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Magyar Vendéglős- & Kávés-Ipar
------ A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP. --------
A „SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÜK, KÁVÉSOK, P1NCZÉREK 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 ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* — A „KASSAI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK 
KORCSMÁROSOK ÉS P1NCZÉREK EGYLETE* -  AZ „ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA* -  „A SZEGEDI 
SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* — A GYŐRI SZAB. KIR. VÁROSI 
VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA* — „A SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK 
ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE* — „A POZSONY SZ. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KORCSMÁROSOK ÉS 
KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA* — A „BORSODMEGYEI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK EGYESÜLETE**-,— 
„A PÉCS-BARANYAI VENDÉGLŐSÖK IPARTÁRSULATA* —* A „ KIS-KUN-FÉLEGYHÁZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS 
KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA* — A „BUDAPESTI KÁVÉSIPARTÁRSULAT" — A „NÓGRÁDVÁRMEGYE1 KORCSMÁROSOK 

ÉS ITALMÉRÖK EGYESÜLETE* -  A „BUDAPESTI KÁVÉSOK SZÖVETSÉGE*
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A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szdvetségé“- 
nek működése.* V.'v

ii.
Koncziliánsabb álláspontot foglal el a miniszter 

mindezekkel szemben az italmérési illetékek osztályo
zására vonatkozólag, amennyiben ugyanezen végzésé
ben kijelenti, hogy az italmérési törvény revíziója alkal
mából megfontolás tárgyává kívánja tenni azt, hogy az 
italmérési illeték osztályozásában nagyobb ruganyosság 
elérése czéljából az 1899. évi XXV. t.-cz. 16. §-ában 
a székesfővárosra nézve megállapított hét tétel helyett 
esetleg több tétel, illetve osztály vétessék fel, meg
jegyezvén, hogy ezen intézkedés a székesfőváros terü
letén beszedett összilleték végösszegét nem befolyásolná, 
vagyis a székesfővárosi italmérők összeségének terhét 
nem enyhítené, legfeljebb: az illeték egyenletesebb 
elosztását eredményezné.

A borltaladó eltörlése.
A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete“ 

tudvalévőén évtizedek óta lankadatlan küzdelmet foly
tat a boritaladó eltörlése érdekében. Szövetségünk, 
tekintettel azon körülményre, hogy hazánkban a bor- 
fogyasztás térhódításának legfőbb akadálya a borital
adó, mely ma már sok helyen a bor tényleges árát 
meghaladja, a szőlősgazdák egyesületének kérelmére 
a legnagyobb készséggel csatlakozott az ezen igazság
talan adónem ellen indított mozgalomhoz, mely tető
pontját az 1908. évi október 21-éré Budapestre egybe
hívott országos tiltakozó nagygyűléssel érte. E nagy
gyűlésen a városok, borvidékek, nagyközségek stb. 
képviselőin és hat vidéki vendéglős-ipartársulat küldött
ségén kívül képviselve volt országos szövetségünk is.

A gyűlésen előterjesztett határozati javaslathoz 
szövetségünk nevében Kommer Ferencz szóllott, aki a 
szónokok sorában a harmadik helyet foglalta el. Öröm
mel jelentjük a közgyűlésnek, hogy az országos nagy

gyűlés igen nagy rokonszenvvel és lelkes éljenzéssel 
fogadta szövetségünk képviselőjének azon kijelentését, 
hogy úgy a „Magyar Vendéglősök Országos Szövet
sége", mint a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata", valamint az ország összes 
vendéglős-ipartársulatai, fenntartás nélkül és a leg
nagyobb készséggel csatlakoznak a szőlősgazdáknak a 
boritaladó eltörlése érdekében megindított akcziójához, 
annyival is inkább, mivel a vendéglősök különböző 
egyesületei is már évek óta ugyanezen czél érdekében 
állandó küzdelmet folytatnak, felterjesztéseik azonban, 
melyeket az illetékes körökhöz intéztek, mindez ideig 
eredménytelenek maradtak. Hiszi és reményű azonban, 
hogy a gazdák és vendéglősök együttes mozgalmát a 
kormány már nem fogja sokáig egyszerűen negligál
hatni, mert úgy közgazdasági, mint közegészségi szem
pontból egyaránt szükséges, hogy nemzeii italunk 
— a bor — a közélelmezésben ismét elfoglalja régi 
helyét és hogy ezen igazságtalan adónem, mely a ter
melőt és a fogyasztó közönséget is egyformán terheli, 
végre valahára eltöröltessék.

Sajnálattal kell jelentenünk, tisztelt közgyűlés, 
hogy a szőlőtermelők és vendéglősök szépen megindult 
és nagyarányú mozgalma teljesen eredménytelen maradt, 
mivel a pénzügyminiszter, bár a nagygyűlés után nála 
nyomban megjelent küldöttségnek azt is kijelentette, 
hogy igyekezni fog arra, hogy a bortermelésnek és 
értékesítésnek állandó és szilárd alapot teremtsen, 
végezetül mégis csak azon álláspontra helyezkedett, 
hogy a nagygyűlés eléje terjesztett kérelmét nem tel
jesítheti, mivel abban nemcsak arról van szó, hogy az 
állam mondjon le egy jövedelméről, hanem arról is, 
hogy a városok tiltassanak el egy oly pótlék szedésé
től, melyet ezek nem nélkülözhetnek, másrészt pedig a 
regaleváltságból kifolyólag magának az államnak is 
még vannak kötelezettségei, melyek fedezetéről előbb 
gondoskodni kellene.

Nyugdíjügy! szakosztály.

*) Évi jelentés. Irta és a szövetség 1909. szept. hó 21-én 
Budapesten tartott VIII. rendes évi közgyűlésén felolvasta F. Kiss
Lajos szövetségi titkár.

Központi igazgatóságunk munkálkodása főbb 
mozzanatainak e vázlatos ismertetése után áttérhetünk

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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a szövetség önállóan működő szakosztályainak, neve
zetesen a nyugdijegyestllet és a tanonczügyi szakosztály 
működésének ismertetésére.

A nyugdijegyesület múlt évi működéséről a tegnapi 
nyugdijegyesületi közgyűlésen hallottak után, alig van 
más mondani valónk, minthogy újból is hálás köszö- 
netünket fejezzük ki ezen egyesület vezetőségének, és 
különösen Bokros Károly elnöknek és dr. Solti Ödön 
jogtanácsosnak azért az ügybuzgóságért, melylyel nehéz 
tisztüket az elmúlt évben betöltötték, elkövetve min
dent, hogy ezt a szép humanitárius intézményt, mely
hez hasonlóval egy iparág sem dicsekedhet, a virágzás 
minél magasabb fokára emeljék.

Örömmel állapítjuk meg, hogy e fáradozásukat, 
amennyiben a nyugdijegyesület fejlesztéséről van szó 
és életképességének megerősitéséről, teljes és a leg
nagyobb elismerésre méltó siker koronázta; épp ezért 
annál fájdalmasabb érzéssel konstatáljuk, hogy az 
ifjabb generáczió még mindig nem oly nagy számban 
alkotó tagja ezen intézménynek, mint amilyenben a 
saját jól felfogott érdekében kötelessége volna, hogy 
legyen.

