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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
- - - - - - - A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- É S KÁVÉS-IPAR ÉRD EK EIT ELŐMOZDÍTÓ SZ A K L A P.- - - - - - - - - - -
A „SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE" — 
A „DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" -  
A .NAGYVÁRADI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" -  AZ „ÚJVIDÉKI 
SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ES KORCSMAROSOK IPARTÁRSULATA" — A „KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK 
KORCSMÁROSOK ES PINCZEREK EGYLETE" -  AZ „ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA" -  „A SZEGEDI 
SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK. VENDÉGLŐSÖK ES KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" — A GYŐRI SZAB. KIR. VÁROSI 
VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRÖK ES KÁVÉSOK IPARTARSULATA" — „A SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK 
ÉS PINCZEREK EGYESÜLETE" — „A POZSONY SZ. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS 
KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA" — A „BORSODMEGYEI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK EGYESÜLETE" — 
„A PÉCS-BARANYAI VENDÉGLŐSÖK IPARTÁRSULATA" — A KIS-KUN-FÉLEGYHÁZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS 
KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA" — A „BUDAPESTI KÁVÉSIPARTÁRSULAT" — A „NÓGRÁDVÁRMEGYEI KORCSMÁROSOK

ES ITALMÉRÖK EGYESÜLETE"

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

Budapest székesfőváros törvényhatósági bizott
sága 811/909. sz. közgyűlési határozatára, a fo g a d ó ,  
vendéglő, k á v é h á z i és k á v é m é ré s i ip a ro k  g y a k o r lá s á ró l  
szóló sza b á ly re n d e le t é letbelépte tése  tárgyában a tanács 
f. évi 42.001. sz. alatt eképen intézkedett:

Minthogy a törvényhatósági bizottság a fogadó, 
vendéglő, kávéházi és kávémérési iparok gyakorlásáról 
szóló s az 1907. évi 802. sz. közgyűlési határozattal 
megalkotott szabályrendeleten a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter ur által a 69.933/909. VI. a. sz. leirattal 
eszközölt módosításokat tudomásul vette, s a szabály- 
rendeletnek ezen módosított alakjában való életbelépte
tését elrendelte, a tanács a megerősítési záradékkal 
ellátott szabályrendelet életbeléptetése iránt a követ
kezőkben intézkedik.

A megerősítési záradékkal ellátott szabályrendelet 
eredeti példányát a tüzmentes vasszekrényben leendő 
megőrzés végett, egy hiteles másolati példányát pedig 
a szabályrendeletek gyűjteményébe való felvétel czél- 
jából a tanács dr. Toldy László főlevéltáros urnák 
adja ki.

A szabályrendelet életbeléptetésének az időpont
jául a tanács 1909. évi julius hó 1. napját tűzi ki.

A szabályrendelet egy hiteles másolati példányá
nak a kiadásával utasítja a tanács a házinyomdát, 
hogy a szabályrendeletet 1200 példányban a szokásos 

lakban s a fennálló 9345/901. I. sz. tanácsi utasitás- 
■ ik  megfelelő módon kiszámítandó eladási árnak a 
ooritéklapon való jelzése mellett azonnal nyomassa ki 

abból 200 példányt a tan. I. ügyosztálynak szolgál- 
'asson át, a fennmaradó 1000 példányt pedig a bizo- 
' '; 'nyos ifj. Nagel Ottó czégnek elismervény ellenében 

idje meg, s az elismervényeket a számvevőségnek 
amadási okmányképen mutassa be.

Ezzel kapcsolatban felhívja a tanács a számvevő- 
’ jet, hogy a bizományos ifj. Nagel Ottó czégnél levő 

' o 1884. kgy. sz. és 610/1888. kgy. sz. régi szabály- 
rendelet példányokat f. é. julius 1-én a szokott elszá
molási eljárás mellett vonja be és semmisítse meg.

Elrendeli a tanács a módosított szabályrendelet
nek a „Fővárosi Közlönyében való közzétételét, s e 
czélból annak egy hiteles másolati példányát a szer
kesztőségnek egyidejűleg kiadja.

A tan. I. ügyosztályt felhívja a tanács, hogy a 
szabályrendelet kinyomatása után, az ügyosztályba szál
lítandó 200 példánynak a szétosztása iránt intézkedjék.

Addig azonban, mig a kinyomatott szabályrende
letből megfelelő számú példányt bocsáthat rendelke
zésre, a tanács már most megküldi a szabályrendeletet 
egy-egy másolati példányban a kér. elöljáróságoknak, 
a főv. m. kir. államrendőrség főkapitányságának, vala
mint a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulatának, a budapesti kávés-ipartársu- 
latnak és a székesfővárosi kávémérők ipartársulatának 
s ez alkalomból felhívja a figyelmet különösen arra, 
hogy az uj szabályrendelet 32. §-a névszerint felsorolja 
azokat az étel- és italnemüeket, amelyek a kávéházak
ban kiszolgáltathatók. A szabályrendeletnek ez az intéz
kedése módot nyújt a vendéglősök részéről ismételten 
panasz tárgyává tett azon visszaéléseknek a megaka
dályozására, hogy egyes kávéházakban, vendéglői enge
dély nélkül, a vendéglői ipar keretébe tartozó szakács- 
készitményeket is szolgáltatnak ki, s amely visszaélések 
részben talán azért voltak lehetségesek, mivel a régebbi 
szabályrendelet a kávéházakban kiszolgáltatható étel- 
nemüekre nézve egészen világos rendelkezést, illetve 
konkrét felsorolást nem tartalmazott. Miután az uj 
szabályrendelet ezt a hiányt pótolja, felhívja most már 
a tanács a kér. elöljáróságokat, hogy az időnként meg
ejtendő vizsgálat utján, vagy más utón tudomásukra 
jutott visszaélés esetén az iparkihágási eljárást indítsák 
meg. A fővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányi 
hivatalát pedig megkeresi aziránt, hogy amennyiben 
a kávéházaknak rendészeti szempontból való ellenőrzése 
közben a jelzett természetű iparkihágásról szerez tudo
mást, az esetet az illetékes kér. elöljáróságoknál jelentse 
fel. Végül a budapesti kávés-ipartársulat elnökségének 
a figyelmét hívja fel a tanács arra, hogy az ipartársulat 
tagjai érdekében kívánatosnak látszanék, hogy az ipar
társulat figyelmeztesse tagjait arra, hogy a szabály

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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rendelet 32. 8-ában felsoroltakon kívül más, a vendéglői 
ipar keretébe tartozó ételnemüeket ki ne szolgáltassa
nak, mivel ellenkező esetben iparkihágást követnek el, 
amit a hatóságok jövőben szigorúbban fognak ellen
őrizni és büntetni.

802/1907. kgy. sz.
Szabályrendelet

a fogadó-, vendéglő-, kávéház- és kávcmérési iparok
nak (1884. évi XVII. t.-cz. 10. §-ának a) pontja) Buda
pest székesfőváros területén való gyakorolhatása tár

gyában.

Á lta lá n o s  h a tá ro za to k .

1. §. Budapest székesfőváros területén fogadó , 
vendéglő-, kávéházi- és kávémérési üzletet csakis az 
tarthat, aki ezen ipar gyakorlására a nyitandó üzlet 
fekvése szerint illetékes kér. elöljáróságtól az 1884. évi 
XVII. t.-cz. 10. §-ának a) pontja értelmében iparenge
délyt s amennyiben szeszes italoknak kimérésével vagy 
elárusitásával is kiván foglalkozni, ezenkívül az 1899. 
évi XXV. t.-cz. értelmében a pénzügyigazgatóságtól 
külön italmérési engedélyt nyer.

2. §. Az 1. §-ban felsorolt üzletek nyitására ipar- 
engedélyt csakis áz ipartörvény értelmében iparűzésre 
jogosított oly egyén nyerhet, aki teljes megbízhatóságát 
a székesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányi 
hivatala, illetve, amennyiben még nem tartózkodnék 
öt éve a székesfővárosban, a székesfővárosi m. kir. 
államrendőrség főkapitányi hivatala és ezenkívül még 
az előbbi tartózkodási helyének illetékes hatósága által 
is külön e czélra kiállított bizonyitványnyal igazolja.

3. §. Iparengedélyt egyáltalán nem nyerhet az:
a) aki nyereségvágyból elkövetett bűntettért vagy 

vétségért büntetve volt. Ha azonban az ily egyén a m. 
kir. államrendőrség fökapitányi hivatala által kiállított 
bizonyitványnyal igazolja, hogy utolsó büntetésének 
kitöltése, elévülése vagy elengedése után öt éven át 
kifogástalan magaviseletét tanúsított, részére megadható 
az iparengedély;

b) aki bordélyházat tart, tartott, bordélytulajdonos
nak férje vagy neje volt, bordélytulajdonossal közös 
háztartásban él vagy élt, vagy bordélyháznál bármely 
alkalmazásban volt, és azok, akiknek a keresetszerü 
kéjelgésre, találkahelyre vagy kéjnők albérletben tartá
sára rendőri engedélyük volt vagy van, és akik kéjelgés 
közvetítése vagy leánykereskedés miatt büntetve voltak.

Amennyiben ezen esetek bármelyike fennforog, 
a m. kir. államrendörség főkapitányi hivatala által ki
állítandó megbízhatósági bizonyítványban ezen körül
mény is felemlítendő, illetve folyamodó, amennyiben 
még nem tartózkodnék öt év óta a székesfővárosban, 
előbbi tartózkodási helyének illetékes hatósága által 
kiállítandó bizonyitványnyal tartozik igazolni, hogy az 
n) és b) pontban felsorolt kizárási okok személyére 
nézve nem forognak fenn.

Az iparengedély kiszolgáltatása az italmérési enge
dély elnyerésére jogigényt nem állapit meg.

4. §. Az iparengedély kiadását megelőző enge
délyezési eljárás során a folyamodó egyéniségének meg
bízhatósága szempontjából a kér. elöljáróság az illető 
iparág szerint megalakult ipartársulatok véleményét is 
meghallgatni és előzetes vizsgálatot tartani tartozik arra 
nézve is, hogy a nyitandó üzlet közegészségi szem
pontból, valamint a 6. és 7. §§-ban foglalt korlátozások 
szempontjából az előirt követelményeknek megfelel-e?

SOMLÓ BE R N Á T  festő és mázoló
BUDRPEST, VII., Rózsa-utcza 27. ==.■„. —

5 § Az iparengedély megadása vagy megtagadása 
kérdésében, valamint egy már létező üzlet áthelyezése 
esetén is a kerületi elöljáróság függetlenül határoz.

6 8 Vendéglői vagy kávéházi üzlet nyitása meg
nem engedhető, ha az e'czélra kiszemelt üzlethelyiség 
templomtól, iskolától vagy kórháztól legalább 50 méter
nyire nem fekszik. . , ,

Ezen távolság az épülettől minden irányban
számítandó. , , , , , , , , ,  ,, . ,  ...

A jelen szabályrendelet eletbeléptetése idejében 
már létezett üzletek mostani helyükön megmaradhat
nak s reájuk az első pont rendelkezése e helyen nem
vonatkozik. , , „ „ , , , . . . .

7 §. Az l.§ -ban  felsorolt üzletek nyitására nem
adható ki az engedély, ha azok az utcza felé külön 
kijárással nem bírnak.

8 §. Az 1. §-ban felsorolt üzletek közül két vagy 
több üzlet, illetve iparág egy- és ugyanazon üzleti helyi
ségben is gyakorolható, ily esetben azonban tartozik 
az üzlettulajdonos minden egyes iparágra, illetve üzlet
nemre nézve az iparengedélyt külön megszerezni, meg
jegyeztetvén, hogy ily esetekben az üzletre nézve jelen 
szabályrendeletnek mindig azon intézkedései irányadók, 
melyek több megszorítást foglalnak magokban.

9. §. Az 1. §-ban felsorolt üzletek tulajdonosai 
üzletükben csak oly egyéneket alkalmazhatnak, akik az 
alkalmaztatásukat megelőző utolsó 5 évben vagyon 
elleni bűntett vagy vétség miatt büntetve nem voltak, 
Ha bármi módon tudomást szereznek arról, hogy alkal
mazottaikat vagyon elleni bűncselekmény miatt büntetés 
érte, vagy erkölcstelen életet folytatnak, ezeket az üzlet
ből elbocsátani tartoznak. Az az alkalmazott, aki nyil
vánvalóan undort gerjesztő, vagy ragályos betegségben 
szenved, az üzletből haladéktalanul eltávolitandó.

10. §. Az 1. §-ban felsorolt üzletek tulajdonosai 
ügyelni tartoznak, hogy alkalmazottjaik a vendégekkel 
erkölcstelen üzelmeket ne folytassanak és üzletük kéjel- 
gési czélra ne szolgáljon. Az üzletben a kéjelgést tűrni 
vagy megengedni, bordélyüzletet közvetíteni, az üzlet- 
helyiséget bordélyjellegü vagy bárminemű közerkölcsi- 
ségellenes mulatóhellyel összekötni tilos.

11. §. Az 1. §-ban felsorolt üzletekben a vendé
gek kiszolgálására erkölcsileg kifogástalan nők is alkal
mazhatók.

Kávéházakban a női kiszolgáló személyzet azon
ban csakis az üzlettulajdonos által a főkapitányságtól 
előzetesen kikérendő engedély alapján s rendszerint a 
reggeli 5 óra és esti 8 óra közti időben teljesíthet szol
gálatot. A női kiszolgálás idejének meghosszabbítására 
a főkapitányság kivételesen engedélyt adhat.

A női személyzet a vendégeket csakis teljesen 
egyszerű, sötét szinü, a karokon és nyakon zárt, uszály 
nélküli ruhában szolgálhatja ki.

A női alkalmazottaknak —  ideértve a pénztáros
nőt is —  a vendégekkel együtt ülni és azok mulato
zásában bármi czimen résztvenni és a vendégeket köl
tekezésre csábítani tilos.

A női személyzet tisztességes viselkedéséért az 
üzlettulajdonos felelős. Az erkölcsi tekintetben kifogás 
alá eső női alkalmazottakat akár saját észlelete alapján, 
akár a rendőrség felhívására az üzlettulajdonos szolgá
latából elbocsájtani tartozik.

E részben tapasztalt bárminemű visszaélés vagy 
igazolt panasz esetén a jelen szabályrendelet 38. §-ában 
megjelölt intézkedésen kívül a főkapitányság az üzlet
tulajdonost rövidebb vagy hosszabb időre, sőt egyszer

Specziálista kávéliázak és étterm ek festésében.
Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben és vidéken.
Költségvetéssel díjtalanul szolgálok. Vidéki levelekre azonnal válaszolok,

Hz&m oa elism erés*. @ @ © © m T E L E F O N : 1B7 — 0 4 .

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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és mindenkorra eltilthatja attól, hogy a vendégek ki
szolgálására női személyzetet alkalmazzon.

