta Vilma, Borováncki Róza, Augusztics 
Annus, Szuhor Lina, Kodela Janka, Borfy Ilona, Gráf Lenke, 
Gráf Annus, Mandl Lina, Mandl Giza, Szator Annuska, Sevela 
Mariska, Koller Ilonka, Unger Annuska, Poth Katalin, Mester 
Katinka, Schlésinger Ernesztin, Bodakos Irmuska, Stemner Leona, 
Hikker Mariska, Theman Rezsinké, Binenstock Lujzika, Reiter 
Frida, Haás Józsa.

Újvidéki pinczérek bálja. Újvidék pinczéri kara f. évi 
márczius 4-én az Erzsébet-száliodában az aradi vesztőhely meg
váltására és a „Gyermekbarátok Egylete" javára zártkörű táncz- 
vigalmat rendez. A tánczvigalom feletti védnökséget szakiparunk 
legelőkelőbb képviselői vállalták magukra, a rendezőbizottság 
diszelnökei Weiss János és Schiller János, elnöke Wéber I. Imre, 
alelnökei Bernhardt Vilmos, Szaybáld Ignácz, pénztárosa Hajdú 
Sándor, a Royal kávéház-tulajdonosa, főrendezője Franck Richárd, 
titkára Friskits István, ellenőrök Huyber József és Krausz Jenő, 
kiket munkásságukban egy huszonöitagu rendezöbizottsáa támogat.

/ S j ^ L I T T K E
„CASINO”  pezsgő

k ü lön , t ö l t é s

' " B u d a p e s t i  f ő r a k t á r :  .....——

IV., S zép -u tcza  3. sz.

Telefon: 10—85. Telefon: 10— 85.

K a t z k y  L ajos
épnleíniiílakalos-mesler

„ZEPHIR" szabad, ajtócsukók és 
elsőrendű tűzhelyek mintaraktára

Budapest,
VI. kér.,'

Liszt Ferenez-tér 14. 
telefon 22—78.

Hirdetések felvétele 

a kiadóhivatalban,

BUDAPEST, VI., Felsőerdősor 11.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Figyelmeztetés. Szállodás, vendéglős és kávés szaktár
sainkat külön is figyelmeztetjük a kiváló hírnévnek örvendő 
,,Patyolat gőzmosógyár“ (Vili. kér., Práter-u. 44. sz.) lapunk mai 
számában foglalt hirdetésére. A modern berendezésű elsőrangú 
gyárvállalatot — mely egy fehérnemű-kölcsönző vállalattal kap
csolatos — gondos kezelés, figyelmes kiszolgálás jellemzik, mely
nél fogva a legmelegebben ajánlható.

Nagykároly! p lnczérasztaltársaság. A nagykárolyi pinczé- 
rek jótékonyczélu asztaltársasága Fejes Ferencz vendéglőjében tar
totta legutóbbi összejövetelét. A gyűlésen a beteg Havas Izidor 
helyett Újhelyi Márton elnökölt, ki bejelentette, hogy Eiscnberger 
Dezső a jegyzői állásról lemondott, amit a gyűlés tudomásul 
véve Griinfeld Sándort egyhangúlag jegyzővé választotta. Elhatá
rozta a gyűlés, hogy a Magyar Király, Központ, Balaton-kávéház 
Fejes Ferencz vendéglős és Rosenfeld Sámuel közvetítőnél per
selyeket helyez el s addig, mig az alapszabályok elkészülnek, 
felhatalmazzák elnököt arra, hogy az özvegyek és árvák, valamint 
önhibájukon kivül segítségre szoruló pinczérek részére utalvá
nyozásokat teljesíthessen.

A tem esvári konyhaművészet! kiállítás epilógusa. A 
tavaly Temesvárott rendezett konyhaművészed kiállítás igazga
tója, Kulka Róbert és a kiállítást rendező Fehér Kereszt-egylet 
között elszámolási per támadt, amelynek során az igazgató 4789 
korona 70 fillért követelt az igazgatóságtól. A temesvári Lloyd- 
társulat választott bírósága nemrég hozott Ítéletet ez ügyben és 
Kulkát keresetével elutasította. A rendező-bizottség az igazgató 
ellen viszonkeresetet adott be, amely részben szintén elutasitta- 
tott. Kulga köteles 167 korona 16 fillér különbözetet megfizetni. 
Az Ítélet indokolása szerint Kulkát el kellett utasítani keresetével, 
mert ő 5000 korona tiszta nyereséget biztosított volt.