Ennélfogva, miként múlt évi közgyűlésünkön, ez 
alkalommal is készséges örömmel ragadjuk meg a 
kínálkozó alkalmat arra, hogy mindenkit, aki bármely 
minőségben iparunkhoz tartozik, ebben keresi meg 
mindennapi kenyerét és ezen akar boldogulni, arra 
buzdítsunk, hogy minél előbb lépjen a nyugdijegyesület 
tagjai sorába.

Tanonczügyi szakosztály.

érdemes elnökének, Juránovits Ferencznek indítványára 
elhatároztuk, hogy a hátralékos tagdijak beszedésére, 
ahol lehet, a helybeli ipartársulatok szólitandók fel. 
A közgyűlés ezen indítványt egyhangú helyesléssel 
fogadta, mégis mikor a megfelelő átiratokat több mint 
húsz ipartársulathoz elküldöttük, kérelmünknek, illetve 
a közgyűlésen egyhangúlag elfogadott határozatnak 
mindössze három ipartársulat tett eleget.

Tagjaink e mulasztása nemcsak a szövetség élet
képességét veszélyezteti, de megnehezíti a pénztár- 
kezelést is, melyet a hátralékosok nyilvántartása és a 
nagy költséggel járó folytonos felszólítások amúgy is 
elég terhes feladatává teszik pénztárosunknak. E tárgy
ban kapcsolatban nem is mulaszthatjuk el, hogy úgy 
a magunk, mint közgyűlésünk nevében hálás köszö
netét mondjunk szövetségünk érdemes pénztárosának, 
Wilburger Károlynak, aki e tisztet kiváló lelkiismerettel 
és nagy szorgalommal tölti be, érdemessé tevén magát 
mindnyájunk elismerésére.

Az 1906. évi szeptember hó 10-én tartott köz
gyűlésen megválasztott központi igazgatóság, igazgató 
tanács, a szakosztályok, valamint a számvizsgáló 
bizottság három évre szóló megbízatása a mai nappal 
lejárván, tisztelettel kérjük a közgyűlést, méltóztassék 
évi jelentésünket tudomásul venni és részünkre a fel
mentvényt megadni.

Bokros Károly.
Irta: Cserzy Mihály.

A szövetség tanonczügyi szakosztályának műkö
déséről a napirend során részletes beszámolót fog 
tartani e szakosztály előadója Walter Károly igazgató. 
Mi a magunk részéről csak annak bejelentésére szorít
kozunk, hogy igazgatóságunk illő formában eleget téve 
múlt évi debreczeni közgyűlésünk határozatának, 1909. 
évi április 26-án nagyszámú küldöttséggel tisztelgett a 
szakosztály örökös diszelnökénél és a szövetség tisz
teletbeli tagjánál Olück Frigyesnél. Ez alkalommal 
szövetségünk elnöke — hivatkozással a debreczeni 
közgyűlés ismeretes határozatára — nagyhatású beszéd
del üdvözölte az ünnepelt férfiút és egy művészies 
kivitelű, díszes feliratot nyújtott át neki, biztosítván őt 
a szövetség soha el nem múló hálájáról. A felirat 
találó szavakkal örökíti meg Glück Frigyesnek a hazai 
szállodás- és vendéglős-ipar fejlesztése és felvirágozta
tása és különösen a vendéglős-ipari szakoktatás esz
méjének megteremtése, fejlesztése, valamint a szak
iskolák országos szervezése érdekében évtizedeken át 
kifejtett lelkes, önzetlen és áldozatkész munkásságát.

Azt hisszük, hogy a tisztelt közgyűlés osztatlan 
örömmel fogja tudomásul venni, hogy Glück Frigyes 
elnök urunk üdvözlő szavaira adott válaszában kije
lentette, hogy bár viszonyai egy időre a vendéglős- 
ügyektől való visszavonulásra is kényszeritették, távo
zása nem végleges, mert iparunk érdekében a jövőre 
nézve is hajlandó minden tőle telhetőt elkövetni és 
megtenni, sőt reményű, hogy idővel újra iparunknak 
fogja tevékenységét szentelhetni.

Az erkölcsiekről beszámolván, áttérhetünk most 
már a szövetség anyagi helyzetének demonstrálására, 
sajnálattal állapítva meg, hogy mivel a tisztelt tagok 
egy jelentékeny része vagy éppenséggel nem, vagy 
többször ifelszólitás után tesz eleget kötelezettségének: a 
mérleg kétszáz és néhány korona hiánynyal zárul.

A mull' évi közgyűlésen a szegedi ipartársulat

Régi és sajnálatos dolog, hogy Magyarországon 
az iparnak kevés becsülete van. A társadalom szinte 
kiközösíti magából a munka embereit, ahelyett, hogy 
előtérbe állítaná őket és büszkélkedne velük. Így 
vagyunk a vendéglős-iparral is. Sokaknak fogalmuk 
sincs arról, hogy közgazdaságilag milyen nagyjelentő
ségű országos munkát végeznek azok a rendszerint 
igénytelen emberek, kik kora reggeltől késő éjfélekig 
szolgálatrakészen elégítik ki mások igényeit és tűrik 
csodás megnyugvással a sokszor lelketsértő szeszélyeket.

Az emberek legtöbbje a munka kézzelfogható 
eredményét látják csak meg és aszerint értékelik 
annak mesterét, aminőnek saját képességükktl a tár
gyat felbirálják. A vendéglős munkájában ilyen mate
riális eredményt még azok sem látnak, akikről művelt
ségüknél és foglalkozásuknál fogva fel lehetne tételezni, 
hogy az elvont dolgokat is észreveszik, sőt nemcsak 
hogy észreveszik, hanem annak becsét is meg tudják 
állapítani.

Így tapasztaljuk ezt a most lefolyt vendéglős
szövetség évi közgyűlése alkalmával megjelent újság- 
czikkekből. Pedig ha szemmel látható, kész kiformált 
dolgot nem is bir nyújtani a vendéglősök kitartó és a 
kort úgyszólván felülmúló munkája, honorálásra méltó 
az mindenképen azért, mert általa az ország anyagi 
és erkölcsi fejlődése életerős és nélktilözhetlen tápot 
nyer.

Egyszerű példával akarok csak élni.
A vidék kisebb városaiban ott talál az ember 

fokozottabb idegenforgalmat, ahol erősebb, fáradsá
gosabb munkát fejtenek ki a szállodások, kávésok és 
vendéglősök. Ott, ahol teljes koczkázatra szivük van 
egyes embereknek egész vagyont: nyugalmas úri éle
tet biztositó óriás tőkét befektetni a mások szükségét 
és kényelmét szolgáló vállalatba s ahol nemcsak külső 
csillogásukkal, hanem belső értékükkel is fényt szór-

SOMLÖ BERNÁT festő és mázolt
BÜDRPEST, V ll., Rózsa-utcza 27.

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

Sxfimoa elismerés. © © © © © TELEFON: 157—54.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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nak maguk körül a közellátásra szorítkozó kultúrintéz
mények.