Az ily határozat ellen csak birtokon kivtil lehet 
felebbezni.

1 2 . §. A tulajdoképeni üzlethelyiségekben, vala
mint a vendégek látogatására szolgáló összes helyiségek
ben (külön szobák, játékszobák stb.) vendégeknek zárt 
ajtók mellett való időzése meg nem engedhető.

13. §. Szerencsejátékok az 1879. évi XL. t.-cz. 
értelmében az 1. §-ban felsorolt összes üzletekben szigo
rúan tiltatnak. A tiltott játékok megakadályozását tár- 
gyazó 780/880. kgy. sz. szabályrendelet hatálya továbbra 
is fennmarad és annak intézkedései mindenben foga- 
natositandók, oly kiegészítéssel, hogy amennyiben az 
ily üzletekben az üzlettulajdonos, vagya vendégek tiltott 
játékok üzésén éretnek, s emiatt a kihágási eljárás során 
jogerősen elmarasztaltatnak, a főkapitányság a kártya
játszási engedélyt az üzleti főhelyiségre is felfüggeszt
heti, sőt visszaesés esetén egyszersmindenkorra meg is 
vonhatja.

14. §. Az 1. §-ban felsorolt üzletekben az ipar- 
italmérési és egyéb engedélyek szembetűnő helyen 
kifüggesztendők.

Ezen üzletek állandóan ipar- és rendőrhatósági 
ellenőrzés és vizsgálat alatt állanak s az üzlettulajdonos 
köteles megengedni, hogy a magát kellően igazolt 
hatósági közeg bármikor meggyőződést szerezhessen 
magának arról, hogy a jelen szabályrendelet intézke
dései megtartatnak-e?

(Folyt, köv.)

Kávésok, pinczérek, kávéfőzők.
— Tizenkettedik közlemény. —

Irta: (?)

A kávésok szövetségének megalakítása.
A kávéházi munkások erős szervezkedésével és 

az eddigiekben vázolt túlkapásaikkal szemben a munka
adó kávésok védteleneknek bizonyultak. Az ipartársulat 
működése sokkal nehézkesebb szabályai által korláto
zottabb, semhogy hathatós módon tudta volna a mun
kások támadó fellépését ellensúlyozni. Egy szabadabb 
cselekvési képességgel felruházott egyesülésnek ezért 
már régebben érezték hiányát a kávésok.

Amikor tehát a munkaadók országos szövetkezé
sének eszméjét különféle iparágbeli vezérférfiak fel
vetették, a kávésok az elsők voltak azok közt, kik ezen 
szövetkezés megalapozásában részüket kivették. Még 
meg sem alakult jóformán az országos szövetség, ami
kor a kávésok is megalakították a czéljaikat specziális 
módon szolgáló Budapesti kávésok szövetségét.

Ezen szövetség megalakításának előmunkálataira 
összecsoportosult kávésok között intéztettek el azok a 
dolgok, amelyek a sárga-egyesület megalakulását elő
segítették és gyámolították, később pedig azt az isme
retes fogadalmat tették, hogy a nagyfokú terror alatt 
sínylődő sárga-egyesületből szerzik be személyzetüket. 
Szóval ez volt az a csoport, amely a jogos ellenállás 
munkájából a kezdeményező és mondhatni a legfőbb 
részt vette ki magának.

Egyesek különösebben fáradhatlan és buzgó agi- 
tacziót fejtettek ki. Olyanok, kik a közügyek iránt élén
kebben tudtak érdeklődni. Olyanok, kikben veleszületett 
,ut?'ess^ rzet lakozott, hogy iparának közös bajainak 

elhárításában fáradságot és pénzt is áldozzon. Végre

pedig olyanok, kiket tevékenységükre a boszu sarkalt, 
akiket a szakegyletek vérig lázitó brutalitással bántot
tak és akiket a sok méltatlan bánásmód megtorlásra 
késztetett.

A kávésok szövetsége tehát megalakult és meg
tette előkészületeit arra, hogy a bekövetkezendő vagy 
bekövetkezhető harezban a védelmi álláspontot minél 
jobban megállja.

A vörösök rossz taktikája.
Elmondtam már, hogy mihelyt valamelyik kávés 

a sárga-egyletből vett alkalmazottat, rögtön készen volt 
az inzultus. Lehetlenné akarták tenni a sárgák legcse
kélyebb érvényesülését is. És ez volt a legrosszabb 
politikája a vörösöknek.

Mert, ha akkor magukba szállva gondolkoznak 
egy kissé higgadtan és okosan eddigi maguktartásán, 
okvetlenül rájönnek, hogy ők a hibásak. Az ő féktelen
kedéseik idézték elő a helyzetet.

Ezt reparálni csak egy mód állott rendelkezésükre: 
Tűrni és nyugodtan viselkedni 1

Tűrni, hogy még egy másik egyesület is osztoz
kodjék eddigi hatalmukban. Ennek tűrésére különben 
is az általuk kötött kollektív szerződés szerint is 
kötelesek.

És nyugodtan viselkedni 1 Ez lett volna a leg- 
bölcsebb politika részükről. Mert, ha nyugodtak, ha 
nem demonstrálnak lépten-nyomon a sárgák ellen, 
végre is ők, a vörösek kerültek volna ki győztesek 
gyanánt.

A kávésok tulajdonképpen nem akartak egyebet, 
mint nyugalmat.

ő k  abszolúte nem törődtek azzal, hogy munká
saik tartoznak-e valamelyik szektához és melyikhez? 
Csak nyugalom és rend legyen és akkor nem törődnek 
azzal, hogy munkásaik szabad órájukban, akár a csilla
gokból való jóslás tudományával foglalkoznak.

És ha nyugodtak lettek volna, —  ki tudja —  a 
kávésok nem-e felejtik el apránként a múlt bűneit és 
azt a bizonyos fátyolt is előszedik.

Lett volna ismét egyeduralma a szakegyleteknek. 
Kevesebb túlkapással, az bizonyos. De ez a szakegyle
teknek is előnyére vált volna.

Amint eddigi taktikájuk rossznak bizonyult, ezút
tal is következetes módon rossz volt.

Sztrájkba léptek, bojkottáltak, ablakot bevertek, 
bútorokat rongáltak, kávéházakat megszállottak, botrá
nyokat csináltak, —  hisz ismerjük már a reczeptet. . .

A kávésipartársulat erre rendkívüli közgyűlésre 
gyűlt össze és egyhangúlag hozott határozatban ki
mondta a két egyesülettel kötött kollektív szerződés 
felbontását.

Határozatában rámutatott arra, hogy a két szak
egylet a kollektív szerződést fennállása óta folytonosan 
megszegte, a hatalmi kérdéseket állandóan napirenden 
tartotta, hogy a megállapított munkabérek emelése 
végett többször mozgalmat indított, hogy számos 
esetben minden ok nélkül sztrájkot, bojkottot rende
zett, hogy vitás ügyeit sohasem jelentette be az 
ipartársulatnak, hanem azokban egyoldalulag maga 
bíráskodott.

Konstatálta, hogy a közelmúltban hasonlóan fel
merült panaszokkal szemben külön is kifejezetten ígé
retet tettek a szakegyletek, hogy a felmerülő vitás 
ügyeket mindenkoron előzetes elbírálás végett az ipar
társulat elé viszik. Ezen ígéret daczára megtörtént (fel
sorolta az ipartársulat az egyes eseteket is), hogy a szak-

M RG M ESIT-FÉM Y
jókarbantartás, bádogos-, vízvezeték
ei és légszeszfelszerelési társaság ®

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

Telefon 103—43.

Elvállal mindennemű bádogos- és szerelőtnun- 
kákat, valamint gázlángok jókarbantartását, 
épület- és mülakatos-munkálatokat és Idevágó 

_____________javításokat is._____________

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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egylet tagjai testületileg sztrájkba léptek, szándékos 
zavargásokat idéztek elő és károkat okoztak.

Végül kimondta az ipartársulat, hogy akik ezen 
határozat folytán sztrájkba lépnek, az ipartársulat tag
jainál alkalmazást nem nyernek.

Erre néma csönd és megdöbbenés!
A szakegyletekben az ijedelem tünetei észlelhetők.

Ablakzuzás, karbollllat, garázdaság.
A szerződés felbontását kimondó határozat foly

tán keletkezett nyugalom azonban csak rövid ideig 
tartott. Amint látták a vörösök, hogy a kávésok nem 
lépnek a megtorlás terére, hogy nem zárják ki a vörö
söknek legalább a legexponáltabb embereit, kiléptek 
figyelő álláspontjukból és munkához láttak.

Ez időtől fogva nap-nap után következtek az in
zultusok. Soha úgy még nem virágzott az ablakosipar, 
a bútoripar és karbolipar, mint ez időkben.

Mert most már vakmerőbbek és szemérmetleneb
bek voltak, mint valaha. Miután más eszközük nem volt 
a kapaczitáczióra, hát ezekkel az érvekkel akarták meg
győzni a kávésokat, hogy nekik van igazuk.

Alig volt kávéház, mely vértanuságot ne szenve
dett volna. Az ablakbeverés volt a főérv. Melléje sora
kozott aztán az a nem kevésbbé meggyőző érv, hogy 
megszállták a kávéházat. Ott kávét rendeltek, a rendes 
vendégeket kiszorították, a pamlagokat bicskákkal fel
hasogatták, a függönyöket szétnyirbálták, a bőrbutoro- 
kat széjjelvagdalták. A kávés időközben rendőrért tele
fonoz. Mire a rendőrség megjelenik, elszélednek a jó 
legények mint a kámfor. De előbb egy pár revolver
lövést irányítottak az ablakokba.

Ezek már különben a múlt időkből kipróbált ér
vek. Most egy újabb és hatékonyabb is csatlakozott 
hozzá. A cseppfolyós érv. Még pedig tartósan bűzös 
és undorító. A karból.

Miután a kávés a nagy rohamok idejében rend
őrrel őriztette a boltját, hát olyan eszköz kell, melyet 
az utczán őgyelgő rendőr jelenlétében is alkalmazni 
lehet. Ezért az elszántabb fajtájú elvtárs kocsira kapott, 
hajtatott és egy-egy kávéház előtt megállva, leugrott a 
kocsiról, besurrant a kávéházba és mint egy gyakorlott 
bombavető a kabátja alatt elrejtett karbolos üveget a 
földhöz csapta. Aztán hajrá, hajts kocsis!

A kávésok nagy része pedig, minél több volt az 
inzultus, annál keményebbek lettek. Azelőtt, ha az ab
lakait beverték, puhult, engedett. Most, minél több 
ablakbeverés, annál keményebben állja a sarat. Nem 
enged!

Felemás állapot.
A kávésok persze nem nézték nyugodtan a vörö

sök garázdálkodásait. Az ipartársulat több Ízben járult 
a rendőrfőkapitánysághoz és belügyminiszterhez véde
lemért. Egyes eseteket feljelentés tárgyává is tett.

Foganatja is lett a rendőrség beavatkozásának, 
mert több Ízben fogtak el kártevőket és átszolgáltatták 
a bírósághoz. Ezeket az embereket kihallgatva, ala
pos gyanuokokat találtak arra nézve, hogy az egyes 
excesszusokat a szakegyletekben készítik elő. A szak
egyletek ellen is megindították tehát a vizsgálatot.

Mig ez a vizsgálat folyt, addig az inzultusok bár 
sporadice, de folytatódtak.

De már kezdték belátni a szakegylet vezetőembe
rei, hogy taktikájuk elhibázott. így czélhoz nem juthat
nak. Sőt még ártanak a munkában lévőknek és lassan- 
kifit az egész vonalon ellenszenvessé válnak.

Belátták, hogy a kávéházakat ha ostromolják, a 
vendégek majd kimaradoznak. Aztán kitől keressen a 
pinczér ha a vendég, megunván az örökös zaklatást, 
otthon marad, vagy a klubjába megy, ha tag, ha nem 
tag, hát csinál klubot magának, vagy elmegy a czuk- 
rászdába. Szóval leszokik a kávéházról.

Elkezdtek tehát békésebb húrokat pengetni. Elő
őrsöket küldtek ki az ipartársulati vezetőséghez, egyes 
kávésokhoz. Ajánlatot tesznek, hogy kössünk uj szer
ződést. Belátják, hogy nagy bűnöket követtek el. De a 
jövőben nem teszik. Megjavulnak. (Ezt ugyan már 
többször ígérték.)

Mig ezek a purpárlék folytak, mig ezek a félig 
szélcsendes állapotok voltak, azért a talajt a vörösök 
sem veszítették el teljesen a lábuk alul. Akadt még 
mindig sok kávés, ki nem törődött a közgyűlési hatá
rozattal, némelyik még az adott becsületszavával sem, 
hanem a pillanatnyi nyugalom kedvéért a vörösökkel 
tartotta fenn az összeköttetést. Ha változás állott be 
személyzetében, ha uj emberre volt szüksége, a vörö
sökhöz fordult.

A vörösöknél, aki hasonló módon vétett saját 
társai ellen, az ilyeneket saját módjuk szerint gyász
alaknak, becstelen fráternek, testvérgyilkosnak, piszok 
alaknak nevezték. A kávésoknak is megvolt a vélemé
nyük ezekről az önfeledtekről.

Mert éppen az ilyenek nehezítették meg az ipar
társulat dolgát. Hogy ezek igénybe vették a vörös egy
letek helyközvetitőjét, a pinczérek és kávéfőzők egy 
része, ha munkához, helyhez akart jutni, a vörös egy
letekhez volt kénytelen fordulni, még az esetben is, ha 
inye ellen volt.

És mindez az ipartársulat által kizárólagos hely- 
közvetitési joggal felruházott sárga egylet rovására tör
tént. Ahol különben is furcsa gazdálkodás folyt.

Egy perczig sem tartotta az ipartársulat a sárga 
egylet vezetőségét megbízhatónak. Tudta, hogy azok
nak főczéljuk a pénzszerzés, a zavarosban halászás. 
Alig voltak kétszázötvenen a fizető tagok, de azért 
fizetéssel ellátott titkár, szerkesztő, helyközvetitő tiszt, 
pénzbeszedő és tudom is én mi volt még és húzta a 
fizetést. Miért? Mert tellett az ipartársulat szubven- 
cziójából.

De ez a szubvenczió mind kevés volt. És amikor 
az ipartársulat tartózkodóbb álláspontot foglalt a pénz
adásban, hát a kártyákat keverő urak újabb trükkökön 
törték fejüket.

Megszülemlett bennük a fúzió gondolata.
Fúzió vörösek és sárgák közt. Úgy, hogy a sárgák 

olvadjanak be a vörösökbe.
Nem csoda, hogy ennyire juthatott a dolog.
A pinczérek és konyhai alkalmazottak az a része 

is, mely a vörösek szakegyletével minden áron szakí
tani akart, nem tudta magát elhatározni, hogy a sár
gákhoz lépjen be. Egy csepp bizalma sem volt annak 
a vezetősége iránt. Nagyon ismerték őket.