Utazás a záróra körül. Sopronból Írja R. K. levelezőnk 
a következőket: „Sopronvármegye bölcs törvényhatósága sza
bályrendeletet alkotott a zárórákról. Kimondotta, hogy Csornán, 
a „Rábaköz empóriumában", a korcsmákat és vendéglőket esti 
10 órakor, a kávéházakat pedig már 11 órakor be kell zárni, 
nehogy a közerkölcsök meglazuljanak. Nagyon természetes, hogy 
csornai szaktársaink ezt a kicsinyes nézőpontból fakadt határo
zatot megapellálják és megváltoztatása érdekében küldöttséget 
menesztettek a belügyminiszterhez. Időközben azonban a keres
kedelemügyi miniszter jóváhagyta ezt a sérelmes szabályrende
letet, még pedig a saját szakállára, anélkül, hogy bevárta volna 
az erre illetékes belügyminiszter hozzájárulását, sőt megtette azt 
is, hogy az ügyiratokat tévesen leküldte a vármegyéhez ahelyett, 
hogy előbb áttette volna a belügyminiszterhez. Arról persze a 
becsületes és jóakaratu csornaiak, akik ilyformán a hivatalnoki 
slendrián áldozatai lettek, nem tehetnek, hogy a magas keres
kedelmi kormány az akta elintézése körül nem ismerte ki magát 
és egy közönséges hivatalos sablon betartását is elmulasztotta. 
Ez a tény amellett a régi igazság mellett domborít, hogy:

— Kevés bölcsességgel kormányozzák odafönt a csöndes — 
vidéket.

Oszágos borvlzsgáló-blzottságok. A földmivelésügyi mi
niszter az 1908: XLVII. t.-cz. 52. §-a értelmében alakított buda
pesti borvizsgáló szakértő-bizottság elnökévé a kereskedelemügyi

miniszterrel egyetértöleg dr. Wartha Vincze miniszteri tanácsost, 
a kolozsvári borvizsgáló szakértő-bizottság elnökévé gróf Béldi 
Ákost nevezte ki. Továbbá kinevezte a földmivelésügyi miniszter 
a budapesti bizottság tagjaivá dr. Drucker Jenőt, a Magyar Sző
lősgazdák Egyesületének igazgatóját, Forster Elek földbirtokost, 
Görgey Gyulát, Koritsánszky Jánost, a ni. kir. állami Miklós-szőlő- 
telep nyugalmazott igazgatóját és Lindmayer Ferencz székesfő
városi törvényhatósági bizottsági tagot; a bizottság előadójává 
dr. Kosutány Tamást, a budapesti m. kir. országos chemiai inté
zet és központi vegykisérleti állomás igazgatóját; a bizottság 
titkárává dr. Lakner Ferencz miniszteri segédtitkárt. A kolozs
vári bizottság tagjaivá báró Jósika Gábor földbirtokost, gróf 
Lázár István földbirtokost, dr. Szentkirályi Ákos gazdasági aka
démiai igazgatót, Tokaji Lászlót, az Erdélyi Gazdasági Egyesület 
titkárát és Weisz Józsefet, az Erdélyi Pinczeegylet igazgatóját; 
a bizottság előadójává dr. Fabinyi Rudolf kolozsvári egyetemi 
tanárt; a bizottság titkárává Páter Béla gazdasági akadémiai 
tanárt.