Mert a vendéglők is kultúrintézmények.
Közművelődési intézmény mindazon hely, hol az 

emberek tapasztalatokat gyűjthetnek, ahol a lélek 
szórakozást talál s ahol egyáltalán a szellemi jólétnek 
ha nem is magas, de egy bizonyos fokára tehetünk 
szert. A mai modern szállodák, kávéházak, vendéglők 
hódolva a higiéna és az erkölcsöt védő rendszabályok
nak, többé nem azok a közönséges mulatóhelyek, mint 
aminők régente voltak, hanem előkelő, csendes talál
kozóhelyek, ahol az élet szükségleteit feltalálhatja ki
vétel nélkül mindenki. Nagyobb üzletekben ezreket 
áldoznak például az üzlettulajdonosok csak a sajtó 
termékeire. És én azt hiszem, nyolczvan százaléka a 
vendégeknek nem azért megy a kávéházba, hogy el
fogyassza piccoló feketéjét, hanem azért, hogy szóra
kozzon és művelje lelkét a kéznél levő újságokból. 
Valamikor megtörtént, azaz hogy talán megtörténik 
még ma is ott,' ahol nem dolgoznak és nem áldoznak 
a vendéglősipar kultiválói, hogy a biliárd tetején vetik 
meg az ágyat a vendégnek és már hajnalban pálinká
val köszönt rá a gazda, de nem a vendégszeretet ér
zéséből, hanem azért, hogy kellő időben felseperhesse 
az udvaros a kávéházat. Ilyen körülmények között ter
mészetesen nem fejlődhetett és ma sem fejlődhet az 
idegenforgalom, sőt inkább elterelődik ezekről a he
lyekről. Enélkül pedig a gazdasági fejlődés csak nagyon 
lassan döczöghet előre.

Ezt a tételt alkalmazhatjuk most már az egész 
országra is. Számtalan vidéke van a mi szép magyar 
földünknek, ahol a kultúrát nagyrészben az idegen- 
forgalom teremtette meg, ennek fokozatos emelkedését 
pedig a szakértő vendéglősök komoly munkája segí
tette előre.

Eme közgazdaságilag nagyjelentőségű munkásság
nak ma még nyilvánosságra alig jutó érdeméből azu
tán kétszeres rész illeti meg az oly kiváló embert, aki 
a magyar vendéglősök nevelését tűzte ki életczéljául. 
Aki nemcsak az ő nagy gondot, körültekintést és fá
radságot igénylő üzletében kifejtett munkásságával ad 
példát a többieknek, hanem emellett szabad idejének 
legnagyobb részét a vendéglősök javára áldozza fel. 
Aki apostoloskodik, aki időnkint elmegy a vidékre is 
és ott oktat, nemesit, beszél, tesz, lelkesít és rátereli a 
figyelmet a vendéglősipar tulajdonképeni hivatására. 
Sőt aki ezek mellett anyagi áldozatokat is rak le arra 
az oltárra, melyen az ő megvalósulásra hajló álma 
ragyog.

Ez a jeles, ez a különös tiszteletre érdemes szak
ember — Bokros Károly.

Valahányszor látom őt ebben a szép és nemes 
törekvésében szerepelni, mindig úgy tűnik fel, mintha 
Bokros Károly egy fejjel megnőtt volna. Az ő kitartó 
és egyre erősödő lelkesedése, az ő finom és nagymű- 
veltségü lelke, az ő érzésekben gazdag, aranyos szive 
egyre tökéletesebb, egyre nagyobb egyéniséget vará
zsolnak elém és mindinkább meggyőznek arról, hogy 
azon a téren, ahol ily ember áll s ahol ily nagy szere
tettel párosult jóakarat dolgozik kész fegyver gyanánt, 
ott előbb-utóbb győzedelmeskedni kell az eszmének.

Bokros Károly a vendéglősök nevelésén kívül 
JJ'ég egy magasztos czélért is küzd. A vendéglősök 
és pinczérek nyugdijegyesületének felvirágoztatásán. 
Ez az egyesület már is gránit-talpazaton áll. Jövője 
bizonyos, felemelő és biztató, eddigi munkálkodása

m r q m e s i t -fény
jókarbantartás, bádogos-, vlzvezeték- 
■ éslégszeszfelszerelésl társasig  a

fölött pedig ott ékeskedik a hála és az elismerés her- 
vadhatlan koszorúja.

Évek óta részt veszek, mint kiküldött, a vendég
lősök szövetségének nagygyűlésein és elvonulva a sok 
komoly munkásember: az érdeklődő vendéglősök kö
zött, megvallom, bizonyos lehangoltsággal tapasztalom, 
hogy a régi sajgó sebek még mindig nem hegedtek 
be. A vendéglősipar régi panaszait a kormány — 
daczára Szterényi József államtitkár őnagyméltósága 
nagy alkotó erejének, akaratának és bölcseségének, 
mellyel srinte rajongva csügg az ország iparának 
előbbrevitelén — mindezideig nem orvosolhatta. A ta- 
noncz-iskoláztatás, a jognak képesítéshez való kötése 
stb., mint alapfeltételei a vendéglősipar tökéletesítésé
nek, ma ép oly messze vibrálnak a jövő ködében, mint 
ezelőtt tizenöt esztendővel.

És ugyanakkor feltámad lelkemben egy gondolat, 
mely szelíd vádként kisérti meg az ügyükért küzdő 
vendéglősöket... Vájjon miért nem akad egy lelkes 
tábor ott, ahol a körülmények alkalmasak, talán vala
mely egészséges magyar vidéken, amely kezébe ragadna 
egy fényes lobogót, egy szeplőtelen tisztaságú becsü
letes zászlót, melyre Bokros Károly neve van felírva s 
ezzel a lobogóval országgyűlési képviselői megbízást 
bírna hódítani annak a nagy embernek, aki a magyar 
vendéglősöknek büszkesége, lelke, szószólója, aki évek 
óta lankadatlan kitartással küzd, fárad és dolgozik 
egy osztály javára s aki igazi nagy és eredményes 
munkát méltó helyén: a parlamentben tudna csak 
valójában kifejteni.

Nem Bokros Károlyt tüntetnék ki a vendéglősök 
ezzel, hanem önmagukat. A munka nemes emberének 
csak dekórumot adnának és méltó működési teret az 
ő kiváló képességének. A képviselőház pedig gazda
gabb lenne egy oly nagytehetségü szakemberrel és 
egy oly igazi nemes magyar úrral, aminő csak nagyon 
kevés van a dunaparti kupolás házban.

Bokros Károly mint országgyűlési képviselő egy
maga többet lendítene a vendéglősök bajain, mint 
ötven közgyűlés, ahol a régi elnyomott panaszoknak 
bánatos dala csendül fel évröl-évre, az ő kétségbeejtően 
szomorú hangján.

Megint szervezkednek.
(At. G.) A kávéházi személyzetnek az a része, 

amelyet általánosan „munkanélküli csoport“ néven is
merünk, dúló harczok és vesztett csaták után sem akar 
megnyugodni és a „harcz jegyében“ újabb szervezke
désre szólítja föl munkásainkat.

A szabadszervezeti forma, amely a fölfüggesztett 
és — reméljük — soha föl nem támadó szakegyesü
letek helyébe lépett, úgy látszik, nem váltotta be a 
hozzáfűzött reményeket, mert most megint a szakegye- 
sületbe való tömörülés eszméje foglalkoztatja az elmé
ket. Uj szakegyesületet kellene alakítani. Igen ám, de 
a „fekete gróf“ aligha engedné meg, hogy azok az 
elemek, akik a régi egyesület vezetésénél alaposan ki
mutatták a foguk „fehérét", még egy egyesület alapí
tásában résztvehessenek. Elő tehát a régi jó sárga
egylettel, amelyet a huligánok judáspénzen alapítottak; 
itt vannak a jóváhagyott alapszabályok, csak meg kell 
választani a tisztikart és az uj szervezet nyomban 
megkezdi „üdvös" működését.