A kávésok felállítják az Ipartársulati helyközvetltést.
Amint a vörösek és sárgák fúziójának híre elju

tott a kávésokhoz, nyomban tisztában voltak azzal, 
hogy mi a teendőjük. Elővették az immáron sárgákkal 
is megkötött kollektív szerződést és a 4. pontja alapján 
elhatározták az ipartársulati helyközvetitő felállítását. 
Ez a pont igy hangzik:

„4. Az ipartársulat a társulati munkaközvetítő 
folyamatban lévő előmunkálatait felfüggeszti és a köz-

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

R A K 0 5  m r m ó
s z o b rá s z

B udapest, VI., B álin t- u tcza 9., 
sa já t ház. —  Telefon 75—60.

Műkő=vázák dús választékban.
Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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vetítést csak azon esetben lépteti életbe, ha a szakegy
let a jelen egyezségben elvállalt kötelezettségeinek nem 
felel meg.“

A fúziót tényleg kimondották és a sárga pinczé- 
rek bevonultak a vörösük egyletébe.

A sárga egylet is fennmaradt azonban. Abba be
vonultak viszont a vörös kávéfőzők. Csatlakoztak a 
sárga konyhai alkalmazottakhoz, bevonultak pedig 
azért, mert éppen ezen időpontban történt, hogy a 
belügyminiszter a kávéfőzők szakegyletének működését 
felfüggesztette. Hajlék nélkül voltak és azért kapóra jött 
nekik a felszerelt és működésben lévő kávéházi alkal
mazottak szakegylete.

(Milyen jó, hogy rövid szinjelzéssel lehet a két 
pártot megkülönböztetni egymástól. A be nem avatott 
folyton összezavarná hivatalos czimük után a két, ille
tőleg három egyletet egymással.)

A fuzionált szakegyletek első teendője az volt, 
hog y részt vettek az 1908 Szilveszter napján tartott álta
lános munkás sztrájkban. Amely általános sztrájkról 
tudjuk, hogy az bizony —  a szocziáldemokrata-párt 
bevallása szerint is —  sehogy sem sikerült.

A kávéházak túlnyomó részében azon a napon 
zavartalanul folyt a munka. Még az olyan helyeken is, 
ahol a személyzet részben, sőt egészben be is szün
tette a munkát.

Szilveszter estéjén azután —  igy volt a párt- 
határozat —  a kávéházi alkalmazottak mind felvették 
a munkát.

Néhány nappal a fúzió, illetve az általános sztrájk 
lezajlása után az ipartársulat közgyülésileg nagy lelke
sedéssel kimondotta az ipartársulati helyközvetitő fel
állítását.

Hogy pedig biztosítva legyen a fennállása, a ká
vésok közül százharminczan önként, becsületszóval 
kötelezték magukat, hogy kizárólag az ipartársulati 
helyközvetitőt veszik igénybe. Ezt a becsületszavas kö
telezettséget írásban is vállalták. (Folyt, köv.)

S z á llo d a -b é r b e a d á s .
Nagyobb vidéki városban, országszerte ismert jó- 

hirü szálloda azonnal, esetleg f. évi október hó í-re 
bérbeadandó.

A régóta fennálló, de teljesen modern berendezéssel biró 
szálloda villamvilágitással, nyári kerthelyiséggel, nagyterem
mel, megfelelő számú vendégszobákkal stb.-vel van ellátva.
Közelebbi felvilágosítás kizárólag a „Magyar Ven

déglős- és Kávés-Ipar“ kiadóhivatalában kapható.
Ü g y n ö k ö k  k iz á rva .

Levélbe!! megkeresések „K. S. M.“ jelige alatt e lapok 
kiadóhivatalához intézendők.

TÁRSULATOK. E G Y E S Ü L E T E K .

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

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, 1909. évi junius hó 16-án a „Szállodá
sok, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos 
Nyugdijegyesülete" igazgatóságának a központi irodában d. u. 5 

órakor tartott rendes havi üléséről, 
jelen voltak: Bokros Károly elnök, Petanovits József, 

J f n o j  Miklós alelnökök, Wilburger Károly igazgatósági, Páris 
111108 felügyelő-bizottsági tag, dr. Solti Ödön jogtanácsos, Nagy

Sándor titkár, F. Kiss Lajos szerkesztő, Dökker Ferencz kimenti 
elmaradását.

2231. Elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket, 
felolvastatja a május 3-iki rendes és a május 19-iki ülés rend
kívüli jegyzőkönyvét, melyeket

az igazgatóság hitelesít.
2232. Jogtanácsos 4850 kor. átutalását kéri,
mit az igazgatóság tudomásul vesz.
2233. Jogtanácsos bemutatja Greiner Márk levele kapcsán 

Hübsch Adolfné kérelmét, aki tekintettel arra, hogy néh. férje 
után 12 élő kiskorú gyermekkel a legnagyobb nyomorban maradt 
vissza, azt kéri, hogy 480 koronában megállapított özvegyi vég
kielégítése 960 K-ra emeltessék fel, mely esetben 3 igényjogosult 
kiskorú gyermekei részére járó végkielégítésről ezek nevében 
lemondana.

Az igazgatóság legnagyobb sajnálatára a kérelemnek eleget 
nem tehet, mert az anya nincsen jogosítva gyámhatósági jóvá
hagyás nélkül kk. gyermekeit megillető végkielégítésről lemondani. 
Egyidejűleg kiskorú Hübsch Hugó, Lajos és József 14 éven alóli 
gyermekek igényjogosultságát az igazgatóság megállapítja és 
részükre az alapszabályok 53. 50 a. szakaszai alapján egyenként 
96 kor-t, összesen 288 kor.-t kiutalványoz és utasítja jogtanácsost, 
hogy ezen összeget mégis attól feltételezetten, hogy ezen kis
korúaknak az állami anyakönyvvezető által kiállított születési 
bizonylatai hiteles alakban bemutattatnak, Kassa árvaszékénél 
helyezze a kiskorúak javára gyümölcsöző letétbe.

2234. Jogtanácsos jelenti, hogy a szegedi választmány 
beküldötte Kiimán Imre orvosi bizonyítványát azon pótlással, 
hogy azt tényleg hatósági orvos állította ki, jelenti, hogy úgy 
Kiimán Imre kérvényéből, mint az orvosi bizonyítvány tartalmá
ból az vehető ki, hogy Kiimán Imre 1909 április 1-jét már 3 évvel 
megelőzőleg teljesen munkaképtelenné lett, mely esetben köteles 
volt Kiimán Imre az alapszabályok 16. szakasza értelmében az 
életviszonyaiban beállott ezen változásáról a választmányt érte
síteni. Minthogy azonban sem a kérvény, sem az orvosi bizo
nyítvány e tekintetben nem egészen határozott, egy ujabbi orvosi 
bizonyítvány szerzendő be, hogy ez a kétely teljesen eloszlassék. 
Amennyiben az orvosi bizonyítványból az tűnnék ki, hogy Kiimán 
csak a 10 év eltelte után vált teljesen munkaképtelenné, ez eset
ben Kiimán évi 1600 koronával lenne nyugdíjazandó kérvényének 
beérkezte, vagyis 1909 május 19. napjától kezdve. Ha azonban a 
hatósági orvos azt igazolná, hogy a Kiimán Imrét 3 évvel ezelőtt 
ért szélhüdés szellemi és testi erejét meggyöngitve már akkor 
teljesen munkaképtelenné tette, ez esetben indítványozza, hogy 
bár Kiimán Imre súlyosan vétett az alapszabályok 16-ik szaka
szában előirt közlési kötelezettség ellen ; amennyiben munkakép
telenné váltát a választmánynak be nem jelentette, különös 
méltányosságból ne alkalmazza az igazgatóság az alapszabályok 
egész szigorát, hanem részesítse Klimánt abban a végkielégítésben, 
ami őt 3 évvel ezelőtti v. i. 7 éves befizetései alapján megilletnék 
v. i. utaljon ki részére 2800 kor. végkielégítést. Ezt azonban csak 
attól feltételezetten, hogy Kiimán Imrének neje ehhez köz
jegyző előtt aláírandó nyilatkozattal hozzájárul. Többek hozzá
szólása után

az igazgatóság jogtanácsos indítványát egész terjedelmében 
elfogadja, és utasítja, hogy az orvosi bizonyítvány beszerzése 
iránt haladéktalanul tegyen intézkedést. Egyidejűleg az orvosi 
bizonyítvány tartalmától feltételezetten, nehogy az ügy késedelmet 
szenvedjen, Bokros Károly elnök ur kezeihez egy havi nyugdíj 
fejében 133 kor. 33 fill.-t, illetve 2800 kor.-t kiutalványoz és felkéri 
elnök urat, hogy a határozat értelmében vagy a nyugdijat vagy 
a végkielégítést Kiimán Imre részére Juranovits Ferenc választ
mányi elnök czimére küldje meg.

2235. Jogtanácsos bemutatja Öszterreicher Sámuel levelét, 
melyben ez bejelenti, hogy a Vendéglősök Országos Szövetségé
nek rendes, az egyesületnek pedig alapitó tagja. Hogy továbbá 
nem 50, hanem 58 éves.

Az igazgatóság, miután a szövetség a nyugdijegyesület 
vagyonához mivel sem járult hozzá, a felvétel iránti kérelemnek 
sajnálatára eleget nem tehet, miért is utasítja Delfin Samut, hogy

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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az általa felvett 40 kor. felvételi dijat Öszterreicher Sámuel 
czimére küldje vissza és ezt 8 napon belül igazolja.

2236. Jogtanácsos jelenti, hogy Hunyady Zoltán taggyüj- 
tövel a szerződést megkötötte és hogy részére a Il-od osztályú 
jegy árának különbözeiét kifizette, és hogy Hunyady uj vasúti 
jegyét nála bemutatta.

Tudomásul szolgál.
2237. Jogtanácsos jelenti, hogy Tálos Ferencz felemelt 

nyugdíj utáni járulékait teljesen befizette.
Az igazgatóság a bemutatott tagsági igazolványnyal a fel

emelési záradékot rávezetni rendeli.
2238. Jogtanácsos jelenti, hogy ifj. Friek Jakab halasz

tást kér.
Az igazgatóság a halasztást engedélyezi.
2239. Jogtanácsos bejelenti, hogy gyógykezeltetése végett 

orvosi tanácsra el kell utaznia, 1 havi szabadságot kér, jelenti, 
hogy helyettesítéséről gondoskodott.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi s a kért szabad
ságot engedélyezi.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
K. m. f. t.

t>
24. Elnöklő alelnök előterjeszti a javaslatát. Gárdonyi 

József, Brück Károly, Ólmosi József és Horkai Mór hozzászólása 
után elnöklő alelnök a kérdést szavazásra bocsátotta. A köz
gyűlés egyhangúlag elfogadja a választmány javaslatát és ehez 
képest kimondja, hogy: A közgyűlés a kávéssegédek, kávéfőzők 
és konylialcgények egy részének jelenlegi mozgalmát teljesen indo
kolatlannak tartja és megállapítja, hogy az ipartársulat tagjainál 
alkalmazott személyzet változatlan élvezetében van mindazoknak 
a jogoknak és kedvezményeknek, amelyeket részére a múlt évben 
fölbontott kollektív szerződések biztosítottak, valamint megálla
pítja azt is, hogy a munkában levő tisztességes személyzet a moz
galomtól távol áll. Kijelenti a közgyűlés, hogy a munkaközvetítést 
továbbra is föltétlenül az ipartársulat közvetítője utján fogja le
bonyolítani és annak intézésében a személyzetnek semmiféle részt 
nem enged. Fölhívja végül a közgyűlés az ipartársulat tagjait, 
hogy becsületszavukkal megerősített Ígéretükhöz a legszigorúbban 
ragaszkodjanak, senkivel tárgyalásba ne bocsátkozzanak, hanem 
egyedül az ipartársulat határozataihoz alkalmazkodjanak.

Egyéb tárgy hiányában elnöklő alelnök a közgyűlést 11 
órakor berekeszti.

Kmf.
Upor József s. k. 

alelnök.
A jegyzőkönyv hiteléül: 

Dr. Solti Ödön.

fl budapesti kávésipartársulat közleményei.

H iva ta lo s  k im utatás
a budapesti kávés-ipartársulat m unkaközvetitő- 
= = =  jének működéséről. —

1909. január hóban elhelyezett munkások száma: 173
„ február „ „ „  835
„ márczius „ ,, „  „ 1419
„ április ,, „ „ „ 2259
„ május „ „ „ „ 1764
,, junius „ „  1679

1909. junius hó 16-ától junius hó 30-áig elhelyeztetett:
állandó kisegitő

főpinczér ... ................. 10 .. —
fölszolgáló ... .........  .. 126 .................  299
pinczérnő ... .................  — _
kávéfőző ... ................. 23 .. . ... 144
kávéfőzőnő - ............. . 6
konyhalegény ................. 30 .. - ............. . 55
felirónő ... ... ... 35 .. _
takarítónő_ ......... 24 _

Budapest, 1909. julius 2.

A budapesti kávés-ipartársulat elnöksége.

Jegyzőkönyv.
Fölvétetett Budapesten, 1909. május 19. napján, a buda

pesti kdvésipartdrsulat rendkívüli közgyűléséről. Jelen voltak: 
Upor József alelnök, Harkai Mór tiszteletbeli alelnök, Holstein 
Zsigmond pénztáros, Orubcr Károly ellenőr és 89 ipartársulati tag.

23. Elnöklő alelnök megállapítván, hogy az ipartársulati 
tagok az alapszabályok 57. §-ának megfelelően határozatképes 
számban jelentek meg, a közgyűlést este 10 órakor megnyitja. 
Előadja, hogy a közgyűlés egybehivását a kávéházi személyzet 
legújabb mozgalma tette szükségessé. Az ipartársulat erre az 
ügyre vonatkozó javaslatát, a napirend során elő fogja ter
jeszteni. A mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Brück 
Károly és Gárdonyi József urakat kéri föl.

Angol férfiszabó-iizlet
Budapest, Vili., Mária Terézia-tér 

és Futó-utca sarok
H eg y esi D ezső, férfiszabó.

J e g y z ő k ö n y v .
Fölvétetett Budapesten, 1909. évi junius hó 5. napján, 

a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Némái Antal elnök, Upor József alelnök, 

Holstein Zsigmond pénztáros, Brück Károly, Gárdonyi József, 
Harsányi Adolf, Holzer Leó, Kaiser Ignácz, Kallós Márkus, Katona 
Géza, Neumann Károly, Pollák Salamon, Szeiffert Antal választ
mányi tagok; Kemény Géza titkár.

65. Elnök az ülést délután 4 3/i órakor megnyitván, a f. 
évi május hó 10-én tartott ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
Gárdonyi József és Szeiffert Antal urakat kéri föl.