Gerbeaud nem ép ítte t szállodát. Annak idején megírtuk, 
hogy Gerbeaud Emil fővárosi czukrászda-tulajdonos azzal a gon
dolattal foglalkozik, hogy a Gizella-tér, Dorottya-utcza ésWurm- 
utczát határoló telektömbön nagyszabású, modern szállodát épít. 
E terv keresztülvitele dolgában Gerbeaud tárgyalásokba is kez
dett a világhírű párisi Rietz szállodai czéggel, melynek tulajdo
nosai hajlandóknak is nyilatkoztak a hét millió koronányi épít
kezési és berendezési költségekhez egy millió frankot adni. Ger
beaud az üzletet ilyenformán nem volt hajlandó megkötni, miért 
is lemondott ismert tervének a megvalósításáról. Ezzel szemben 
azt halljuk, hogy Gerbeaud a Gizella-téri és a Dorottya-utcza 
1. számú házakat, vagyis azt a házat, ahol most az üzlete és a 
Kereskedelmi Bank palotája van, átalakíttatja, az épületek külső 
frontját díszessé téteti, mig a belső részét lakásokká alakíttatja 
át. A földszinten pedig egy nagyszabású és elegáns éttermet fog 
berendezni és a czukrászdai és kávéházi helyiségeit is kibőví
teti. Gerbeaud az átalakítási munkálatokkal Fellner Sándor mű
építészt bizta meg. Az építkezéshez az idén őszszel, vagy 1910 
tavaszszal fognak hozzá.

Borkészletek bejelentése. A borforgalom élénkítése 
czéljából a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete már évek 
óta mindig a tél folyamán kimutatást közöl az egyesületi tagok 
borkészletéről. Ez a kimutatás azután tízezer példányban szét
küldetik az összes belföldi, azonkívül az osztrák, német és svájczi 
borkereskedőknek, szállodáknak, vendéglőknek, végre az osztrák 
és magyar tisztiétkezdéknek, kaszinókna stb. Ezen borkészleti 
jegyzések alapján azután korán tavaszszal nagy az érdeklődés a 
nyilvántartott borok iránt s igy rövid idő alatt sikerül ezekre 
vevőt találni. Az idén, hogy a tavalyi bő szüret után a borkészlet 
meglehetős nagy, ezen bornyilvántartó kimutatásnak még nagyobb 
a jelentősége, mint más években, melynek előnyét a „M. Sz. O. E.“ 
igazgatósága kivételesen azokra a szőlősgazdákra — tehát vendég
lősökre — is ki óhajtja terjeszteni, akik a „M. Sz. O. E.“-nek 
nem tagjai. Bejelentési dijat egyesületi tagok 50 hl.-ig nem fizet
nek, ezen mennyiségen felül minden megkezdett százhektoliteren
ként fizetnek előre 1.— koronát, 550 hl.-en felüli mennyiség

• ILLRVRI frRrugyRr, frischer m .®
V ezérképviselet és gyári raktár:

K lop fe r S. Jenő
B u d ap est V ll., K ároly-körut 9 .

TELEFON: 84 -  39.
Öszecsukható kerti székek, padok és asztalok. Elsőrendű 
DD gyártmány. Kizárólag csavar-m egerősítés. QQ 
------  Á rjegyzék kívánatra in gyen  kü ldetik  =

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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díjmentes. Nem tagok 50 hl.-ig 2.— koronát, ezen mennyiségen 
felül megkezdett százhektoliterenkint 2.— koronát kötelesek elő
zetesen fizetni. Egyéb közvetítési dijat a M. Sz. 0 . E. az eladág 
közvetítéséért nem kíván. Olyan gazdasági egyesületek, körök és 
hegyközségek, melyek mint jogi személyek a M. Sz. O. E. tagjaif 
saját tagjaik borkészletét összegyűjtve is bejelenthetik, mely 
esetben az egész mennyiségből 200 hl. díjmentes, azonfelül 
azonban — tekintet nélkül a mennyiségre — kétszáz hektoliteren- 
kint 1.— koronát fizetnek. Bejelentéseket a M. Sz. O. E. igaz
gatósága (Budapest, IX., Üllői-ut 25. II. 11.) csak f. hó 25-ig 
fogad el.

Dunai uszodába (V. kér.) élelmezési 
czikkek és italok elárusitásához vendéglős 
kerestetik. —  Czim a kiadóhivatalban.

Lakások,ingat-
lanok, üzletek
bérleti, eladási

vállalat.