Az annak idején elátkozott, a „sárga" földig le
szólt egyesület nyújtott tehát menedékhelyet azoknak

Elvállal mindennemű bádogos- és szerelómun
kákát, valam int gázlángok_jó karó antartasat.
épület- és mlilakatos-m unkálalokat és idevágó 
a a  javításokat l a . __________

B U D A P E S T  VII., 
DOHÁNY-UTCZA 31.
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az embereknek, akik annak megalakítását botokkal, 
kövekkel, revolverekkel és karbolosüvegekkel akarták 
megakadályozni. , , , , , ,

Nekünk, munkaadóknak, akik igazunk tudatában 
meg nem tántorodó hittel haladunk tovább a magunk 
utján, ehhez az uj alakuláshoz igen kevés közünk, 
még kevesebb szavunk van. Ipartársulatunk és szövet
ségünk vezetői bölcs megfontoltsággal, mindig a tagok 
közös érdekeit tartva szem előtt várják ezúttal is az 
események fejlődését és igyekeznek megtartani és meg
védeni a nehéz harczok árán megszerzett békét, vagy 
állani a harczot, ha az események odafejlődnének.

Két dolgot azonban már ezúttal sem szabad el
hallgatnunk és a nagy nyilvánosság elé kell lépnünk 
ezzel már most, nehogy utólagos rekriminácziókkal 
állhasson elő bárki is.

Az egyik: a bizalmi állásokban lévő főpinczérek- 
nek „beszervezése". Azt kívánjuk és el is várjuk a fő- 
pinczérektől és a föiirónőktől, hogy távol tartják ma
gukat minden mozgalomtól. Az ő állásaikkal semmi
féle szolidáris szervezkedés össze nem fér és nem is 
találunk példát egyetlen egy iparágban sem, hogy a 
munkavezetők, előmunkások a többi munkással kar
öltve szervezkednének. A főpinczér a főnöknek helyet
tese; mint ilyen kell, hogy teljesen független legyen, 
a személyzettel szabadon rendelkezhessék és tényke
déséért ne a bizalmi férfiúnak, hanem egyes-egyedül 
a főnöknek legyen felelős.

Ugyanez áll a fölirónőre is, aki a főnök vagyonát 
kezeli, aki tehát nem függhet senki mástól, aki nem 
lehet felelős senkinek, sőt aki — ha kell — szembe
helyezkedni is kénytelen az üzlet többi alkalmazottaival.

Igen helytelenül cselekszik tehát az uj szakegye
sület, ha a főpinczéreket és a folirónőket is be akarja 
vonni a szervezkedés keretébe, sőt mondhatnám, hogy 
egyenesen az illető alkalmazottak érdekei ellen vét, ha 
azoknak beszervezését erőszakolja.

A másikdolog,amire rámutatni akarok: a munka
közvetítés kérdése. A budapesti kávésipartársulat munka
közvetítője csak rövid ideje — alig háromnegyedéve — 
áll fönn, de ez alatt az idő alatt is beigazolta, hogy a 
munkaadók és a munkások érdekeit minden irányban 
kielégíteni képes. Több mint tízezer munkást helyezett 
el ez az intézet kilenc havi működése alatt és soha 
senkinek kedvéért nem tért le az igazság és a méltá
nyosság útjáról. Ez az intézmény tehát hézagot pótolt, 

tehát

Nyugdijegyesületlink egy esztendeje.*
Tisztelt közgyűlés!
A régi Róma időszámításának legfontosabb egy

sége volt a lustrum. Öt évre választották hatóságaikat. 
Öt évi időtartam leteltével az uj hatóságok megtartot
ták programbeszédeiket, a lelépő hivatalnokok pedig 
beszámolóikat.

Alapszabályaink nekünk is kötelességünkké teszik, 
hogy öt évenkint mélyebben tekintsünk bele egyesüle
tünk könyveibe s gondossággal vizsgáljuk és állapítsuk 
meg egyesületünk fizető-képességét, minden egyes tag
nak, ezen tagok minden egyes családtagjának igényét 
megállapítva vizsgáljuk meg azt, vájjon az egyesület 
képes-e ezen tagok által jogosan támasztott igényeknek 
kielégítésére. Ezen vizsgálat eredménye a mathematikai 
mérleg.

Ez évben egyesületünk második lustrumáról állít
tattuk fel ezt a mathematikai mérleget s már itt öröm
mel jelezhetjük, hogy ez a mérleg egyesületünk fizető- 
képességét fényesen igazolja.

Méltán tölt el tehát bennünket bizonyos ünnepi 
hangulattal közgyűlésünknek mai napja, midőn egyesü
letünk hajója ujabbi öt évi pályafutása után viharedzet
ten tért meg, most már egy uj terhet, több tagjának 
immár valóra váltott nyugdíjigényét, havi részletekben 
tényleg folyósított nyugdiját hozva fedélzetén.

Ez az esztendő, ez az ut volt egyesületünknek a 
tizenegyedik, de bizonyos irányban és bizonyos vona
lakon a legelső útja. Országos nyugdíjintézetünk ugyanis 
a tagok alapszabályszerü nyugdíjjogosultságának terhé
vel ebben az esztendőben kezdte meg pályafutását. Ez 
a körülmény ád a mai közgyűlésnek különös ünnepi 
színezetet, mert a lefolyt év eredménye a legelső konk
rét bizonyítéka annak, hogy intézményünk magasztos 
hivatásának nemcsak tudatában van, hanem hivatásá
nak betöltésére kifogástalanul képes is. Az előző tiz 
év alatt csak az erőgyűjtés utjain járhatott intézmé
nyünk, a lefolyt esztendővel azonban a pozitív cselek
vés útjairól visszatérő intézményünket első Ízben üd
vözölhetjük.

Tényleg megvalósult élő, működő intézménye, 
testületé, tehát azoknak az emberbarátoknak eszménye, 
akiknek leikéből a magyar vendéglős- és kávésipar 
szocziális nyomorúságának látása ezelőtt tizenegy évvel 

;az  országos nyugdíjintézetünk eszméjét kiváltotta. E
lesrz"eniUkHfábaan'valóZt rem éV ^dés ^ á lk f "r T s U rő / t  ^ pil.lanat U™epélyességét nem szabad rántanunk azok- 
hogy az ipartársulat a munkaközvetítés jogáról lemond, 
vagy hogy a munkaközvetítő vezetésében hivatatlan és 
avatatlan egyéneknek tért enged.

Bármiként forduljon azért az idők kereke, ipar
társulatunknak és szövetségünknek ki kell tartani 
programmjaik eme két sarkatatos pontja mellett.
Egyebekben pedig az alkalmazottak ténykedése reánk 
csak az üzlet területén tartozik. Itt elvárjuk mindenkitől 
a tisztességes viselkedést és itt kizárunk minden poli
tikát. Az üzleti órák alatt munkát várunk, sőt követe
lünk és az üzleten belül semmiféle politizálást meg 
nem tűrünk, semmiféle „parancsnokot" el nem is
merünk.