66. Az előző pontban említett jegyzőkönyv fölolvastatván, 
észrevétel nélkül hitelesíttetett.

67. Elnök a folyó évi május hó 14-én tartott ülés jegyző
könyvének hitelesítésére Holzer Leó és Pollák Salamon urakat 
kéri föl.

68. Az előző pontban említett jegyzőkönyv fölolvastatván, 
észrevétel hiányában hitelesíttetett.

69. Titkár jelentése, mely szerint az elnökség újabban 
Steiner Hugót és a Kozma és Lukács czéget vette föl uj tagul az 
I. fizetési osztályba, mely szerint továbbá Sor és Halmi czég, 
Szatmári Mester Károlyné, Zipser Mór és a Szabó testvérek czég 
üzletüket megszüntették és a társulatból kiléptek, tudomásul 
szolgál.

70. Elnök jelentése, mely szerint a 48-as honvédeknek 
2 kor. adományt folyósított, jóváhagyólag tudomásul vétetik.

71. Kovács József levele, melyben az ajándékot megkö
szöni, tudomásul szolgál.

72. Elnök jelenti, hogy Gelléri Mórhoz, az országos ipar
egyesület igazgatójához, 40 éves irói jubileuma, valamint királyi 
kitüntetése alkalmából üdvözlő iratot intézett és a társulat üdvöz
letét személyesen, küldöttség utján tolmácsolta. Tudomásul szolgál.

73. Elnök jelentése, mely szerint a segélyalapra Beitz János 
50 koronát és az Andrényi Kálmán utódai czég ugyancsak 50 
koronát befizetetett, tudomásul szolgál.

74. Laky Imre rendőrfelügyelö levele a rendőrségi lexikon 
megrendelése iránt, tárgyaltatván, a választmány elhatározza, 
hogy a könyvet az ipartársulat részére egy példányban megren
g i .  egyben értesíti a folyamodót, hogy a könyvet az ipartársulat 
legtöbb tagja külön is megrendelte.

75. A m. kir. szabadalmi hivatal levele több a kávésipart 
érdeklő uj szabadalom megadásáról, tudomásul szolgál.

tart a mafkornakmetfeléíR I kí z?l18égSt' ll08y a nyári idény beálltával raktárt
ménves árhan lfá^b f  l ^ L  i  6 1l ze1r,1,l!1, 8zove‘eket, amelyekből mérték szerint kedve 
keresésre ház hot L a k H i f " S?bb , kJ vitelben férfiöltönyöket, felöltőket stb. Szives mei 

Mié öbtinevrendelA . i í f  1 levelekre azonnal válaszolok, mintát kívánatra küldök. - Mielőbbi megrendelést kérve, maradtam kiváló tisztelettel Hegyesi Dezső, férfiszabó.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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76. Gabel Gyula levele folytán a választmány az Ungarische 

Wochenschrift ez. lap pártolását a tagok jóakaró figyelmébe ajánlja.
77. A budapesti kér. munkásbiztositó-pénztár értesit, hogy 

a kávéházi pinezérek napibér-osztályaira nézve az ipartársulat 
kiküldöttei és a kávéssegédek között oly értelmű megállapodás 
jött létre, hogy a kávéssegédek rendszerint a VI. osztályba soroz
tainak, de ha a segéd kívánja, az V. osztályba sorozandó, a ki
segítők pedig az V. osztályba tartoznak. Tudomásul szolgál és a 
tagokkal közlendő.

78. A magyar Siemens-Schuckert müvek r.-t. levele, melyben 
fémszálas tantal-lámpásait ajánlja, tudomásul vétetvén, a ezég 
megkeresendő, hogy néhány lámpát kipróbálás végett bocsásson 
az ipartársulati munkaközvetítő rendelkezésére.

79. A m. kir. állami mértékhitelesítő hivatal értesítése a 
g értékek újra hitelesítése ügyében, tudomásul szolgál.

80. Elnök javaslatára elhatározza a választmány, hogy a 
kötelező társulati tagságra vonatkozó szabályrendeleti intézkedés 
jóváhagyása érdekében Szterényi József államtitkárnál újból tisz
teleg és az e részben szükséges intézkedések megtételével az 
elnököt bízza meg.

81. Elnök a kávéházi személyzet nemrég lezajlott sztrájk- 
mozgalma alkalmából az ipartársulati tagok által elért fényes 
sikert nagyrészben a rendőrség hathatós támogatásának tulajdo
nítja; indítványozza, hogy a választmány hálás köszönetét sza
vazzon dr. Boda Dezső főkapitány urnák és Garlathy Ödön 
rendörtanácsos urnák, akik az ipartársulat közérdekű ügyeit 
ezúttal is — mint mindig — hathatósan támogatták. A választ
mány az elnök javaslatát egyhangúlag magáévá teszi és elhatá
rozza, hogy a nevezett uraknak a köszönő levelet küldöttség 
utján nyújtja át.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést este 6 3A órakor 
berekeszti.

Kmf. Némái Antal,
elnök.

TÖRVÉNYEK, R E N D E L E T E K .

A bor-nyilvántartás.* 
ii.

7. Ha valamely körülbelül egyenlő minőségű na
gyobb must-vagy bormennyíség több termelőtől kisebb 
mennyiségekben vásároltatott össze, a termelő nevének 
és lakhelyének a nyilvántartás 7-ik és 8-ik bevételi 
rovataiba való bejegyzését helyettesíteni lehet az illető 
termelőkről a nyilvántartás illető tételéhez csatolandó 
olyan kimutatással, amelyben világosan fel van tüntetve, 
hogy a nyilvántartás illető tétele alatt egy összegben 
bejegyzett bor- vagy mustmennyiségből melyik terme
lőtől mennyi vásároltatott.

8. Akik szőlőtermelést vagy szőlöczefrét vásárol
nak s a többektől összevásárolt szőlőtermést vagy 
czefrét együtt dolgozzák fel musttá, az igy nyert s 
körülbelül egyenlő mustmennyiséget egy tétel alatt egy 
összegben jegyezhetik be a nyilvántartásba. Ez esetben 
azonbén a nyilvántartás 2-ik bevételi rovatában vagy 
a jelen rendelet 7-ik pontja értelmében a nyilvántar
táshoz melléklendő kimutatásban külön-külön fel kell 
tüntetni az egyes termelőktől vásárolt szőlőtermés vagy 
szőlőczefre mennyiségét.

* A megelőző közlemény lapunk f. évi julius 1-i számában 
jelent meg. A szerk.

A szőlőtermés súly szerint, a szőlőczefre pedig 
súly vagy ürmérték (hektoliter) szerint tüntetendő ki a 
nyilvántartásban, vagy az ahhoz csatolt kimutatásban. 
Ha a vevő a szőlőtermést nem lemérve veszi át és 
annak árát nem az átvett mennyiség szerint fizeti ki, 
hanem a termést —  tekintet nélkül arra, hogy mennyi 
lesz —  a mennyiségből függetlenül egy összegben 
megállapított vételárért veszi meg és azt más terme
lőktől vett szőlőterméssel együtt szüreteli vagyis a 
mustot összeszüri, akkor a megvett szőlőtermés súlya 
helyett az illető szőlőterület kiterjedését jegyezheti be 
a nyilvántartásba, vagy az ahhoz csatolt kimutatásba.

9. A jelen rendelet 7-ik és 8-ik pontjai értelmé
ben a nyilvántartáshoz melléklendő kimutatásnak vilá
gosan fel kell tüntetnie, hogy az melyik községből és 
melyik évben és hónapban vásárolt borra, mustra, 
szőlőtermésre vagy szőlőczefrére vonatkozik és hivat
kozásnak kell lenni rajta a nyilvántartás illető tételére. 
Pl.: „Kimutatás az 1909. év október havában Kiskőrös 
községből vásárolt mustról, (borról, szőlőtermésről, 
szőlőczefréről). Melléklet N. N. budapesti borkereske
dőnek budafoki pinczéjéről vezetett bor-nyilvántartás 
112-ik bevételi tételhez."

Ez a kimutatás az illető bor-nyilvántartás kiegé
szítő részét képezi s a nyilvántartással együtt a jelen 
rendelet 13-ik pontjában megállapított határidőig meg
őrzendő.

10. A nyilvántartásba bevezetendő tételekre vo
natkozó adatok, a szüreti nagyobb forgalomra való 
tekintettel, az évnek szeptember 15-étől november 
15-éig terjedő szakában legkésőbb nyolez (8) nap alatt, 
az év többi részében pedig legkésőbb három (3) nap 
alatt jegyzendő be a nyilvántartásba s ugyanezen 
határidő alatt melléklendők a jelen rendelet 7-ik és 
8-ik pontjaiban említett kimutatások is a nyilván
tartáshoz.

11. A nyilvántartás kiadási 11 -ik rovatának kitöl
tése, vagyis a kiadott bor vagy must bevételi tétel
számára való hivatkozás csak a következő boroknál, 
illetőleg ezek mustjánál szükséges, úgymint:

a ) azoknál, amelyek a tokaji borvidék boraira az 
1908 : XLV11. t.-cz. 17-ik szakaszában megállapított 
elnevezések alatt hozatnak forgalomba;

b) általában az aszu-boroknál;
c) azoknál, amelyek valamely borvidék, község, 

bortermelő-hely, a termelő neve, vagy a szőlőfajta meg
nevezése mellett hozatnak forgalomba.

A tömegborokra vagy közönséges borokra nézve 
a nyilvántartás kiadási 11-dik rovata kitöltetlenül 
hagyható.

12. A nyilvántartás évenként legalább egyszer 
lezárandó; ez alkalommal a bevételek összegéből a 
kiadások összege levonandó, a nyilvántartás szerint 
mutatkozó maradvány az akkori tényleges készlettel 
összehasonlítandó s az esetleges eltérés indokolása (a 
borkezelésnél előforduló szokásos apadás stb.) a nyil
vántartásba beírandó.

A beírást rendszerint őszszel, még pedig a ter
melők a szüret megkezdése előtt, a borkereskedők 
pedig, valamint általában azok, akik mástól vásárolt 
bort hoznak forgalomba (vendéglősök, kicsinyben való 
elárusítók stb.) a must, illetőleg az uj bor bevásárlá
sának megkezdése előtt, legkésőeb azonban deczember

HORVÁTH és CSILLAG m űasztalosok
MÜTEKEASZTAL- 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 

bérmentve. — Szolid árak. — Kedvező feltételek. ____ _

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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31-én még abban az esetben is kötelesek foga" a‘°®‘'  
tani íia addig mustot vagy uj bort nem is vásárolta! 
volna. Azok, akik rendes kereskedelmi könyveket ve
zetnek s ezeket évenként lezárják a ny. vántartást 
kereskedelmi könyveikkel egyidóben zárhatják le.

13. A nyilvántartás az abba tett utolsó bejegy; 
napjától számított 5 évig a jelen rendele 6-ik és 8-iK 
pontjai szerint hozzátartozó mellékletekkel együtt meg

őrzendődre ^  borüz|etének átadása következtében 
a bornyilvántartás vezetésének kötelezettsége m e g s z ,
köteles az üzlettel együtt b°r"yllv*n*a' ,  Uüvánta? 
az uj tulajdonosnak s ez utóbbi köteles a nyll'ían 
tást szabályszerűen tovább vezetni Ugyanez a kötele
zettség terheli az uj tulajdonost akkor is, ha örökség 
utján vagy másként jut az üzlet az ó tulajdonába.

Egyéb esetekben, ha valakire nezve a bor-nyi - 
vántartás vezetésének kötelezettsége megszűnik, a nyil
vántartást a jelen rendelet 7-ik, 8-ik és 9-ik pontjai 
értelmében ahhoz tartozó mellékletekkel együtt azon 
község elöljáróságához (polgármesterhez, Budapest 
székesfővárosban a kerületi elöljárósághoz) köteles az 
illető átszolgáltatni, ahol a nyilvántartás vezettetett. 
Az említett hatóságok kötelesek a nyilvántartást —  a 
mellékletekkel együtt —  5 évig megőrizni s az illetékes 
hatóságoknak és ellenőrző közegeknek, kivanatukra, 
rendelkezésükre bocsátani.

KÖZGAZDASÁG. IPAR. KERESKEDELEM.

Az Országos Iparegyesület egy évi működése.
Az Országos Iparegyesület legutóbbi évi közgyűlése alkal

mából közzétett terjedelmes évi jelentés nemcsak részletesen 
számol be az egyesület sokirányú tevékenységéről, hanem egyúttal 
hü tükrét adja ipari viszonyainknak is.

A jelentés bevezető részében kiemeli azokat a legfontosabb 
aktuális kérdéseket, amelyek az egyesületet foglalkoztatták, igy 
az ipartörvény módosítása és az adóreform dolgában folytatott 
akcziókat, amelyekben az egyesületnek vezető szerepe volt, 
valamint a gyáripari szakosztály intenzív tevékenységét. Ezután 
rátér a jelentés az egyes kérdésekben kifejtett egyesületi mun
kásság részletes ismertetésére, amelyből a következőket emel
jük k i:

Az iparoktatás terén — amelynek egyik legfontosabb ágát 
az alsófoku iparoktatást tudvalevőleg az egyesület kezdeményezte 
és tizennyolcz éven át önállóan kezelte — az inasotthonok léte
sítése érdekében folytatott ez évben élénk propagandát, továbbá 
állami ösztöndíjakat eszközölt ki iparosmestereknek, segédeknek 
és ipariskolai tanulóknak külföldi tanulmány czéljára. A kiállítá
sok ügyével az egyesület a kezdeményezésére alakult Kiállítási 
Központ keretében foglalkozott s ennek működésére irányuló 
befolyást érvényesített.

Az uj ipartörvény tervezetének közreadása után az Ipar
egyesület volt az első, amely az érdekeltség közleményének 
állásfoglalását előkészítette. A tervezet mindkét részét közvet
lenül megjelenésük után, mint hivatalos lapjának mellékletét 
kiadta és a legszélesebb körökre nézve hozzáférhetővé tette* 
Az egyesület elnöke, Matlekovits Sándor a fontosabb fejezetek 
szerint az egyesületi lapban bonckés alá vette a tervezetet és 
feltűnést kellő czikksorozatát azután külön füzetbe foglalva tér-

iesztette az egyesület a többi ipari szakegyesületek, ipartestü- 
etek és saját tagjai között. Eképen kellő áldozatkészséggel és 

tárgyilagos kritikával alaposan elő lévén készítve az anyag az 
érdekeltség bevonása mellett, tizenegy ülésben tárgyalta a ter
vezet összes részleteit. Az értekezlet anyagát terjedelmes emlék
iratba foglalta össze és deczember 10-én valamennyi szaktestület 
közül elsőnek terjesztette a kereskedelemügyi miniszter elé Az 
emlékirat a szakkörökben általános elismeréssel találkozott és 
ok kérdésben alapjául szolgált egyes érdekelt testületek állás- 

foglalásának. A márczius 22-én megnyílt országos ankét tanács
kozásaiban az egyesület kiküldöttjei élénk f z t  vesznek.