HUSZAR R., BUDAPEST
V., M érleg-utcza 2, (G resham -palota),
--------------------- TELEFON 81-08. ------------------------

IMS-  P főváros legm egbízhatóbb vállalata, - j m

SCHRETTNER EDE elektrotechnikai vállalata
B aross-utcza 5. (Calvin-tér közelében) Telefon 69— 91.

| ] U \ T T O N i - r | g - | r | - |

^  \  é s z e  t e  s

| S A V A N  Y Ü v íz !6 S ] | |a t t o n i
= ű e n r ikLegjobb asztali és üdítő ital.

Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége
bajoknál, gyomor- és hólyaghurutnáb Budapest

M aftoni H enrik  ““ e l Teréz-körut 37.

B O R E L flD A S  I
N oi/enita hó 9-ig szüretelt nagyobb mennyiségű 

nzhng és más finomabb fehér bort termő faiok- és 
muskotályból szűrt ca 220 hektoliter bor eladó. “ é
Még édesebb, mint sok más közönséges szüreti must. 
fogvaFiL0na s r u a k a r evÍerséenyezmeSebb ta[ta'massáS“ '

Kisebb részletekben is eladó, flz egész  
-------  m ennyiségnél árengedmény. -------

Szegedi László
szőlőbirtokos, Czegléd.

Ajánljuk dúsan felszerelt rak
tárunkat mindennemű jé g 
szekrényekben ven
déglősök, korcsmárosok és 
Háztartások részére, továbbá 
szállodai és vendéglői beren
dezéseket jutányos árban, a 
legszebb és legtartósabb ki
vitelben. Sörklmérö készii- 
lékek levegő, viz és szénsav- 
nyomásra, a legegyszerűbbtől 

a legdiszesebb kivitelig.
STÍLLÉR J. ÉS TÁRSAI
égszekrény és hűtőkészülékek gyára

Budapest VII., Szövetség-uicza 
8. szám, Rákóczl-ut sarok. 

---------- TELEFON 61-29. ______

Elvállal házicsengő-, telefon-, villamosvilágitás-, ivlámpák-, motorok- és 
:  -------  ===== dinamók javítását. = — .......... .............. .

ÁGYTOLL GŐZTISZTITR5R
Szab. módszer szerint előkészített hygienikus „ágytollak".

TELEFON . =  " M A R A B U H O Z ”  =
71 —  25. BUDAPEST, VII. KERÜLET. KAROLY-KÖRUT 7. SZÁM.

A háztól való el- és visszaszállítás még aznap díjtalanul eszközöltetik

Schmidt Viktor és Fiai
.. Csokoládé-, czukoráru-, biskuit-, ,,

fagylalt-ostya- és ostyakonfekt-gyár ' '

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

Fehérneműéit házilagos k e -  15 kilogrammon felüli meny-
zelésben m o s ta  és m in -  nylségért érle küldünk és
goiva snly szerint szám ítva. a  haza szállítjuk, a

Nincs többé szalbor! Nincs többé töröttbor!
Fogadós, vendéglős és főplnczér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszllrőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett 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 Kristálv-szürő zománczozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél sehol 
sem hiányozható Kristály-szűrő 100—150 liter munkaképességgel egy zsákkal, csomagolással „Budafoki Zománczgyár“ által 
szállítva ab Budafok 44 korona. — Megrendelhető a feltaláló: HERCZOG SÁNDOR (Délivasuti) pályaudvari vendéglősnél, 

CSÁKTORNYÁN, fiz utánvét mellett küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik I
Kaposvár, 1906. szept. 30-án. Tek. Herczog Sándor urnák, Csáktornya. Az ön 
által feltalált szabadalmazott borszUrőt egyesületünk több tagja kipróbálta 
és azt a szó szoros értelmében minden tekintetben megfelelőnek találta. — 
Munkaképessége várakozáson felüli, a leszűrt folyadék kristálytiszta, sem 
izéből, sem erejéből nem vészit, miért is egyesületünk önnek ezen elismerő 
levelet-küldi. Somogyvármegyei Vendéglősök és Korcsmárosok egyesülete 
nevében, tisztelettel Mayer Bérezi s. k., jegyző. QrUnwald Mór s. k., elnök. P. H.