Szívleljék meg ezeket mindazok, kik a nyugodt 
munkálkodás hívei, akik meg tudják fontolni, hogy a 
kávéházi ipar nem alkalmas a harezokra s akik belát
ják, hogy a mai állapot egyedül alkalmas alapja a békés
haladásnak.

nak az akadályoknak reminisczencziájával, amiket 
nyugdíjintézményünk tényleges megvalósulása elé a 
tudatlanság, a közöny, sőt nem egyszer a rosszakarat 
gördített. Ezek a visszaemlékezések csak annak meg
ítélésénél érintsenek bennünket, hogy milyen szocziális 
erőnek, milyen erkölcsi hatásnak és milyen föltétien 
anyagi kényszerűségnek kell lenni nyugdíjintézményünk 
eszméjében, amely a tudatlanság és a rosszakarat bari
kádjaival oly diadalmasan tudott megbirkózni 1 A jelen 
ünnepélyes pillanatot szenteljük kizárólag a nyugdíj
intézményünk erkölcsi eszméjének.

A lényegesen megváltozott gazdasági viszonyok 
szükségképen kikényszerítik a társadalmi viszonyok 
megfelelő átalakulását. Ezt megakadályozni, erőszako
san meggátolni akarni — a legnagyobb balgaság. A

* Évi jelentés. Irta és a 
20-án Budapesten tartott XII. 
Dr. Solti Ödön jogtanácsos.

nyugdijegyestilet 1909. szept. hó 
rendes évi közgyűlésén felolvasta
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szocziális bölcseségnek nem erre, hanem egyedül a pro- 
czedurák lefolyásának egyengetésére és az erők bölcs 
kiegyenlítésére kell és szabad törekednie. Nyugdíjintéz
ményünk a gazdasági és társadalmi forrongás közepette 
ezt a hivatást igyekszik betölteni és éppen ebben van 
az erőssége. Ez az intézmény az, amely a munkaadók
nak és a munkásoknak egyformán a sajátja, amelyben 
a látszólag ellentétes érdekek egy közös szerves érdek
csomóba egyesülnek és amely a föltétien egymásra utalt
ság érzetének egyedüli hathatós iskolája lehet. Már 
pedig az egymást dúló, emésztő szocziális erők békéje 
csak a föltétien egymásrautaltság intenzív érzelméből 
fog kisarjadzani. Ez az erkölcsi és társadalmi igazság 
képezi a magyar vendéglős- és kávés-ipar munkáltató 
és munkás-tagjai közös szocziális intézményének alap
fundamentumát.

A föltétien egymásrautaltság érzetéből szükségkép 
folyik a kölcsönös méltányosság lehetőségének rend
kívül súlyos akadálya, mert az engedékenység a szeren
csétlen viszonyok miatt úgy a mulkáltató, mint a mun
kás tagok részéről igen sokszor önmaguk elleni bűnnek 
látszik. Oly közös intézményre van tehát föltétlenül 
szükség, amely szakiparunk kultiválóit legalább a 
későbbi gondoktól mentesíti és ezzel a létharcz élességét 
igen nagy mértékben elveszi. Ha van a szakiparnak 
olyan közös intézménye, amelyben munkaképtelenség 
vagy öregség esetére a munkáltatók és a munkások 
egyformán bizhatnak, amely a jövő terheit egyformán 
leveszi a vállaikról, a jelen torzsalkodásának okai nagy 
részt el vannak hárítva, mert a jövő gondjaitól való 
biztos mentség egyik leghathatósabb föltétele a kölcsö
nös engedékenységnek. Ezek a föltétien igazságok azok 
a szilárd kőpillérek, amelyek nyugdíjintézményünk tető
zetét tartják.

A tetőzetet pedig az a föltétien igazság képezi, 
hogy a munka eredjen bár a munkáltatótól, vagy a 
munkástól, kell hogy oly erkölcsi és anyagi tiszteletben 
részesüljön, amely a vénségtől vagy a balesettől mun
kaképtelenné tett egyéneknek is tisztességes megélhetést 
nyújt. Ámde a munkának ezt az eredményt biztositó 
tisztelete kell, hogy az öntevékenységből azaz önma
gunknak méltó megbecsüléséből fejlődjék ki. Ennek az 
öntevékenységünknek szerves intézménye az országos 
nyugdíjintézményünk, amely takarékosságunk filléreit 
összegyűjti és ezzel a munkaképtelenség kinos aggodal
mait eloszlatja.

Súlyos társadalmi problémáktól viselős korunk 
nap-nap után szüli a népboldogitó theóriákat. Meddő 
fáradozás! Intézményre; élő, működő szervezetre van 
szükség, amelynek fundamentumát tartó oszlopait és 
tetőzetét az érdekközösség erkölcsi igazságai, mozgató 
erejét pedig ezen igazságok mindenkori megbecsülése 
képezze.

A magyar vendéglős- és kávésiparnak ez az élő 
intézménye az országos nyugdijegyesület, amely a mai 
közgyűlésen bizonyságot tesz arról, hogy hivatásának 
teljes tudatában van. A magyar vendéglős- és kávésipar 
kultiválóitól függ, hogy hivatásának teljes és tökéletes 
erejében is legyen és ezzel a lényegében levő nagy 
igazságok rendre és tökéletesen megvalósulhassanak.

(Folyt, köv.)

Gruber F. utóda
a „Párisi ház" felépítéséig a volt üzletével szemben, a
— kígyó-téri pavillonban

i i i i i i r *
A 60 év óta fennálló

fé sű - , k e fe -  és i l l a t s z e r ü z l e t
ajánlja dús választékú raktárát.

R LEGJOBB ÉTEL
is rosszul sikerülhet, ha nem  a  megfelelő fűszert használja hozzá 1 
=  Ön nem takarit sem m it, Tú T  =

R KRLMRN-féle szabadalmazott 
H P  BIBOR-PflPRIKR o o
a legjobb, legszebb és legkladóbb. Színe remek és az 
ételnek különös jó zam atot kölcsönöz. Csak eredeti és
védett csomagolásban kapható. Kedvezményes á : a 
vendéglős urak ré szé re : 5 kor. kilónként. Tessék 
kísérletet tenni vele, soha többé más paprikát használni 
nem fog. Ajánlok továbbá egyéb minőségű szavatolt, vegy- 
= = = = = = =  tiszta, saját őrletésü = = = = =

valódi szegedi paprikát
a következő árakon:

Prima rózsapaprika ...................................... 1 kg. 1.80 kor.
Különleges rózsapaprika ..........................  1 „ 2.— „
Gulyás-paprika, csípős ................................  1 „ 2.40 „
Félédes E jegyű ...........................................  1 „ 2.80 „
Egész édes EE jegyű ..............................  1 „ 3.20 „
EEE egész édes, legjobb minőség ......... 1 „ 3.60 „
^ 7 a 1 á m í  legfinomabb minőség napi árban.

Áruim tisztaságáért és jóságáért feltét
len szavatosságot vállalok. Meg nem felelő árukért a pénzt 
visszatérítem, vagy megfelelőre kicserélem. Elismerő leve
lek egész halmazával naponta érkeznek be. Kérem nagy
becsű megbízásait s vagyok teljes tisztelettel

KÁLMÁN JÓZSEF, paprika-nagykereskedő
Szeged, Dugonics-tér 6. sz.

SCHRETTNER EDE e lek trotech n ik a i vá lla la ta
B a r o s s - u t c z a  5. (Kálvln-tér közelében) T elefon  69— 91.
Elvállal házicsengő-, telefon-, villamosvilágitás-, ivlámpák-, motorok- és 

..... .........= dinamók javítását. —

G E I R I N G E R  É S  R Á Z  S Ó  ^ z t m .?seokb u t o r ;;
BUDAPEST, VII., RÓZSA-UTCZA 20. SZÁM.