Az ipari törvényhozással kapcsolatos ügyek közül, amelyek
ben az egyesület állást foglalt, még a vasárnapi munkaszünet. 
az uj perrendtartás, a tisztességtelen verseny, valamint az ipari 
jogvédelem különböző kérdéseit említjük meg.

Ezeken kívül foglalkozott az egyesület a felvilágosító szol
gálat rendszeresítésével, az egyenes adók reformjával, a szén
kérdéssel, a csekkforgalomnak az iparosok körében való nép
szerűsítésével, az alsóbbrendű vasutak ügyével, a korlátolt fele
lősségű társaságok létesítésének kérdésével, résztvett a Gelléri 
Mór igazgató kezdeményezésére az Iparművészeti Társulat által 
a főváros utczáinak és házainak virággal való díszítése érdeké
ben indított mozgalomban; hathatósan támogatta a Szakírók 
Egyesülete kezdeményezését a közgazdasági ismeretek szabad 
iskolájára vonatkozólag; foglalkozott az ipari szövetkezetek ügyé
vé] ; kezdeményezte a szesz tőzsdei árjegyzését, a textilszokványok
nak a budapesti tőzsdén való meghonosítását; közbenjárt a 
balkáni zavarok idején életbeléptetett kiviteli tilalommal szemben 
a magyar ipar érdekeinek lehető kíméléséért; beható bírálat alá 
vette a főváros uj építésügyi szabályzatának tervezetét; és még 
egész sor kisebb-nagyobb kérdésben foglalt állást, amelyek közül 
az állami kedvezményekért beadott folyamodványokra és a keres
kedelemügyi miniszter ur, valamint egyéb hatóságok által hozzá
utalt más kérdésekre vonatkozó szakvéleményeket említjük.

A jelentés vázlatosan ismerteti ezután az egyesület külön
böző szakosztályainak, igy az acetylenipari, bádogosipari,ezukorka- 
és csokoládégyártási, az újonnan alakult húsipari és tanszeripari, 
a villamosipari, papirosipari stb. szakosztályoknak működését; 
beszámol az egyesületnek iparpártolási irányú tevékenységéről, 
valamint a közszállitási ügyekben való eljárásról, amely egyik 
legjelentékenyebb ága volt az egyesület munkásságának, továbbá 
oroszországi kiviteli kirendeltségéről és az export érdekében tett 
egyéb intézkedéseiről és a munkásügyekben való különböző 
állásfoglalásairól és kezdeményezéseiről. Végül a különböző 
személyes ügyekre, képviseletekre, kiküldetésekre, rokontestü
letekkel való kapcsolatra vonatkozó adatok, valamint a szokásos 
ügykezelési adatok következnek, amely utóbbiak is tanúskodnak 
arról, hogy az egyesület az elmúlt esztendőben ismét jelenté
kenyen fejlődött és minden irányban megerősödött.

IRODALOM.
Mi a csekk? Az Országos Iparegyesület a csekknek az 

iparosokkal és a kereskedőkkel való megkedveltetése végett a 
télen elhatározta népszerű füzet kiadását, amely egyfelől feltárja 
a csekk előnyeit, másfelől pedig előadja a csekket illető legfon
tosabb tudnivalókat. A munka megírásával az eszme megterem
tőjét, dr. Újlaki József budapesti ügyvédet bízta meg, akinek az 
uj csekktörvényhez irt kommentárja és a csekkről különböző 
egyesületekben tartott előadásai szakkörökben méltó elismeréssel 
találkoztak. Az egyesület a füzetet „Mi a csekk ?“ czimen most, 
az uj csekktörvény életbeléptének előestéjén bocsátotta közre,

TELEFON 14— 74 LEFKOVITS l  és TÁR5P TELEFON 1 4 -7 4  

BUDRPE5T, VI., 5ZEREC5EM-UTCZR 65. (Br. Wodianer-ház.)
éj klr. szab. tekeasztal-, dákó- és 

elefántcsont golyó-gyárosok. —  Tel
jes k á v é h á z i berendezési vállalat.

Rz országos Iparegyesület ezüst dlsz- 
érmével kitüntetve, valamint az ezred
éves országos kiállítás nagyérmével, 

a  Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk. ©
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amivel nemcsak ezen modern fizetési eszköz népszerűsítésének 
tett igen jó szolgálatot, hanem egyúttal sokban hozzájárult azon 
nehézségek leküzdéséhez is, amelyekkel pénzintézeteinkre és a 
közönségre nézve az eddigi törvény nélküli állapotból a törvény 
alkotta állapotba való átmenet jár. Maga a füzet úgy kiállításában, 
mint tartalmában kitünően sikerült és minden tekintetben kielé
gíti a hozzáfűzött igényeket. Stílusa keresetlen, egyszerű, magyaros 
és világos; a legnehezebb kérdéseket, amilyen például a számla- 
követelés fogalommeghatározása, a bemutatóra és a rendeletre 
szóló csekk közti különbség, a hátirat stb. olyan kézzelfogható 
módon magyarázza meg, hogy a legegyszerűbb ember is meg
értheti, ha magyarul tud. A mü az anyagot (a csekk fogalma, a 
csekk előnyei, a csekknyomtatványok, a csekkel való fizetés 
módja, a számlatulajdonos jogai és kötelességei, a csekkbirtokos 
jogai és kötelességei) huszonnyolcz kérdésben és feleletben tár
gyalja és igen nagy gyakorlati érzékre valló rendszerével szinte 
játszva tanítja meg az olvasót a csekkforgalom oly bonyolultnak 
látszó technikájára. Az Országos Iparegyesület saját tagjainak 
díjmentesen küldötte szét a füzetet, amely azonban könyvkeres
kedői forgalomban is megjelent Deutsch Zsigmond és Társa 
(Budapest, 5., Dorottya-utcza 9. sz.) bizományában. Ára 50 fillér.

Pályázat a drágaság okainak elhárításáról szóló mun
kára. Az Országos Iparegyesület igazgatósága ezennel pályázatot 
hirdet annak a kérdésnek beható tárgyalására : Milyen okok idé
zik elő az élelmiszerek drágaságát Budapesten és miképpen lehetne 
ezeket elhárítani ?

Kívánatos, hogy a pályamunka a kérdés közelmúltját ala
posan ismertesse, a drágaság okait kifejtse és kiterjeszkedjék a 
szomszédos államokkal való viszonyainkra, a drágaságra vonatkozó 
adatoknak más nagy városok adataival való összehasonlításra, 
valamint egyéb figyelmet érdemlő általános és helyi körülmé
nyekre is. Kívánatos továbbá, hogy foglalkozzék az élelmiszer
drágaság következményeivel Magyarország gazdasági fejlődése 
szempontjából, végre, hogy megjelölje azokat a módokat és esz
közöket, melyek a kérdés kedvező elintézése érdekében az állam, 
a főváros hatósága és a társadalom részéről (termelők, kereske
dők, fogyasztók stb.) foganatositandók volnának.

Az igazgatóság a pályamunka terjedelmét nem kívánja 
korlátokhoz kötni, mindazonáltal a fősulyt a terjengősség mel
lőzésével, a konkrét adatokra és még inkább a praktikus javas
latokra helyezné.

Minden pályamunka Írógépen, a papírnak csak féloldalára 
tisztázandó és 1910. február 1-jéig az Országos Iparegyesület 
irodájához benyújtandó. Minden pályamunka jeligével látandó el, 
s a szerző neve lepecsételt jeligés levélben csatolandó.

Jutalom a báró dr. Kornfeld Móricz igazgatósági tag ur 
által erre a célra rendelkezésre bocsájtott pályadij: kettőezer 
korona.

A pályadij csak abszolút becsű munkának adatik ki, mely 
az egyesület tulajdonába megy á t ; amennyiben ily abszolút becsű 
munka a beérkezendő művek között nem találtatnék, a bíráló 
bizottság javaslatot tehet az egyik-másik szempontból netán 
figyelemreméltó munkának kellő tiszteletdij mellett való megvá
sárlására, illetőleg dicsérő elismeréssel való megjutalmazására.

A megvásárlásra nézve az akadémia állal fizetett írói tisz
teletdijak lesznek irányadók.

A bíráló bizottságot az Országos Iparegyesület később 
fogja kinevezni, azzal a kéréssel, hogy ez a pályázat eredmé
nyéről az Iparegyesület legközelebbi rendes közgyűlésének,
1910. május hó közepe táján jelentést tegyen.

Budapest, 1909. junius 16.

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

pénteken

társas reggelit
tart A legközelebbi reggeliket a kővetkező helyeken 

tartják:

1909. évi július hó 16-án : Kovács József vendég
lőjében, V ili., Tavaszmező-utcza 7. sz.

1909. évi julius hó 2 3 -á n : Kaszás Lajos vendég
lőjében, VII., Rákóczi-ut 44. sz.

1909. évi julius hó 3 0 -án : Kovács E. M. vendég
lőjében, Városliget.

„Jó  b a r á to k "  ö s s z e jö v e te le i.
A „Jó barátok" köre minden héten szerdán d. u. 

4 órakor társas uzsonnát rendez. A legközelebbi uzsonnák 
a következő helyeken lesznek:

1909. évi julius hó 21-én : W inkler Antal vendég
lőjében, X., Tisztviselőtelep. Delej-utcza 27. sz.

1909. évi julius hó 28-án: Schnell József vendég
lőjében, IX., Bokréta-utcza 20. sz.

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

V EGYES HÍREK.

Nyilatkozat.
A magyarországi szállodai, vendéglői és kávéházi 

alkalmazottak szaklapjának legutóbbi számában egy 
czikkely jelent meg, amely személyemmel foglalkozva, 
a már ismeretes módszer szerint, a hazugság és rágalom 
egész özönét zúdítja rám. Válaszom ezekre csak ennyi: 
A tisztességes emberek hasonlítsák össze a czikkiró 
múltját és jelenét az enyémmel és azután ítéljenek: 
megsérthet-e engem a czikk Írója?

Budapest, 1909. julius 8.
Némái Antal.

*

Magunk is egyetértünk az ipartársulat nagyra- 
becsült elnökével; valóban: az ő szeplőtlen jelleme az 
egész világ előtt tiszta és érintetlen marad továbbra is 
és a kétes forrásból eredt támadással szemben teljesen 
elegendő elégtétel reá nézve a becsületes emberek vál
tozatlan tisztelete és ragaszkodása.

Budapest, 1909. julius 8.
A budapesti kávésipartársulat választmánya.

A budapesti kávésok szövetségének végrehajtó bizottsága.Az Országos Iparegyestltet igazgatósága.

BORHEGYI F. borkereskedő
Budapest, V., Gizella-tér 1.

P ln o z é k : B u d a fok on  és V . ,  Dorottya-u. 8.

ajánlja a legjobb franczia és 
magyar pezsgőket, cognacoí és 
likőröket gyári árakon. =

Vidéki m egrendelések gyorsan és 
o o pontosan teljesittetnek. o  o

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Személyi hírek. Gumiét János, orsz. szövetségünk és ipar
társulatunk elnöke és Wilburger Károly pénztáros több heti nyári 
tartózkodásra utazlak. Érdemes elnökünk Hévízfürdőn. Wilburger 
Károly Lipiken pihenik ki fáradalmaikat.

Uj nyugdijegyesületl tagok. A „Sz. V. K. P. és K. O 
Ny."-bc az elmúlt hó folyamán a következő uj tagok léptek be 
Keszthelyen: Briher János szállodás (3000), Nagy Imre pinczér 
(0Ó0), Miitay János pinczér (600), Szathmáry István pinczér (1000), 
Ungcr Mihály pinczér (1000), Weliscli Béla portás (600); Tr.- 
Tepliczen : Schwarcz Frigyes pinczér (600), Kocsicska Ödön 
pinczér (2000), Kaszt Mátyás (1000), Sclmlz Géza (600); Kovalct 
Imre vendéglős Fonyódon (2000), Habért Mihály föpinczér Pös- 
tyénen (2000), Hercz Simon vendéglős Budapesten (4000) és 
Csorbatón: Kaps József üzletvezető (3000) és Farkas József 
pinczér (1000) kor. nyugdijigénynyel.

Esküvő, tfj. Pelzmann Ferencz földbirtokos, Pelzmann 
Ferencz fővárosi vendéglős és törvényhatósági bizottsági tag fia 
vezette oltárhoz a Deák-téri evangélikus templomban Glück Irmát, 
Gtiíck Frigyes fővárosi szállótulajdonos, törvényhatósági bizottsági 
tag és neje leányát. A szépen feldiszitett templomba ebből az alka
lomból nagyszámú és előkelő közönség gyűlt össze. Ott voltak: 
Márkusjózsef főrendiházi tag, Bárczy István tír. polgármester, Vaszi- 
lievits János dr. alpolgármester, Bódy Tivadar dr. tanácsos, botfai 
Hűvös József udvari tanácsos, Dessewffy Arisztid elnöki tanácsos, 
szegedi Lukács József udvari tanácsos, Madarassy-Beck Gyula báró, 
Domonyi Mór dr., Ullmann Pál dr. konzul, Havass Rezső kir. 
tanácsos, Bókay Árpád dr. egyetemi tanár, udvari tanácsos, Emmer 
Kornél közigazgatási biró, Török Lajos dr. egyetemi tanár, Bókay 
János egyetemi tanár, Tauffer Vilmos egyetemi tanár, Kotányi 
Zsigmond udvari tanácsos, máv. igazgató, Thék Endre udvari 
tanácsos, Uilman Gyula igazgató, Gelléri Mór királyi tanácsos, 
Merkl Adolf máv. főfelügyelő, botfai Hűvös Iván igazgató, Geren- 
day György igazgató, Márkus Jenő dr. tanácsjegyzö, Hevesi József 
iró, Kodolányi Antal szerkesztő, F. Kiss Lajos szerkesztő, Iliász 
György, Gundel János, Petánovics József, Kommer Ferencz, Müller 
Antal, Feleki Béla dr., Simonovits Béla, Grauer Vilmos dr. 
Ehrlich Miksa dr., Nessy Gyula fővárosi bizottsági tagok, Kovács 
E. M., Kramer Miksa stb. vendéglősök, Burger Károly, Szuly 
Aladár dr., Neusziedler Géza, a domonyi ág. hitv. ev. egyház kül
döttsége, amelynek Glück Frigyes a felügyelője, Szilárd János 
lelkész vezetésével és sokan mások. A násznagyi tisztet Szuly 
Aladár dr. és Glück Erős János viselték. A fiatal pár a Lohengrin- 
nászinduló hangjai mellett vonult a templomba, ahol Horváth 
Sándor magasan szárnyaló szép beszédet intézett az ifjú párhoz. 
Az esketést Raffay Sándor ev. lelkész végezte. Az örőmszülökhöz 
ebből az alkalomból számos távirati üdvözlés is érkezett. így 
táviratilag fejezték ki szerencsekivánataikat: Darányi Ignácz dr 
földmivelésügyi miniszter, Berzeviczy Albert v. b. t. t„ a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, Thaly Kálmán v. b. t.' t., FUlepp 
Kálmán főpolgármester, Molnár Viktor, Mezössy Béla államtitkárok, 
Zelenka Pál és Baltik Frigyes dr. püspökök, Walter Gyula érseki 
helynök, Elischer Gyula dr. egyetemi tanár, Herczeg Ferencz Kiss 
József, Csajthay Ferencz, Szivák Imre dr„ a budapesti ügyvédi 
kamara elnöke, Jankovich László gróf, Förster Nándor minisz
teri tanácsos, Lits Gyula főispán, Fáik Zsigmond lovag, Darányi 
Béla, maróti Fiirst Bertalan, Piperkovits Bátor, Gajári Ödön 
Pekáry Ferencz főkapitány-helyettes, Zsolnay Vilmos, Szemeré 
Miklós és mások. A fiatal pár az esküvő után nászúira indult 
Olaszországba.