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

bírája. Hutonovlcs József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

A k a r c z a g i  i p a r t e s t ü l e t t ő l .
. . .  1̂ *0 
‘P*1 *  sz-

Versenytárgyalási hirdetmény.
A karczagi ipartestület a tulajdonát képező „Otthon" 

szálloda és kávéház bérbeadására 1910 január 1-től 
kezdődőleg hat egymásután következő évre nyilvános 
versenytárgyalást hirdet.

Versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy zárt aján
lataikat legkésőbb f. é. márczius 30-ig a karczagi 
ipartestület irodájába annyival is inkább adják be, mert 
a későbben érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Az ajánlatokhoz biztosítékul az ajánlati bérösszeg 
10°/o-a készpénzben vagy értékpapírban melléklendő. Az 
általános és részletes feltételek a karczagi ipartestület 
irodájában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A karczagi ipartestület elöljárósága fentartja magá
nak a jogot, hogy tekintet nélkül az ajánlott összegekre, 
az ajánlattevők közül szabadon választ. Ha 'az ered
ménynyel az elöljáróság nem lenne megelégedve, jogá
ban áll uj versenytárgyalást hirdetni.

Az ajánlatok nyilvános felbontása f. é. márczius 
31-én délelőtt 11 órakor az ipartestületi irodában tör
ténik, ahol az ajánlattevők is jelen lehetnek.

Karczag, 1909 február 9.

Oláh János, <p. h .) Kása József,
ipti jegyző. elnök.

A rany bány a  minden vendéglős, kávés, üzlettulajdonos 
□ □ □  részére  □ □ □

o * r  Piano=Orchestrionunk
vonószenével, csengetyücsengéssel, m andolinnal, 

xylophonual,
sulyfelhuzóval, mindenütt fel
állítható. A pompás zene és az 
elsőosztályu szakszerű szerkezet 
a legnagyobb jövedelmet biz
tosítják. — Elektro-pneumatikus 
orschestrionok csodálatos hang
hatással. — Elektromos zongorák 
mandolinnal,icylophonnal és vonós 
hangszerrel, beszélőgépek erős 
hangtartóval vendéglők részére 
és családkészülékek. Tion-Tion 
márkák. Árjegyzék ingyen és bér
mentve. Elsőrangú referencziák.

Nemzetközi P iano-O rchester-gyár
F. Machinek & Söhne

Wien, XV1I/5.0rtliebgasse5.
Mintaraktár és képviselet:

J. Kondor
Budapest, Y1II, Szentklrályl-utcza 4.

Bizonyítvány. A. S. Írja L .-ből: A zenélőkészülékkel 
nagyon meg vagyok elégedve, mert mindenki dicséri és 
csodálja szerkezetét. E hó 15-ikétől 30-ig több mint 120 
koronát jövedelmezett, úgy hogy egy fél hónap alatt az 
egész 80 koronás részletet bevettem s még külön 40 
koronám is maradt.

□□  □□
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Ezernél több kiváló orvos és tanár a já n lja !
1904. S T .  LOUIS GRANÜ PBIX.

Külföldi utazáson k é r je n  m i n d e n e i t  S z t . - L u k á c s f ü r d ö i
KRISTÁLY.ÁSVÁNYtf IZ £ T !

a C Q H H Q  -forrás
szénsavval tclitett ásványvize hasznos ital éiYáGT®aYaroknál 
és e m é sz té s i n eh ézség ek n é l. A legtisztább és legeffész- 
séfjrosebb asztali és' borviz. Hathatós s zo m jcs illa jíito . — 
Vidékre és külföldre fn v a rd ijm e n te s  szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szónsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyheségre folytán pótolja a franczia Evian ós St. 

Galmicr vizeket.
S z t .  L u k á c s f i i n l ő  K u t v á l la la t  Budán..

VENDÉGLŐS. 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.

Törvényesen megengedve!

ST.-JULIEN BORDERITOPOR
bor és mindennemű szeszes italok derítésére.

48 óra után a borlükör tiszta és tükrét többé el nem veszíti. 
Uj kierjedt boroknál ajánlatos 100 lt.-ként 2 dekát használn i.
Kapható 1 kg. védjegyezett dobozokban ára  8 K. és 25 dkgr. védj. doboz é ra  2 K.