Modern biliárdok a legolcsóbb árban állandóan raktáron tartatnak. Javítá
sokat, behúzásokat elfogadunk.

Egy vidéki városban
m e g y e s z é k h e l y ,  60.000 lakossal, egy kitűnő forgalmú 
kávéház más vállalat miatt azonnal eladó. — Ajánlatokat 
„ B i z to s  j ö v ő  1617“  alatt továbbit B l o c k n e r  J .
hirdető irodája, Budapest, IV. kerület, Sütö-utcza 6. szám-

Nagy Ignácz
pinczefelszerelési 
; czikkek üzlete :

Budapest, VII., 
K áro ly= körn t 9.

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
leginkább a sör-, bor- és cognac- 
fejtéshez szükséges tárgyakból, 
nevezetesen palaczkokat, palaczk- 
kupakok, parafadugaszok, czim- 
kék, továbbá dugaszoló- és ku
pak-gépek, szűrőkészülékek s 
minden e szakmába vágó czikkek- 
ből legjobb és legpontosabb ki

szolgálás.

=  Kimerítő és képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve. —...=

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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P  ' J  S A V A N Y Ű V I Z .S jy jatton i
= H en r ikLegjobb asztali é s  üdítő ital.

Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, gége
bajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál. B udapest

Mattoni Henrik KEpíS! Teréz-körut 37.

nyához s kiegészíti azt azzal, hogy az egyesület hálájának és 
részvétének még azzal adjon kifejezést, hogy festesse meg első 
elnökének arcképét.

Az igazgatóság mély részvéttel és meghatottsággal hall
gatja az elnök búcsúztató szavait, az elnök és Francois indítvá
nyát elfogadja, a kellő intézkedések megtételére elnököt és jog
tanácsot felkéri.

2241. Jogtanácsos felolvassa az előző illés jegyzőkönyvét, 
melyet az igazgatóság hitelesít.

2242. Jogtanácsos bemutatja az évi jelentést, jelenti, hogy 
ez évben, minthogy a taggyüjtésnél nagyobb agitációt tart szük
ségesnek, a jelentést 5000 példányban nyomatta ki.

A jelentés jóváhagyólag tudomásul vétetik.
2243. Elnök jelenti, hogy Herzfeid Sándor, a hivatalos 

Útmutató volt tisztviselője ismételten járt nála egy ajánlat elfo
gadása ügyében, mely alkalmas lenne arra, hogy az egyesület 
vagyonát a nélkül gyarapítsa, hogy az egyesület bármiféle kocz- 
kázatot is viselni lenne kénytelen. Felkéri jogtanácsost, hogy 
Herzfeid ajánlatát ismertesse.

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

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

Jegyzőkönyv.
Felvétetett Budapesten, a „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, 
Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete" igaz
gatóságának szeptember hó 9-én, majd folytatólag 17-én tartott 

rendes havi üléséről.
Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Sztanoj Miklósalelnök, 

Hámor József, Schnell József, Maloschik Antal, Gundel János, 
Willburger Károly, Ehm János, Mittrovátz Adolf, Schmidthoffer 
Vilmos, Tilcser János igazgatósági tagok, Francois Lajos, Páris 
Vilmos, Mayr József felügyelő bizottsági tagok, dr. Solti Ödön 
jogtanácsos, F. Kiss Lajos szerkesztő, Maczkó Kálmán, Nagy 
Sándor könyvelők.

2240. Elnök őszinte örömmel üdvözli a csaknem teljes 
számban megjelent igazgatóságot és felügyelő bizottságot, a nagy 
érdeklődésből örömmel állapítja meg, hogy az igazgatóság az 
egyesület ügyeit szivén viseli. Napirend előtt mély meghatottság
gal emlékezik meg azon nagy veszteségről, mi Stadler Károly 
elhalálozása által az egyesületet és általában a vendéglős szak
ipart érte. Stadler Károly volt az, aki a Magyar vendéglősök 
országos szövetségét kezdeményezte és éveken át saját költsé
gén fenntartotta. A nyugdijegyesület eszméjének is mindenkor 
hűséges ápolója és az egyesület megalakításában nagy tehetsé
gével és buzgalmával bátorító volt, ezen érdemek elismeréséül 
az 1898-ik debreczeni közgyűlés öt választotta meg az egyesület 
megalakításakor elnökké, és bár ezen tisztétől nagy elfoglaltságára 
való tekintettel csakhamar megvált, haláláig megőrizte egyesüle
tünk iránti rokonszenvét, meleg érdeklődését, melynek egy nagyobb 
alapítványban adott kifejezést, valamint abban, hogy az egyesü
letnek mindvégig pontosan fizető tagja volt. Halála mély meg- 
illetődést keltett nemcsak a kartársak körében, hanem Budapest 
egész közéletében. Ezen meghatottságnak a kartársak, sőt a 
magyar közélet jelesei a gyászszertartáson impozáns megjelené
sükkel adtak kifejezést. Bejelenti, hogy a nyugdijegyesület nevé
ben díszes koszorút helyezett Stadler rávatalára; indítványozza, 
hogy az elhunyt emlékét jegyzőkönyvileg örökítsék meg, a 
gyászoló családhoz intézzen az egyesület részvétiratot.

Francois Lajos meghatóban csatlakozik az elnök inditvá-

Jogtanácsos előadja, hogy Herzfeid Sándor az egyesület 
czimének megfelelő szaküzletekkel olyan megállapodást kíván 
létesíteni, hogy ezek tulajdonosai engedjék meg egyesületünknek 
hirdetési táblák díjtalan kifüggesztését, ha ez sikerül, akkor a 
szakiparral üzleti összeköttetésben álló ezégektői hirdetéseket 
gyűjt és a hirdetés tábláit a szaküzletekben kifüggeszti. A hirde
tési dijakból befolyt jövedelem egy harmadát az egyesületnek 
engedi át, biztosítékot nyújt arra, hogy ezen tiszta haszon éven
ként legalább is 2000 koronát fog kitenni, hogy az egyesületet 
a vállalkozásból absolute semmi károsodás nem érheti.

Elnök pártolja Herzfeid ajánlatának elfogadását, de csak 
azon esetben, ha Herzfeid a felajánlott részesedés biztosítására, 
valamint azért, hogy az egyesületet semmiféle károsodás ne érje, 
az egyesület pénztárába 2000—3000 korona kautiót készpénzben 
vagy értékekben befizet.

Herzfeid Sándor tüzetesen ismerteti vállalatának czélját és 
kéri az igazgatóságot, hogy az egyesület vele szerződést kössön.

Az igazgatóság Herzfeid Sándor ajánlatát az elnök ur 
indítványa értelmében a tárgyalás alapjául elfogadja, utasítja 
jogtanácsot, hogy a Herzfeid Sándorral kötendő szerződés terve
zetét azon elvnek szigorú szem előtt tartásával szövegezze meg, 
hogy a vállalat létesítésénél az egyesületet nemcsak semmiféle 
irányban költség, előlegezés, kiadás egyáltalán nem terhelheti, 
de sőt az egyesületnek garantiát kell nyernie a tekintetben, 
hogy egy minimális tiszta jövedelme lesz a vállalkozásból.

2244. Elnök bejelenti, hogy a Szultán lithion gyógyforrás 
vállalat azon kéréssel fordult hozzá, hogy támogassa az egyesület 
erkölcsileg vállalatukat. Egyidejűleg bemutatja a vállalatnak hozzá 
intézett levelét, mely szerint 1000 koronás alapítványt hajlandók 
az egyesületnek tenni és ezen összeget 1910. január hó 1-től 
kezdődő 100 koronás évi részletekben 10 éven át fogja az egylet 
pénztárába befizetni.