Az uj szabályrendelet és az uj bortörvény. -  (A buda
pesti kávésipartársulat értekezlete.) -  A budapesti kávésipar- 
tarsulat alapszabályai kötelességévé teszik a választmánynak,

hogy a kávésipart érdeklő törvényeket és rendeleteket a tagokkal 
kellő időben közölje. Az alapszabályok eme rendelkezésének 
óhajtott eleget tenni Némái Antal, az ipartársulat érdemes elnöke, 
amidőn a tagokat a múlt hó 28-ik napjára egybehívta, hogy a 
f. hó 1-én életbelépett két fontos uj rendeletet: nevezetesen az 
uj fővárosi szabályrendeletet és a bornyilvántartás kötelező veze
tésére vonatkozó földmivelésügyi miniszteri rendeletet ismertesse. 
Az értekezlet a Katona-féle nagyvendéglő külön termében folyt 
le, a társulati tagok élénk részvétele mellett. Némái Antal elnök 
az értekezletet megnyitván, átadta a szót dr. Kemény Géza titkár
nak, aki pontról-pontra ismertette a szabályrendeletnek intéz
kedéseit, különösen kiemelve azokat, amelyek a régi szabályren
delettől eltérnek. Az egyes tagok részéről fölvetett kérdésekre 
kimentő választ adott és végül bejelentette, hogy az elnökség és 
a választmány részletes javaslatot készit a szabályrendelet ama 
rendelkezésének gyakorlati végrehajtására nézve, amely a főkapi
tányt följogosítja, hogy a zenélési zárórát bizonyos díj fizetése 
ellenében meghosszabbíthassa. Az elnökség azt akarja, hogy a 
meghosszabbításra az engedélyt bármelyik rendőrőrszemnél le
hessen — még az éjjeli órákban is — kérelmezni oiy módon, 
hogy az illető kávés a megállapított dijat a rendőr kezéhez lefi
zeti s az ettől nyert nyugta alkotja az engedélyt. Az ipartársulat 
választmánya legközelebbi ülésén foglalkozik ezzel a tervezettel 
és a részletesen megokolt javaslatot haladéktalanul beterjeszti a 
főkapitányhoz. A szabályrendelet ismertetése után áttért a titkár 
a bornyilvántartás dolgában intézkedő miniszteri rendelet ismer
tetésére. (Lapunk legutóbbi és mai számában egész terjedelmében 
közöltük a rendeletet. A szerk.) Minden irányban kimerítő útbaiga
zítást adott a tagoknak és válaszolt egyes hozzáintézett kérdé
sekre. Az értekezlet ezzel véget ért. Kívánatos volna, hogy az 
ipartársulat mindenkor, amidőn arra alkalom kínálkozik, szóbeli
leg ismertesse a tagokkal az ipart érdeklő törvényeket és ren
deleteket. Igaz, hogy a társulat a legcsekélyebb dolgot is körlevél 
utján közli a tagokkal, de az élőszó ereje sokkal nagyobb, mint 
a holt betűé, azonfelül az ilyen értekezletek a tagok közötti 
érintkezést is bensőbbé teszik. Melegen ajánljuk a társulat érde
mes vezetőségének, hogy a megkezdett utón haladjon egy lé
péssel tovább.

Alapszabályjóváhagyás. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a lévavidéki szállodások, vendéglősök, korcsmárosok 
és kávésok ipartársulatának alapszabályait 1909. évi 44.070. sz. a. 
kelt rendeletével, az 1884. évi XVII. t.-cz. 150. §-a alapján 
jóváhagyta.

Halálozás. Braun Náthán, a Tisza-kávéház közkedveltségii 
tulajdonosa Zentán f. évi julius hó I-én, munkás életének 50. 
évében elhunyt. Felesége, szül. Sicherman Antónia, gyermekei 
és nagyszámú rokonság siratják halálát.

Pályázat. A következő sorok közlésére kérettünk fe l:
„ Székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" 108— 
1909. szám. Pályázat alapítványi kamatokra. A „Székesfővárosi 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" pályázatot hirdet 
ezennel néhai csantavéri Törley József nevére és emlékére a 
nevezett ipartársulatnál, keresetre és munkára képtelen tagjai 
segélyezésére tett 1000 koronás alapítvány esedékes kamataira.
A pályázati kérvények f .  évi julius hó 25-ig nyújtandók be az 
ipartársulatnál, Vili., Rákóczi-ut 13. II. em. 20. sz. a. Csak az 
ipartársulat tagjai pályázhatnak. Az ipartársulat elnöksége.

Kávésok és kávéházi alkalmazottak nyári mulatsága.
A közelmúltban lezajlott kávéházi sztrájknak van egy igen üdvös 
eredménye: egymásra találtak a komoly munkaadók és a komoly 
munkások s most vállvetett erővel igyekeznek egy olyan intéz
mény létrehozásán, ami eddigelé páratlanul áll az ipar terén. Az

GYÁRTMÁNY TULIPÁN MÁNflOEÓ díjjal kltüntetve^H^Inden'háztartás^
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ipartársulat egyik legutóbbi közgyűlése — mint annak idején 
megirtuk — elhatározta, hogy az ipartársulat segitöalapot létesít 
a munkanélküli kávéházi alkalmazottak részére. Az ipartársulat 
választmánya már foglalkozott az alap szervezésének kérdésével, 
de függetlenül a hivatalos tárgyalásoktól dolgoznak a nemes ügy 
érdekében az ipartársulat vezetői és a segédszemélyzet komoly 
elemei is. A múlt héten értekezletet tartottak az ipartársulat iro
dájában és itt határozatba ment, hogy a munkanélküliek segitö- 
alapja javára nagy nyári mulatságot rendeznek. A mulatságot 
julius 26-án, hétfőn este 7 órakor tartják meg az Erzsébet sós
fürdő vendéglőjének összes helyiségeiben. A rendező bizottság 
kávésokból, főpinczérekből, kávéssegédekből és kávéfőzőkből 
alakult és az ünnepélyre meghívják az összes főnököket, főpin- 
czéreket, kávéssegédeket és kávéfőzőket, valamint a kávésiparral 
üzleti összeköttetésben álló czégek tulajdonosait. Közreműködik 
az ünnepélyen a kávéfőzők dalkará is. A nagysikerűnek Ígérkező 
mulatságról lapunk legközelebbi számában közlünk tudósítást.

Bérletek és eladások. Jászberény város polgármestere a 
város főterén levő szálloda bérletére 1910 január 1-től 10 évre 
julius 15-én d. e. 9 órakor a város közgyűlési termében verseny- 
tárgyalást tart. Bánatpénz 5000 K. — A Máv. aradi Üzletvezető
sége versenytárgyalást hirdet a Petrozsény állomáson levő pálya
vendéglői buffet bérletére. A bérlet aug. 1-én kezdődik és tart 
5 éven át. Feltételek az aradi üzletvezetőség általános osztályá
ban. Az ajánlatokat julius 17-én déli 12 óráig az aradi üzletveze
tőség általános osztályának főnökéhez kell beadni. — A Máv. a 
Kamerái-Moravica állomásán az állomási vendéglő bérletére 
pályázatot hirdet. A bérlet november 1-én kezdődik és tart 5 éven 
át. A bérlettel jár az I/II. és Ill-ad osztályú váró- és étteremben, 
valamint az ezek előtti perronrészen való étel- és ital-elárusitás 
jogán kívül a vendéglős részére 2 szobából, 2 cselédszobából s 
főzőkonyhából, 1 éléskamrából, 1 tálalóból és 1 italmérőből álló 
lakás, továbbá 2 pince és 1 jégverem használata. Az ajánlatok 
julius 27-én déli 12 óráig a zágrábi üzletvezetöséghez nyújtan
dók be. Bánatpénz 400 K. Közelebbi értesülések az üzletvezető
ség forg. és keresk. osztályában és Cameralmoravica állomás
főnökénél szerezhetők. — A Zombor állomási pályaudvari ven
déglő bérletére pályázat hirdettetik. A bérlet október 1-vel veszi 
kezdetét és öt éven át tart. Az ajánlatok augusztus 3-án déli 
12 óráig a szegedi üzletvezetőség általános osztályának főnöké
nél nyújtandók be. Bánatpánz 200 K. A feltételek az üzletvezető
ségnél tekinthetők meg. — Berettyóujfalu község a tulajdonában 
levő és egy már kész terv szerint átalakítandó és kibövitendő 
vendéglőnek 3 évre való bérbeadására julius 30-án d. u. 3 óra
kor a községházán árverést tart. — Feketeerdő község elöljárósága 
a község tulajdonát képező korcsmaépületet 1910 január 1-tő1 
3 évre julius 18-án d. u. 3 órakor a községházánál tartandó ár
verésen bérbeadja. — Hajós község (Pest m.) a tulajdonában 
levő nagyvendéglőnek 3 évre való biztosítására julius 26-án d. e. 
10 órakor a községházán árverést tart. Kikiáltási ár 1000 K, a 
bánatpénz 200 K. — Medgyes város tanácsa a városi szálloda 
nagytermének és a kapcsolatos helyiségeknek átalakítására, vala
mint állandó színházzá való építésére 52.319 K előirányzattal 
hirdet árlejtést.

Uj kereskedelmi tanácsosok. Kossuth Ferencz kereske
delemügyi miniszter belatini Bclatiny Artur velenczei (Fehér m.) 
pezsgőborgyárost és várpalotai Palotay Ödönt, a Szt. Lukácsfürdő 
és a Kristályviz-kutvállalat igazgatóját, Aschner Artúrt az újpesti 
izzólámpa-és villamossági r. t. igazgatóját a király által 1901. évi 
márczius hó 24-én jóváhagyott szervezeti szabályzat alapján 
működő magyar áruforgalmi statisztikai állandó értékmegállapító 
bizottság tagjaivá nevezte ki, akik e tisztségükkel a kereskedelmi 
tanácsosi címet is megkapták.

SCHRETTNER EDE elektrotechnikai vállalata
Baross-utcza 5. (K álvln-tír közelében) Telefon 69—91.
Elvállal házicsengő-, telefon-, villamosvilágitás-, ivlámpák-, motorok- és 

----- . — dinamóit  javítását. —- - —

Berger Miksa és társa, Budapest V ili., Népszinház=u. 21
----------------------------------- TELEFON 162—1 0 . ---------------------------------------
Ajánl hallatlan olcsó árban gyufát, fogvájót és illatos pormentesitett padlóolajat. 

Legcsekélyebb rendelés házhoz szállittatlk.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Hymen. Dr. Magyar J. László m. kir. államvasuti fogal
mazó eljegyezte Deutscli Adélt, Deutsch Jakab szállótulajdonos 
leányát, Losonczon.

Vendéglősök jéggyára. A pozsonyi vendéglősök, hente
sek, mészárosok és czukrászok részvénytársasági alapon 100,000 
korona alaptőkével jéggyárat létesítettek. A vállalat élén Petényi 
Lajos mészáros, Manderla János hentes és Háttér János vendég
lős állanak.

Gyáralapltási ünnepély. A budapest-budafoki Czuba- 
Durozicr & Comp. franczia-cognacgyár az elmúlt hó 30-án ritka 
és lélekemelő ünnepély színhelye volt. Ekkor ünnepelték meg 
ugyanis a kiváló hírnévnek örvendő gyárvállalat fennállásának 
25 éves évfordulóját, melyet különösen emlékezetessé tett az is, 
hogy ugyanekkor nyújtották át a gyár két jubiláns munkása ré
szére az orsz. iparegyesület által adományozott ezüst munkás
érmeket. A szigorúan házi jellegű ünnepélyen Janiséit Gyula, a 
gyárvállalat vezetője találó szavakkal méltatta Ulbrtch gyártulaj
donosnak a magyar cognacgyártás és kereskedelem fejlesztése 
körül kifejtett elévülhetlen érdemeit, amelyeknek köszönhető, 
hogy hazai cognacgyártásunk úgy itthon, mint a külföldön oly 
kiváló hírnévre és általános elismerésre tett szert. Egyúttal át
nyújtotta az alkalmazottak ünnepi ajándékát is, egy művészi ki
vitelű csoportképet a gyárvállalat összes alkalmazottainak arcz- 
képével. A szépen sikerült ünnepély rendezése körül Janiséit 
Gyula és a gyár vezérképviselöi, Sabathiel Tivadar és Adlcr Ernő 
fáradoztak elismerésre méltó ügybuzgalommal.

Egy pezsgőgyáros uj vállalata. Belatiny Arthur pezsgő
gyáros 240.000 korona alaptőkével, „Ganimed részvénytársaság 
Budapesten" ezég alatt uj részvénytársaságot alapított. A vállalat 
tárgya: pezsgőbornak gyártása és eladása, valamint az ezzel 
kapcsolatos üzlet folytatása. A társaság egyetlen igazgatósági 
tagja Belatiny Arthur.

A Bristol-szálloda megnagyobbitása. A dunaparti Bristol- 
szálló részvénytársaság igazgatósága elhatározta, hogy a szállodát 
lényegesen megnagyobbítja. E czélból hozzáveszik a szomszédos 
Heinrich-féle házat, mely most Illits József tulajdonát képezi.