Egyedüli föelárusitók :

FROM M ER T E S T V E R E K  S E S f J E
Megjegyzés: Ezen por használata Dr. Szilágyi Gyula m. kir. államrendőrségi és törvényszéki hites Vegyészeti 
44163. és 7604 1903. számú, továbbá a „Kais. und Königl, höhere Lehranstalt für Wein und Obstbau in Kloster- 
neuburg" W, Seifert tanár 76921512. számú átiratok értelmében az 1893, évi bortörvény {(jjCII, czikke alapján 
törvényesen meg van engedve,

Villamossági vállalat
Villam ossági áram m érőket és berendezéseket e llen őrző  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 s e k e t . 
ERŐÁTVITELI BERENDEZÉSEKET. 
TÁVBESZÉLŐ BERENDEZÉSEKET.
f i  Telefon : 23—32. fi

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

f t  T e le fon : 2 3 — 3 8 . ^

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

„IIUPFELD" világezég részv. társ. Budapesten

ÁLLANDÓ HANGSZERKIÁLLITÁST
tart, ahol önműködő, önjátszó

ZO N  GÓR 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 ZONOORÁK ÉS HANGVERSENY- 
ORCHESTRIONOK papír- és préselt hangjegyekkel (minden mü pénzdobóval 
ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

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

ZONGORA-ORCHESTRION VONÓS és XYLOPHON ZENÉVEL 
-------  Mintaraktáram bárm ely időben m egtekinthető. --------
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 hogy 
minél többen megtisztelnek becses látogatásukkal, maradok kiváló tisztelettel

MÁRTIM JÓZSEF magyarországi képviselSség és mlntaraktár,
(WETSCHL O VUin utóda) Budapest Vili., Kenyérmező-utcza 6.*
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Az igen tisztelt ven d églős és  kávés urak
szives f ig y e lm é t  felhívjuk

báró NOPCSA ELEKNÉ ujaradi uradalmi
a  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 
izevel, tartalmasságával és 
táperejével a legkényesebb 
ízlést is képes kielégíteni.

m

A „BIKA S0R“
gyárnak legújabban Buda
pesten is van lerakata (IX., 
Tóth Kálmán-utcza 8—10.). 
Telefon 66 -97 . — Hűtő- 
ház, ahol úgy hordókban,

V É D J E G Y
mint palaczkokban meg
rendelhető.

B O R ELA 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. K ész

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

Szálloda- és vendéglő-bérbeadás,
I/O V Á C SPA T A K  (Hont m.) nyaralótelepen, mely 

‘  a fővárostól 1 órányira, közvetlen a nyugoti 
vasút és a Duna mellett fekszik, az ott levő n agy
v en d ég lő  és a 35 szobás teljesen berendezett 
szá llod a , 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
„Esztergomi helyi gőzhajó részvénytársaság"  

igazgatósága Esztergomban.

P O L L R C $E K  ED E
kóser szalámi és füstölthusáru gyára 
BUDAPEST, VII., HOLLÓ-UTCZA 1. SZ.
Telefon : 97—84. Telefon 97—84.

K á v é h á z tu la jd o n o so k  és vendéglősök 
figyelmébe ajánlja saját gyártmányú első
rangú debreczeni és szegedi kolbász
áruit, füstölt nyelveit, hideg felvágottait, 
valamint mindennemű saját készítményeit.

Vidéki m eg ren d elés gyorsan  és  
pontosan  lesz  szá llítva .

A Schaumburg-Lippe herczes*
villányi pincéjének

l^olb Lajos állal vezetett budapesti 
raktára

BUDAPEST VII., BftReSHY-UTCZft tt.

f i

TELEFON : 104—73. TELEFON 104—73.
A zonnal házhoz szállít m inden fajú, saját töltésű első
rendű minőségű palaczkbort és 50— 60 literes hord ó k b an  :

F ehér asztali b o r t ...............................  72 k orona
B aranyai s ille rt ...................................... 70 „
V illányi v ö rö sb o r t ...............................  80 „

:: :: hekto literenként és adóval együtt szám íto tt áro n . :: ::

Necyobb mennyiséget a villányi herczegi pinczéből 
c közvetlenül szállít.