Francois Lajos kifogásolja, hogy ezen vállalattal szemben 
kivétel tétessék s az erkölcsi támogatást ennek is csak az eset
ben hajlandó nyújtani, ha 200 koronát azonnal befizet, az ala
pítvány többi része tekintetében örömmel megnyugszik a 100 
koronás évi részletekben.

Huszár Béla, a Szultán vállalat meghívott képviselője köszö
nettel fogadja az egyesületnek kilátásba helyezett erkölcsi támo
gatását, késznek nyilatkozik a 200 koronának azonnali befizetésére* 
kéri azonban, hogy ezen össeg az 1910 és 1911-iki részletek 
javára irassék.

Az igazgatóság őszinte örömmel fogadja el a Szultán vál
lalat bőkezű alapítványát, tudomásul veszi, hogy az 1000 koroná
ból 200 korona azonnal befizettelik, a többi 800 korona pedig 
1912. január hó 1-től kezdődő évi 100 koronás részletekben 8

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

R Á K 0 5  MRM Ó
szobrász

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

Műkő-vázák dús választékban.
Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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éven át fog az egyesületi pénztárba befizettetni. Utasítja jog
tanácsost, hogy ezen alapítványról a közgyűlésen is tegyen 
jelentést és ezúton is felhívja tagjait a Szultán létezésére és fel
kéri őket és egyesületünk minden barátját, hogy ezen vállalatot 
a Szultán viz megrendelése, üzleteikben tartása által a legmesszebb 
menő módon támogassák.

2-45. Jogtanácsos bemutatja a szegedi vendéglősök ipar
társulatának átiratát, melyben Kiimán Imre tagtársuknak 
nyugdíjaztatása alkalmából az igazgatóságnak köszönetét 
mondanak.

Az igazgatóság a meleg hangú átiratot örömmel veszi 
tudomásul.

2246. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány jegyző
könyvét, jelenti, hogy ezen választmány augusztus havi bevételét, 
230 korona 23 fillért küldötte be elszámolás kapcsán, hogy továbbá 
a közgyűlésen megbízottakul Dala Károly, Greiner Márk, Békeffy 
Ödön és Gottfried Dezső urakat nevezték meg. Tudomásul 
szolgál.

2247. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 
875 korona 72 fillért, a szombathelyi választmány 88 korona 77 
fillért, a miskolczi 147 korona 58 fillért küldött be elszámolás kap
csán és hogy a szegedi választmány az elszámolást beküldötte. 
Tudomásul szolgál.

2248. jogtanácsos bemutatja a jövő évi költségelőirány
zatot. Jelenti, hogy a múlt évi költségelőirányzatot 
csaknem változatlan formában terjeszti be, kéri azonban, 
hogy a központi iroda költségeihez az egyesület méltányos 
összeggel járuljon hozzá, mert az eddigi 2400 koronában pausá- 
liter megállapított összegből jogtanácsosi fizetés, helyiségbér, 
fűtés, világítás, takarítás és telefon költsége egyáltalán ki nem 
telik. Jogtanácsos az egyesület megalakításától fogva mindig 
tekintettel volt arra, hogy az egyesületnek minél kevesebb költ
séget okozzon, most azonban, midőn az egyesület vagyonilag 
megerősödött és midőn a teendők oly nagy mértékben felszapo
rodtak, indokolt, hogy a fentebb elősorolt czimeken olyan összeg 
utaltassák ki jogtanácsos kezeihez, melyből a fenti kiadások 
hozzávetőleg fedezhetők. Bokros Károly elnök melegen támo
gatja jogtanácsos kérelmét és indítványozza, hogy jogtanácsosi 
fizetés, helyiség bére, fűtés, világítás és telefon-hozzájárulás 
czimén 1000 koronás negyedévi részletekben évi 4000 korona 
utalványoztassék jogtanácsos kezeihez. A jelenlevők csaknem 
mindenike pártolólag szólal fel jogtanácsos kérelme mellett s 
ezek alapján az igazgatóság elnök indítványát egyhangúlag elfo
gadja és a költségelőirányzatot jóváhagyja.

2249. Jogtanácsos bemutatja Schönberg Hermán levelét, 
melyben ez felvételét újból szorgalmazza.

Az igazgatóság a felszólamlást, mint a 2249. sz. határozat 
elleni felebbezést, elfogadja s a közgyűlés elé utalja.

2250. Jogtanácsos jelenti, hogy a felügyelő bizottság 
szeptember hó 13-án tartotta meg rendes évi ülését, 
melyen az évi és félévi mérlegeket a leggondosabban 
átvizsgálta, a fő- és segédkönyvekkel egybevetve azt helyesnek 
találta. Jelenti egyben, hogy ez alkalommal Francois Lajos ur 
azt az óhajtását fejezte ki, hogy jogtanácsos a közgyűlésen elő
terjesztendő jelentése kapcsán különösen emelje ki, mennyire 
sajnálatos az, hogy az egyesülettel szemben vállalt kötelezettsé
güket oly sokan abba hagyják s igy az egyesületet arra kénysze
rítik, hogy többeket az egyesületből töröljön. így az elmúlt évben 
is 848 tag töröltetett, akik 44.000 koronát meghaladó összeget 
fizettek be az egyesületbe.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, az évi és fél
évi mérlegeket aláirja és jogtanácsost megfelelő eljárásra utasítja.

2251. Jogtanácsos bemutatja Bochkor Károly Ö méltósága 
által elkészített mathematikai mérleget, jelenti, hogy e szerint az 
egyesület második 5 évi működésének eredménye az, hogy nem
csak minden igényjogosultnak igénye fedezve van, hanem 23.000

koronát meghaladó összeg feleslegül mutatkozik. Felhívja az 
igazgatóság figyelmét a mérleget készítő szaktudós azon intel
mére, hogy az egyesületi tökét kedvezőbben kamatoztassa, mert 
a táblázatok 4°/o-os nettó kamatozásra lettek alapítva.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, Bochkor Károly 
Ő méltóságának a mathematikai mérleg kidolgozásáért jegyző- 
könyvi köszönetét mond, részére az 500 korona tiszteletdijat 
kiutalványozza, egyidejűleg az alaptőke gyümölcsöző elhelyezése 
érdekében a 2250. számú határozat sürgős végrehajtását és a 
közgyűlésnek a jelentéstételt elhatározza.

2252. Jogtanácsos bemutatja Langfelder Árminné kérelmét, 
ki 7 éven át rendesen fizető fiának nyugdíjaztatását kéri azon 
alapon, mert ez időközben elmebetegség okából munkaképtelenné 
vált. Jogtanácsos bemutatja a Langfeldernéhez intézett értesítés 
másolatát, mely szerint a végkielégitésröl csak akkor lehet ha
tározni, ha Langfeldert anyja elmebetegség czimén biróilag gond
nokság alá helyezteti.

Az igazgatóság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
2253. Jogtanácsos a most kiutalt összegek és a rendes 

havi nyugdijak fedezetére 850 kor. utalványozását kéri.
Az igazgatóság elszámolás kötelezettsége mellett 850 kor.-t 

utalványoz.
2254. Jogtanácsos bemutatja özv. Törley Józsefné Őnagy- 

ságának levelét, melyben készséggel teljesiti az elnökség által 
hozzá intézett azon kérelmet, hogy az egyesület nevében koszorút 
helyezzünk boldogult férje síremlékére a folyó hó 22-ére tervezett 
kirándulás alkalmával.