Szállodaépítés. Többször hangoztatott tény, hogy a fő
városban kevés a szálloda; a meglevők aztán folyton tele vannak 
úgy, hogy üres szobára sokszor napokig el kell várni. Ilyen körül
mények között örömmel közöljük, hogy két uj szálloda van épü
lőben ; az egyik a Rákóczi-uton épül, a másik a Dunaparton. Ez 
utóbbi nagyszabású s elsőrangú szállodának készül. A Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Társaság palotája helyén, amelyet a 
világhírű Reitz-féle szállodaépitő társaság egy millió koronáért 
megvásárolt és most két és fél miiló korona befektetéssel szál
lodát építtet. Az uj szállodában 145 rendkívül fényesen bebuto- 
rozott szoba lesz, mindegyik mellett fürdőszoba, továbbá egy 
nagyszabású étterem és néhány fejedelmi lakosztály. Az uj szál
loda építését az idén novemberben fogják megkezdeni s 1911. 
júniusára akarják befejezni. London egyik legelőkelőbb szállo
dájának vezetőjét szemelték ki ennek a budapesti uj szállodának 
igazgatójává. Palace-szállodának akarják elnevezni az uj szállodát. 
A szálloda építési terveinek elkészítésével Fellner Sándor műépí
tészt bízták meg. Az uj társaságnak, mely részvénytársasági alapon 
fog megalakulni, gróf Szapáry Pál lesz az elnöke s az igazgató
ságban helyet fognak foglalni: Higgins S., a Rietz-társaság elnöke 
és Harris, a Rietzék vezérigazgatója. Ez az elnevezés nagyon 
kapósnak látszik, mert a másik uj szállodát, amely a Rákóczi- 
uton épül, szintén Palace Hotelnek keresztelték el, igy tehát egy
szerre két Palace-száiloda is épül Budapesten, ha ugyan az egyiket 
közben más névre nem keresztelik.

Első Leánykiházasitó Egylet m. sz. (Gyermek- és élet
biztosit intézet Budapest, VI., Tcréz-kőrut 40-42. Alapi Itatott 1863). 
F. é. junius havában 1.851,600 K értékű biztosítási ajánlat nyujtatott 
be és 1.635,100 K uj biztosítást kötvény állíttatott ki. Biztosítási 
összegek fejében 132.773 K 91 fillér fizttetett ki. 1909 január 1-től 
junius 30-ig bezárólag 10.829,000 K biztosítási ajánlat nyujtatott 
be és 9.517,500 K értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. Biz
tosított összegek fejében a folyó évben 649,335 K 86 fill. és az 
intézet fennállása óta 14.512,291 K 45 fill. fizettetett ki. Ezen 
intézet a gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a 
legolcsóbb díjtételek mellett és a legelőnyösebb feltételek mellett.

Dr. SZULY ALADÁR
ÉLELM ICZIKKEK ÉS FŰ SZER  

NAGYKERESKEDÉSE ::

; PÁRATLANUL GAZDAG : 
KÜLÖN CSEMEGEOSZTÁLY

BUDAPEST IV., MUZEUMÖRUT 23.

Válogatott f ű s z e r á r u k ,  

mindennemű bel- és kül

földi csemegék, m agyar és 

franczia pezsgőborok, rum  

és tea, liqueörök, sajt, vaj, 

kassai, prágai sonka, fel

vágottak, gyümölcsök stb. 

:: stb. raktára ::

Bornyilvántartási könyvek
10 Íves, egész vászonba fűzve, bevétel-kiadással 1 — kor.
25 „ kötve, „ 2.20 „ 

4 — ,,

Minden könyvben a vezetésre szánt magyarázattal.

Kapható SZÉKELY ÉS ILLÉS=nél
U N G V Á R  :

B o re la d á s .

500 hektoliter kiváló minőségű 
Szerémi fönhegységi bor

a jövö szürethez szükséges hordókban való hiány 
miatt igen  jutányos áron  kisebb rész

mennyiségben is eladó.
K ívánatra m intákat bérm entve küldünk.

Scbwarz testvérek bornagytermelők 
Újvidék.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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A legolvasottabb napilap. Az 1909-ik első félévnek el
teltével a Pesti Hírlap, hazánk legelterjedtebb s legnagyobb ter
jedelemben megjelenő lapja, kibocsátotta szokásos előfizetési 
felhívását. Megtudjuk ebből, hogy a Pesti Hírlap ez évben is 
rendkívüli kedvezményben részesíti előfizetőit, akik karácsonyi 
ajándékul kapják a Pesti Hírlap nagy képes naptárát, egy egész 
évig haszonnal forgatható valódi almanachot, gazdag szépirodalmi 
és közhasznú tartalommal és a legérdekesebb képek egész tö
megével. Másik rendkívüli kedvezmény, hogy a Pesti Hírlap elő
fizetői féláron rendelhetik meg a legjobb divatlapot, a Szabóné- 
Nogáll Janka szerkesztésében megjelenő Divat-Szalont. Hogy a 
Pesti Hírlap egyes mindennapi rovatai: Esti levelek, Mindennapi 
problémák, Vidéki esetek, Szerkesztői üzenetek — valódi spe- 
czialitások, melyek egy más lapban sem találhatók, azt már a 
müveit magyar olvasóközönségnek mondani is felesleges. Műszaki 
újdonságok, kertészeti közlemények egészítik ki a Pesti Hírlap 
specziális rovatainak sorozatát. Szóval, a politika és társadalom 
napi eseményeinek megbeszélésén kivül eredeti és külföldi regé
nyek, elsőrangú szépirodalmi írók tárczái, mulattató és hasznosan 
oktató közlemények teszik a lapot általánosan kedvelt olvas
mányává a művelt magyar közönségnek. S habár ma elismerten 
leggazdagabb tartalmú napilap, az ára ugyanaz, mint a félannyit 
sem nyújtó egyéb napilapoké; negyedévre 7 kor., egy hóra 
2 kor. 40 fillér. A Divat-Szalonnal együtt negyedévre 9 korona. 
Kiadóhivatala: Budapest, Váczi-körut 78.

Vendéglősök nyári mulatsága. A pápai vendéglősök, 
kávésok, mészárosok, hentesek és pinczérek betegségélyzö egylete 
julius 13-án konfetti- és szerpentin-csatával, tombola- és világ
postával egybekötött sikerült zártkörű nyári tánczvigalmat rendezett.

A budapesti palaczksörkereskedők kartelje. Schátz 
József, Popper J. H., Ripper Manó, Mandler Manó, Back M. és 
társa és Pál Henrik budapesti palaczksörkereskedők egymással 
kartelbe léptek.

A „Hangya" mint Hkőrgyáros. A Magyar gazdaszövetség 
fogyasztási és értékesítési központja, a Hangya julius hó 8-án 
rendkívüli közgyűlést tartott, melynek tárgya az alapszabályok 
oly értelmű módosítása volt, hogy a jövőben a szövetkezet fel
veszi működési körébe a termelést is, még pedig első sorban 
likőrök és más egyéb szeszes italok gyártását.

természetes
é g  vó n y e s

SAVANYÚVIZ.

Legjobb asztali és iiditö ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége

bajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál.

Mattoni Henrik és Budapest.

ĵ attoni
=Henrik

Budapest
Teréz-körut 37.

Hegyi málnából készült T IS Z T A  M ÁLNASZÖRPÖT bármely 
mennyiségben legolcsóbban ajánl

Steiner és L ö w y  Beszterezebánya.

( l ó l l n / t n  Dunántúl egyik népes városában, mely- 
J M I I U U C I .  nek 7 országos vásárja, 9 búcsúja van, 

kedvelt kiránduló hely és csak egy 
szállodája van, a főutczán szállodának könnyen á t
alakítható nagy ház, egy holdnyi beltelekkel elö- 

 ̂ nyösen eladó. Ritka alkalom vagyonszerzésre. 
Érdeklődök forduljanak D arnay Kálmánhoz Süm egre 
________ (Zalam egye).

Alapittatott i Alapittatott:

M l COGNfK M l
CZUBfl-DUROZIER & C 'e

FRANCZIA COGNACGYÁR, BUDAFOK.

Magyarország legelső városában
sörcsarnok(a főváros után), egy 

rendkívül jó menetelü 
borm éréssel, forgalmi mennyiség 500 hl. sör és 
300—400 hl. bor, 20 hl. pálinka és nagyszerű konyha ; 
évi bér 3200 korona, — 12000 koronáért családi 
viszonyok miatt eladó. .\ Értekezni lehet:
Felsky Márton urnái Szeged, Osztrovszky-utcza IS. sz.

■U _____________________ l i

t0BT B o re la d á s . 'Utalj
150—200 hektoliter tiszta fehér, kiváló 
minőségű wár té tén y i bor (riz- 
lingi és kadarka) előnyös áron eladó. 
Czim és közelebbi felvilágosítás kizá
rólag a „Magyar Vendéglős- és 
Kávés-Ipar" kiadóhivatalában tud

ható meg.

II

A ranybánya minden vendéglős, kávés, üzlettulajdonos 
□ □ □  részere □ □ □

$m - Piano=Orchestrionunk
vonószenével, csengetyiicsengéssel, m andolinnal, 

xylophonnal,
_  _  _  sulyfelhuzóval, mindenütt fel-
a  u  állítható. A pompás zene és az

elsőosztályu szakszerű szerkezet 
a legnagyobb jövedelmet biz
tosítják. — Elektro-pneumatikus 
orschestrionok csodálatos hang
hatással. — Elektromos zongorák 
mandolinnal,xylophonnal és vonós 
hangszerrel, beszélőgépek erős 
hangtartóval vendéglők részére 
és családkészülékek. Tion-Tion 
márkák. Árjegyzék ingyen és bér
mentve. Elsőrangú referencziák.

Nemzetközi Piano-Orchester-gyár
F. Machinek & Söhne

Wien, XVII/5. Ortliebgasse 5.
Mintaraklár és képviselet:

J. K o n d o r
Budapest, V i l i , Szentkirályi-utcza 4.

Bizonyítvány. A. S. Írja L.-böl: A zenélőkészülékkel 
nagyon meg vagyok elégedve, mert mindenki dicséri és 
csodálja szerkezetét. E hó 15-ikétöl 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.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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É R T E S Í T É S .
Van szerencsém a nagyérdemű közön
ség szives tudomására adni, hogy az 
igazságügyi és törvényszéki palota 
közelében Váczi-körut 45. szám alatt
=  „UJ IDŐK“ =EE
elnevezéssel pazar fénnyel és kényelem
mel berendezett kávéházat nyitottam. 

Teljes tisztelettel K álla i J.

HATTYÚ
Gőzmosó- és tisztitó vállalat

Budapest, V I I . ,  G ize lla -u t 24. sz.
SUrgönyczim : „ H a t t y u f lö z m o s 6 “ . Telefon 6 1 - 9 8 .  
Gyár és iroda: VII. kér., Gizella-ut 24. Saját gyártelepén.

Fehérneműéit házilagos l e -  15 kilogrammon felüli meny-
zeiésben mosva és mán- nylségért érte küldünk és
goiva súly szerint számítva. ■  hm szállítjuk, a

M agyar em ber  csak  m agy ar  ásványv ize t  ig yé k  I

fo rga lm i és  k iv itel i  r é szvé n y tá rsa sá gM agyar ásványvíz
Budapest, V., B áth o ry -u tea  5. szám

Kizárólag természetes magyar ásványgyógyvlzet hozunk forgalomba. -  Egy liter viz ára palaczkcsere mellett
................................ „aenhoi oiiau oftfíil Hnrcrász. étvácvccrieszto . .28 fii:Horgász, étvágygerjesztő . . 28 fill- 

Kászoi fokút (Salutaris) jód- 
és lithium-tartalmu . . . . 28 „ 

Répáti, égvényes ásványvíz . . 28 „ 
Székely-Selters, idült gyomor

bajok e lle n ............................ 28 „
Sztojkai, ezukorbetegség ellen . 34 „ 

gyógyhatása és kellemes ize össze nem 
hasonlítható a mesterséges ásványvizekkel.

Magyar ásványvizeinkkel a külföld majdnem összes gyógyvizei pótolhatók.

Borszéki Boldizsár, idült
gyomorbaj e l l e n ....................34 fül.

Borszéki Fökut, az ásványvizek 
királya köszvény ellen . . . 28 „

Borszéki Kossuth, vérszegény
ség ellen .................................. 28 „

BodokÍMatild,alkálissavanyuviz28 „ , „  .

sá̂é̂megtudja,2ilogya természetes ásványvíz

Baross, vesebaj ellen . . . 28 fill. 
Borhegyi, hugyhajtó . . . .  28 
Boholtl Korona-forrás, üditö viz 28 
Élőpatak!, sárgaság ellen . . 34 
Felsőrákos! Mária, légcsőhurut

e llen .....................................28
Hargitaligeti, üditö ital . . 28

T íz  palaczkot m ár házhoz szál l ítunk

^ N in e s  t ö b b é  s z a l b o r í N in c s  többé töröttből* I
Fogadós, vendéglős és főpinezér szaktársaim figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borszürőre, melyet

K R I S T Á L Y - S Z Ű R Ő
néven hoztam forgalomba. A több vendéglős által kipróbált és használatba vett Krlstály-szürő nemcsak könnyű kezelési mód
jánál de annál fogva is nélkülözhetetlen, mert a helyrehozhatlannak vélt tört, eczetes és legzavarosabb bort is kristály-tisztává 
teszi! A Kristály-sziirö zománezozott vasból készült és igy tisztán tartása gondot alig igényel. A modern bortermelésnél seho 
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
Nyilatkozat Herczog Sándor Csáktornyái déli vasúti vendéglős által feltalált 
és szabadalmazott „BorszUró" kipróbálásánál jelen voltunk és azt a czélnak

Kaposvár, 1906. szept. 30-án. Tek. Herczog Sándor urnák, Csáktornya. Az Ön 
által feltalált szabadalmazott borszUröt egyesületünk több tagja kipróbálta 
és azt a szó szoros értelmében minden tekintetben megfelelőnek találta. — 
Munkaképessége várakozáson felüli, a leszűrt folyadék kristálytiszta, sem 
izéből, sem erejéből nem vészit, miért is egyesületünk önnek ezen elismerő 
levelet küldi. Somogyvármegyci Vendéglősök és Korcsmárosok egyesülete 
nevében, tisztelettel Mayer Bérezi S. k., jegyző. QrUnwald Mór s. k., elnök. P. H.

teljesen megfelelőnek és czélszerünck találtuk. Megjegyezzük, hogy a sziirő 
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. Rutonovics József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

V en d ég lő s , szá llo d ás  é s  k á v é s  u r a k l
A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszermügyáros Európában a 

„HUPFELD" világezég részv. társ. Budapesten

Á L L A N D Ó  H A N G S Z E R K IÁ L L IT  Á S TI1

tart, ahol önműködő, önjátszó

6 f  N f l L i t t r J n l t r Z O N G O B A - O R C H E S T R O N - C O N T I N E N T A L

1 ' I B sW H S I I  1
ü __  j j  j  i • 1

henger- és sulyfelhuzóval, VILLAMOS ZONGORÁK ÉS HANGVERSENY- 
ORCHESTRIONOK papir- és préselt hangjegyekkel (minden mű 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

P fr 1 i [ \ 11 = -Mii ZONGORA-ORCHESTRION VONÓS és XYLOPHON ZENÉVEL

; • ' ‘A*

------- M intaraktáram bármely időben megtekinthető. -------
Árak 480 koronától 16000 koronáig. Kényelmes részletfizetések kamatnélküli 
havi részletre. Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink szives meg
tekintését, óva intem a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon reményben, hogy 
minél többen megtisztelnek becses látogatásukkal, maradok kiváló tisztelettel

J Ó Z S E F  magyarországi képviselőség és mlntaraktár^ 
(WETSCHL 0YULR uM d.)r Buda',est Vlll > KenyérmezS-utcza 6.
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Az igen tisztelt vendéglős és kávés urak
szives f i g y e l m é t  fe lh ív ju k

báró NOPCSA ELEKNÉ ujaradi uradalmi
&  sörfőzőliázában főzött m  e>

„BIKA SÖR11*
A sörfözőgyár, mely 125 év 
óta áll fenn, újabban a mo
dern technika minden vív
mányainak felhasználásá
val teljesen újonnan ala
kíttatott át, mi által sörének 
izével, tartalmasságával és 
táperejével a legkényesebb 
Ízlést is képes kielégíteni.