Szálloda-eladás.
18.000 kor. évi forgalommal bíró szálloda, étteremmel 
és kávéházzal, egy nagyobb vidéki városban igen ked
vező feltételek mellett eladó. A virágzó üzlet át
vételéhez mintegy 8000 kor. készpénz szükségeltetik. 
Ügynök dijaztatik. — Czim a k iadóhivatalban .

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

BUCSANYECZ JÓZSEF, Budapest, VI., Podm aniczky.ntcza 2 1
a nyugoti pályaudvar mellett

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

K ö zpon ti i r o d a :
Budapest, V., Bálvány-utcza 10. 

T elefon  89— 51.
R a k tá r :

Bpest, IV., Kossuth Lajos-u. 15. 
T elefo n  107— 64.

G y árak  : U n g v ár — B o ro s jen ő  — K assa 
V a ra sd  — V ra ta .

Mindennemű hajlított fabútor és kerti bútor.
Ajánlja kávéházi és vendéglő-berendezésekre csinosan kiállított gyártmányait.
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Csillaghegyi 
forrásvíz <*>

Tiszta, bakteriunk 
mentes egészsé

ges ital.
Borral vegyiive kel
lemes ízt ad a bornak.

Megszünteti a gyomorégést.
Szomjcsillapitó és üdítő természetes forrásvíz. 

Központi iroda:

Budapest II I. , Bécsiét 94.
TELEFON: 79-78.

Óvakodjunk az 
utánzatoktól! ..

Téli fürdökura a 
Szt.-Lukácsflirdőben
Természetes forró-meleg kénes 
források. Iszapfürdők, iszap
borogatások, m in d e n n e m ű

__________________ thermális fürdők, vizgyógy-
kezelés, másságé. Lakás és gondos ellátás. Csuz, köszvény, ideg-, bőr
bajok gyógykezelése ős a téli fürdökura felől kimeritő prospektust küld 
ingyen a Szt.-Lukácsfürdő igazgatósága, Budapest—Budán.

SZT.-LUKÁCSFÜRDŐ RÉSZV.-TÁRSASÁG.

HAT. EN<5. V ILLR M YFELSZE R E LÉ 5 I VÁLLALAT

G O M B O S  H U G Ó
BUDAPEST, DflMJflNICH-U. 51. © ©  TELEFON 101— 52.
Villamos mőtorok, szellőztetők, csengők, telefon és Ivlámpák 
obi készítése és jókarban tartása ©©
Nagybani raktár legjobb minőségű ivlámpaszenekben és 
@ 0  70% áramot megtakarító Wolfram-izzőlámpákban ©©

Kisvárdán
(az „Arany szarvas")

„Kossuth-szálloda
(12 vendégszoba), étteremmel, kávéházzal, italméréssel, 
omnibuszszal (istállók, kocsiszín), nyári helyiséggel, 
mindenütt villanyvilágítással, előnyös feltételek mellett

eladó vagy bérbeadó,
berendezéssel együtt.

Bővebbet Dr. Szilágyi József tulajdonosnál Kisvárda. 
=  Közvetítők dijaztatnak. —

SZÉNSAVVAL TELÍTETT VÁROSLIGETI
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m
m  m

::: 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.-----------

China és alpaccaezífst
szálloda-, kávéház- 
és vendéglő-felsze

relések
legolcsóbban és legjobb 

minőségben
:: jó tá llá s  m ellett ::

Si£5ZANDRIK“ magyar ezüst- és fémárugyár r.-t. 
központi főraktáránál

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

Budapesti L égszeszgyárak  
=  felszerelési irodái =

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

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

mellett eszközöltetnek.

„JÓKAI" KÖNYVNYOMDA BUDAPEST, VJ1, TIIÖKÖÍ.Y-ÚT 2



Mezey és Társa
Budapest Î C.; Ranolder-utcza 4,

Telefonszám 58—60.

»  » a P ilse n i P o lg á rt  Serfö ző  „Pilseni ősforrás" » « 
a M üncheni P a u la n e r  S ö rfö ző  r. t. S a lv á to rsö rg y á r

magyarországi kizárólagos vezérképviselete.

A jánljuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palaczkban 
„Pilseni ősforrás sör" a Pilseni Polgári Serfözőböl, alapittatott 1842. 
„Müncheni Paulaner sör" a Müncheni Paulaner sörföző Salvátorsör- 

gyárból, kapható egész éven át. „Salvator sör" a Müncheni Paulaner 
sörfőző Salvá*o»sörgyárból, kizárólag csakis márczius havában' kapható.