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

_  mint palaczkokban mcg-
V E D J E G Y  rendelhető, a  a  © e  @ m

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

Vendéglő=eladás, esetleg béreadás.
DEBRECZEN szabad királyi városban, a város főhelyén 

kitűnő hirnevü, forgalmas vendéglő, mely egy kimérő utczai 
helyiségből, kisebb utczai étteremből, újonnan épült nagy 
étteremből, mellette különszobából, két szobás lakásból, 
előszobából, fürdőszobából áll, a tulajdonos elöregedése miatt 
berendezéssel, felszereléssel s házzal együtt eladó vagy 
több évre bérbeadó, a berendezést bérlő által megvéve.

Az egész épület alatt pincze, azonkívül cselédszoba és 
mosókonyha. Az étterem mellett föző-konyha, éléskamra. Egy 
külön keresztépületben két szoba, konyha, éléskamra.

Értekezhetni a ház- és üzlettulajdonossal, Czime:

TÖRŐ IMRE Debreczen,
C sap ó -u tcza  14. szám .

Szabadalmazott jégszekrény és pincze.
A jégszekrény csakis fából. Bádogból csak a vizfelíogó tálezája van. Néni 
izzad! 70% jégmegtakaritás. Mészáros, hentes, vendéglő, tejcsarnok és házi 
czélokra nélkülözhetetlen. Jégplnczéim  sokkal jobbak és olcsóbbak az 
eddigi rendszereknél. Előnyük, hogy bennük a jég úgy tartja magát, hogy 
egy idényben csak 25°/o-al apad. Hús és sörhüto nagyobb kamrákat kívá
natra megrendelésre készit, árjegyzékkel és költségvetéssel szolgál a feltaláló

BlICSANYECZ JÓZSEF, Budapest, VI., Podm aniczky-utcza 27.
a nyngoti pályaudvar mellett.

S c h a u m b u r c j - L i p p e  h c r c z e s *
villányi pincéjének

l ^ o t b  L a j o s  iha i veuelctl budapesti 
raktára

B U D A P E S T  V I! ., B H R e S A Y - U T e Z A  II.
TELEFON : 104—73. TELEFON 104—73.

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

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

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

közvetlenül szállít.

A kiváló bőr- és lithiumos vasmentes gyógyforrás

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

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

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8

Ermelléki hegyi fehér asz- 
D U l C l C l U a o .  fali bor 100 hl. 1906 és 
1908 évi 48 és 36 kor. árban, vasúthoz szál
lítva, kisebb-nagyobb részletekben eladó. 
Megkeresések RYLL VIKTOR főerdészhez, 

JERSZEG (Krassómegye) intézendők.

----------  K O R C S M A Ü Z L E T  -----------
(egy emeletes házból álló) teljes felszereléssel, 
élénk vidéki városban (Fö-utcza) szabad kézből 
eladó. Komoly vevőknek bővebb felvilágosítással 

szolgálnak a tulajdonosok:

—  M ráz testvérek , C sáktornyán. --------

A „ W E C K "  m indenféle ételnem ii frissontartására szolgáló készülék,
a konyhában előnyös átalakulást teremt.

Egyszerű, szolid, megbízható!
Evek óta csaladok ezremet has/.nalatban 
legjobban bevált. Szállodák, kórházak, 
szanatóriumok, intézetek, üdülőtelepek 

stb. részére óriási fontosságú.
Kimerítő leírást és a „F R I S C H H II L T U N <3« 

mutatványszámát kívánatra ingyen küldi

G eittn e r és Rausch
a  a ,,WECK“ vezérképviselője <=>

BUDAPEST, Andrássy-ut 8.
Csakis valódi „WECK“ gyármányt 

= vegyünk! = = = = =

200 hektó  bo r
prima minőségű asztali, rizling, bakator és vörösbor 

M a g y a rád -M é n e s  h egy v id ék i  
saját hegyi termés eladó.

L áng Győző bo rte rm elő  A rad, B atthyány-u. 31.
(Boraim az 1907. évi pécsi orsz. kiállításon aranyéremmel 

lettek kitüntetve.)
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Csillaghegyi 
forrásvíz «*>

Tiszta, baktérium, 
mentes egészsé

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

M egszü n te ti a  gyom orégést.
Szomjcsillapitó és üditö természetes forrásvíz.

Központi iroda:
Budapest III., Bécsiét 94.

TELEFON: 79-78.

Óvakodjunk az 
utánzatoktól! ..

S Z É N S A V V A L  T E L Í T E T T  V Á R O S L I G E T I

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

I L O N A m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m  
m

_  m

::: A R T É Z I  Á S V Á N Y V ÍZ  :::
Legtisztább és legegészségesebb üdítőital 
tisztán és borral. Megrendelési czim: Hrtéjia 
részvénytársaság, Budapest, Vll-ik kerület, 
Egressy-ut 20/c. Telefonszám 50—72.

Steiner József és fia
c z u k r á s z d á ja  és s ü t ö d é je

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

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

H IRDETÉS
A „KISPESTI TAKARÉK- 
PÉNZTÁR R,-T.“ házában 
( K I S P E S T ,  Üllői-ut és 
W esselényi-u. sarok) levő

VENDÉGLŐ ÉS KÁVÉHÁZ HELYISÉG
AZONNAL BÉRBEADÓ.

Feltételek megtudhatók nevezett takarék- 
pénztárnál a hivatalos órak alatt ::

KISPESTI TAKARÉKPÉNZTÁR R .-T .

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

relések
legolcsóbban és legjobb 

minőségben

:: j ó t á l l á s  m e l l e t t  ::
„ S Z A N D R I K “ magyar ezüst- és fémárugyár r.-t. 

központi főraktáránál
BUDAPEST, IV. KÉR., SEMMELWEISZ-UTCZA 9. SZ.

Gyártelep: Rlsó-Fiámor (Barsmegye).

r H I R D E T M É N Y .
A „KARCZAGI TÁRSASKÖR" 1909. ok tóber 

1-töl szám íto tt 3 évre, azaz 1912. ok tóber 1-ig
bérbeadja a „ T Á R S A S K Ö R "  épületében levő
□ V E N D É G L Ő Ü L  a
használt következő helyiségeket: 4 szobát, kony
hát, kamrát, pinezét, fásszint, tekepályát, (melyen 
azonban csak társasköri tagok vagy vendégeik 
játszhatnak) az elkülönített udvarrésszel együtt, a 
rajta levő jégvermet a következő feltételek mellett:

1. A bérlő köteles a „TÁRSASKÖR" használatá
ban álló négy szobát füttetni, világítani, tiszto
gatni, ezenkívül az udvart és mindenféle helyi
séget tisztán s rendben tartani, a tekepályát a 
szükséghez képest golyókkal, bábokkal ellátni.

2. Köteles a bérlő a „TÁRSASKÖR" helyisé
geiben befolyó kártya-, billiárd- és egyéb bevéte
leket díjtalanul kezelni s a pénztáros felszólítására 
azokkal elszámolni.

3. Köteles a bérlő a szerződésben megállapí
tandó bérösszeget évnegyedenként előre befizetni 
a „TÁRSASKÖR" pénztárába.

Tájékoztatásul megjegyeztetik, hogy a „TÁRSASKÖR"- 
nek saját acetylén-fejlesztő készüléke van és hogy évenként 
a vendéglőben s a „TÁRSASKÖR" helyiségeiben 120— 130 
hektoliternyi a borfogyasztás s tisztességes főzés mellett 
10 -12 család állandóan hordát a vendéglőstől ételt.

A bérleni szándékozók zárt ajánlataikat 1901) juiius 25. 
d. e. 12 órájáig nyújtsák be a „Társaskör" elnökségénél.

Karczag, 1909. juiius 2.
HORVÁTH FERENCZ s. k.

tá r s a s k ö r i  e ln ö k . Jő

„ M U N D U S u

EGYESÜLT HAJLÍTOTT FABUTORGYÁRAK R.-T
Központi iroda:

B udapest, V., B álvány-utcza 10.
Telefon 89-51.

R a k tá r :  E p ést, IV. K ossu th  L a jo s-u . 15,
Telefon 107-64.

Gyárak: Beszterczebánya Borosjenő- 
=  Kassa-Ungvár-Varasd-Vrata. =

**■ Mindennemű h ajlíto tt fabútor és kerti bútor, w
Plánlja kávéházi és vendégld-berendezésekre csinosan k iá llíto tt gyártmányait.

„JÓKAI" KÖNYVNYOMDA BUDAPEST, VII, THÖKÖLY-ÚT 28.



Mezey és Társa
Budapest l}(., Ranolder-utcza 4.

T elefonszám  58—60 . & & &

a P lla e n i P o lg á r i  S e r fö z f i „Pllsenl ő s fo rrá s" . u n 
M ü n ch en i P a u la n e r  S ö r fö z ö  r. t. S a lv á to r a ö rg y á r

magyarországi kizárólagos vezérképviselete.jánljuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palaczkban 
„Pilsenl ősfo rrás s ö r"  a Pllseni Polgári Serfőzőbői, alapittatott 1842. 

Müncheni Paulaner sö r"  a Müncheni Paulaner sörfőző Salvátorsör- gyárból, kapható egész éven át. „Sa lvator sör" a Müncheni Paulaner sörfőző Sálvátü'Sörgyárból, kizárólag csakis márczlus havában0 kapható.

A

Bor- é s  sörkimérő-készülékek
szénsavval vagy légnyomással való üzemre.
Hűtő- is  jéggyártó beren
dezések, szénsav-compres- 
sio-rendszer. Pinczegazdá- 
$zati czikkek. — Szikviz- 
gvárak teljes berendezése.
— S z ifó n ö n tő d e .  =

Palaczkkupakgyár.

Jégszekrények bármily célra 
és méretben, úgyszintén 

amerikai hűtőházak, törv. 
védett „Diadal* rendszerben. 
SzénsavfUrdő • készülékek. 

Gép- és fémáru-gyár.

Dr. WAGNER és TÁRSAI mint betéti társaság 

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

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 „Conradty"-féle „Korona" és „Noris" 
jegyű ivlámpaszenek és a „K örting“ -féle 
rendes és fényhatásu ivlámpák képviselete 

és gyári n ag y rak tá ra .

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

L a p p é r t  A n t a l
h irlap k ö zv e titő  iro d á ja

BUDAPEST, VI. kér., Váczi-körut 29. sz.
Elfogad előfizetéseket a világ összes lapjaira, a lan f*jén 

látható eredeti árak melleti.

A BUDAI SZEN T-LU K Á C SFÜ R D Ö
N agy-szállodájában  és T herm al-szá llodá jábanlakás teljes ellátással naponként 10 K-tól feljebb. — Minden szoba kilátással a Dunára.

Kénes iszapfürdők és iszapborogatások .

| F i g y e l j ü n k
H A ZAI IP A R

. v t o j t o r .

H A Z A I IP A R
I

. v to je o v .

Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =  

M agyar já té k -k á rty a -g y á r

P iatn ik  Nándor é s  fiai
BUDAPEST, VII., Rffttenblller-u. 17.

Ouöape.' Telefon: 63,—56- Alapittstott (324.

HÍR 1117 TÁQPV felvétetnek a kiadóhivatalban  
ü i i l D I l  1 I lO J jJ k .  Ba^apest KI. kér., Felső erdősor 11.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1904. ST. LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson körjen  m indenütt Szt.-Lukácsfürdö i
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

A KRISTÁLY ■forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étTágryzavairoKnál 
és em észtési nehézségeknél. A legtisztább és legesrész- 
ségoscbb asztali és1 borviz. Hathatós szóm jcsillapité. — 
Vidékre és külföldre fnvardijmentes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szén9avtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyheségre folytán pótolja a franczia Evian és St. 

Galmier vizeket.
Szt. L u k á cs iü fd ö  K u tvá l la la t  Budán..

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

i
miKÜLÖNLEGESSÉGI JE G Y : >

A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.



TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FRANCOIS & Co.

császári és királyi udvari szállítók,
F ü lö p  Szás z  Cob u r g  Góthai Herczeg Ő Fensége szállítói.

B U D A F O K .  ^

16 elsőrendű kitüntetés

FŐRAKTÁR: v

BORHEGYI FEREN CZ
BUDAPEST, V., G IZELLA-TÉR I. 

S ü rg ö n y cz im : Franpois Budafok.

Hors Concours. -í3,£3

VEZÉRKEPVISELŐSÉG:

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

Telefon: Buda f ok  15. szám.

F iR Z R I
Q Y R R T M f l M Y .

N agy fogyasztóknál elvállal
juk ezen lám páknak évi 

lány (kölesöndij) e llené
ben való szállítását.

J k  JDSf WOLFRAMLÁMPA
1 Watt

á r a m 
f ogy as z t ás

Kávéházak, vendéglők, áru- '7 T ir> ö | 
házak, irodák stb. világítására jL  w  |0 
a legalkalmasabb és im már áram költség- 

nélkillözhetetlen. m egtakarítás

Szép, kellemes, feh ér és á llandó  fény.
Többek között a következő helyiségek vannak k izáró lag  
„Dr. J U S T “ WO L F R A ML Á MP Á K K A L  k iv ilág ítva :

Rbbazia-kávéház
Ámor-kávéház
Baross-kávéház
Berger-kávéház
Deli-Pávéház
Emke-kávéház
Francais-kávéház
Helvetia-kávéház
lllits-kávéház
Kisfaludy-kávéház
Kör-kávéház

Irodák, pénzintézetek,

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

üzletek, m inisztérium ok, á

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

hivatalok  stb ., stb.

Kapható minden villanyfelszerelő és műszaki üzletben.
C s a k  o l y a n  lám pákat kép ün k  e lfo gad n i, m e ly ek  
, ,D r .  J u s t  W o lfr a m “-bé ly eg ző v e l v an n ak  e llátva .

Egyesült Izzólámpâ  és Villamossági Részvénytársaság.
Telefon 10-01, 16-12. ÚJPEST. " Sürgönyczim : AMPÉRE.

Nyomaton a Jókal-könyvnyomdában, Budapest VII., Thököly-ut 28. (Qaray-bazár). Laptulajdonos: F. Kiss Lajos
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