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
B U D A P E ST  V., V á cz i-k ö ru t 32. Telefon 73-40.

A L A P Í T V A  1868-ban.

Lappert  Antal
h ir la p k ö zv etitő  irod ája

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

látható eredeti árak mellett.

Iparsó
B O R H E G Y I  F .  I

palaczkozott bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára 1  
BUDAPESTEN!, Gizella-tér I. (Haas-palota) §

ajánlja a legjobb §

|  f r a n c z ia  és m a g y a r  p e zsgők e t,

Ícogn a cot és l ik ő rö k e t  g y á r i  á ra k o n .
Belföldi borait az első hírneves bortérmelőktő) a leg- 

jydányosabb áron szolgáltatja.
H Vidéki megrendelések gyorsan és 'pontosan teljesítetnek.

HAZAI IPAR

. „£ dj t o r .

Buda pes‘

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

óvakodjunk a rossz 
= =  utánzásoktól. = =  

Magyar já ték-kártya -gyá r

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, VII., Rottenbiller-u. 17.
Telefon: 63,-56- Alapittatott 1324.

HAZAI IPAR

. v to je o v .

öutíapes*

felvétetnek a kiadóh iva talban 
n i í l l / J j  1 £ i i j£ i lv  Budapest VI. kér,, Felső erdősor U.

Telefon 10-71. Telefon 10—71.

E lfé r  D ezső
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 „Conradtv“-fé!e „Korona" és „Noris" 
jegyű ivlámpaszenek és a „K örting“-féle 
rendes és fényhatást! ivlámpák képviselete 

és gyári nagyraktára.

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

RÁKOS M RNÓ B u d a p est, VII., B á lin t-u tc z a  9., 
sa já t  h á z . —  T e le fo n  75— 60.

szobrász Műkő vázák  dú s választék b an .

HUBERT J. E. POZSONY
CS. ÉS K IR . U D V A R I S Z Á L L ÍT Ó
m  ALAPITTATOTT 1825. m

KÜLÖNLEGESSÉGI JEGY: V GENTRY-CLUB” mrú'/-
n

A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE. gf
üV3



TRANSYLVANIA SEC
LO UIS FRANCOIS & Co.

császári és k irá ly i udvari szá llítók,
F ü lö p  S zá sz  C o b u rg  Góthai H erczeg Ő Fensége szá llító i.

B U D A F O K .

MIS FRANCOIS&c

16 elsőrendű kitüntetés.

FŐRAKTÁR:

BORHEGYE FERENCZ
B U D A P E S T , V., G IZ E L L A -T É R  I. 

Sürgönyczim: Franpois Budafok.

Hors Concours. zaze

v é d je g y , VEZÉRKEPVISEL.ŐSÉG:

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

Telefon: B u d a f o k  15. s z á m .

r
m i m

CsYRKTMéMY.

Nagyfogyasztóknál elvállal
juk ezen lámpáknak évi 
átalány (kölesöndij) ellené

ben való szállítását.

Jk JUST" WOLFRAMLÁMPA
1 Watt

á ra  m-
f o g y a s z t á s

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

nélkülözhetetlen.
S zép , k ellem es, feh ér  é s  á lla n d ó  fény.

7 0 '
áramköltség-
megtakaritás

Többek között a kővetkező helyiségek vannak kizárólag 
„Dr. JU 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(Drcchsler)kávéház
Vigszinház-kávéház
Erzsébetvárosi kaszinó
Lipótvárosi kaszinó

Országos kaszinó
fldria-szálló
Bristol-szálló
Continental-szálló
Deák Ferencz-szálló
Erzsébet királyné-szálló
Fiume-szállő
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 p ák at k é rü n k  e lfo gad n i, m e ly e k  
„D r. Just W o l f r a m “ -b é ly eg ző v e l v an n ak  e llá tva .

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

Nyomatott a Jókai-könyvnyomdában, Budapest VII., Thököly-ut 28. (Garay-ba/ár). Laptu lajdcnos : F. Kiss Laj03
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