Az igazgatóság köszönettel veszi tudomásul az engedélyt.
2255. Jogtanácsos jelenti, hogy a 2250. sz. határozat végre

hajtása előtt indokolt lenne azokról a kisebb pénzintézetekről, 
melyeknél az igazgatóság az alaptőkét elhelyezni óhajtja, meg
bízható helyről informatiót szerezni. Ezen czélból érintkezésbe 
lépett a Schimmelpfeng-féle tudakozódéval, mely kiküldött 
hivatalnoka utján arról értesítette, hogy ha egyes informatiókat 
külön-külön rendelnek meg, ez esetben egyes informatiókért 
10 kor. dijat számit az intézet; mig ha egy tizes füzetet vesz az 
egyesület, ez esetben egy-egy informatió csupán 3 koronába 
kerül, miért is indítványozza, hogy az igazgatóság egy ilyen 
10 informatióra jogosító jegyfüzetet vásároljon 30 koronáért.

Az igazgatóság az indítványt elfogadja és a 30 koronát 
utalványozza.

2256. Jogtanácsos bemutatja a Budapesti bank r. t. ajánlatát, 
mely szerint hajlandók a 120,000 K-ás névértékű záloglevél 
letétbe helyezése esetén 1% őrzési dijat 300 K-ás előzetes 
negyedévi részletekben megfizetni, ha az egyesület megengedi, 
hogy ajánlkozó ezen zálogleveleket kautió czéljaira apróbb rész
letekben megbízóinak kiadhassa; hajlandó továbbá ezen pénz
intézet a nála elhelyezendő készpénz betét után, ha ez legalább 
1 évre leköttetnék, nettó 5%  kamatot megtéríteni. Bemutatja 
továbbá az Erzsébetvárosi bank ajánlatát, mely szerint a nála 
elhelyezendő készpénz töke után nettó 4* 1 °/o kamatot hajlandó 
minden kikötés nélkül az egyesületnek megtéríteni. Végül bemu
tatja az Országos korona-takarékpénztár ajánlatát, mely szerint 
ez a záloglevelek elhelyezése esetén az osztrák-magyar bank 
kamatlábának változásától függő, de legfeljebb */i %  letéti 
dijat hajlandó megtéríteni.

Az igazgatóság a záloglevelek tekintetében mint jelenté
kenyebben kedvezőbbnek elvileg a Budapesti bank ajánlatát 
fogadja el, és elfogadja a készpénz tőke tekintetében ugyanezen 
pénzintézet, valamint az Erzsébetvárosi bank ajánlatát is. Mielőtt 
azonban az utalványozási tényleg foganatosítaná, elhatározza, 
hogy a tervezett elhelyezésről a közgyűlésnek is jelentést tesz, és 
hogy az összes igazgatósági tagokat a most tervbe vett elhelye
zésről ajánlott levélben értesíti, hogy ezek alapszabály szerint a 
részükre fentartott jogaikkal élhessenek.

2257. Jogtanácsos bemutatja Groszner Pál levelét, ki azt

KOTÁNYI-PAPRIKA Minden jobb vendéglőben nélkülözhetlen.
B udapest; V I., T eréz -k ö ru t 7. 

S z e g e d : Kárász-utcza 5.Raktár:
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



8 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1909 október 15.

kéri, hogy előzetes tagsága alatt teljesített fizetései, valamint 
akkor lefizetett felvételi dija egészben mostani belépésekor biz
tosított igényének tagdijaira, illetve felvételi dijára betudassék.

Az igazgatóság a befizetett tagdijak felét, valamint rend
kívüli kedvezményképpen az előző biztosításkor lefizetett felvételi 
dij felét az uj biztosítás dijaira betudja.

2258. Jogtanácsos bemutatja Löwi Nándor kérelmét, ki azt 
kéri, hogy miután 3000 K-ra felemelt nyugdija után a hátralékot 
még az engedélyezett részletekben sem képes visszafizetni, a 
felemelt biztosítás után Delfinnek fizetett 20 kor. felvételi dij 
tudassék be neki a régi 1000 K-ás biztosítás tagdijaira.

Az igazgatóság tudomásul veszi Löwi azon bejelentését, 
hogy a 3000 K-ás nyugdijfelemeléstől visszalép és hogy a 
régi 1000 K-ás biztosítás mellett marad meg; a felvételi dij 
betudása iránti kérelmét azonban elutasítja, mert e czimen 
visszatérítésnek helye nincsen.

2259. Jogtanácsos bejelenti, hogy Mayor Balázs nyugdiját 
1200 K-ról 3000 K-ra óhajtja felemelni, és hogy Kurcz József, 
Simonyits László és Bandi Lajos újbóli belépésüket kérik az egyesü
letbe, és előbb befizetett tagdijaik 50°/o-ának megtérítését kérik.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad.
2260. Jogtanácsos jelenti, hogy Barta Béla betegsége folytán 

egy felügyelő-bizottsági állás megüresedett. Indítványozza, hogy 
helyette Ébenhő Károly választassák meg.

Az igazgatóság az indítvány értelmében határoz.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

Kmft.
A jegyzőkönyv hiteléül: 

Solti Ödön.

fl budapesti kávésipartársulat közleményei.

H i v a t a l o s  k i m u t a t á s
a budapesti kávés-ipartársulat munkaközvetitő- 

=  jének működéséről. - .....  .......

| f*+***+*̂ **++**+*̂ ****«~*+»**+++~*++*̂ >*+****+*̂ ~>*** «*■»«.

M C r.H IV n  A budapesti kávésipartársulat { 
itlCUIIIVU. 1909. október hó 18-án, hétfőn I 

" d. u. 5 órakor, Katona Géza 
vendéglőjénekkülöntermében (IV.,Váczi-u.38.)

rendkívüli közgyűlést
tart. Erre a tagokat ezennel meghívjuk.

Budapest, 1909. október 2. Némái Antal
elnök.

A NAPIREND TÁRGYAI:
1. A választmány előterjesztése az ipartár

sulat 1910. évi költségelőirányzatának megállapí
tása ügyében. — 2. A választmány előterjesztése 
a munkaközvetitő-alap 1910. évi költségelőirány
zatának megállapítása ügyében. — 3. A választ
mány előterjesztése az alabszapályok módosítása 
ügyében. (Az alapszabályok uj tervezetét a tagok 
a jelen meghívóhoz mellékelten kapják.) — 4. A 
választmány előterjesztése a munkanélküli kávé
házi alkalmazottak segitő-alapja ügyében. — 5.
A választmány előterjesztése a munkaközvetitő- 
alap 1909. évi fedezetlen költségeinek engedélye
zése ügyében. — 6. Esetleges indítványok.

□□ KIVONAT AZ ALAPSZABÁLYOKBÓL. QD
57. §. A közgyűlés határozatképes, ha legalább 25 tag van jelen.

Ha a közgyűlés a tagok távolmaradása miatt meg nem tartható, az újab
ban összehívott közgyűlés, a megjelent tagok számára való tekintet nél
kül, határozatképes. Ily közgyűlésen azonban csak oly tárgyak felett lehet 
határozatot hozni, amelyek az elhalasztott közgyűlés napirendjére kitűzve 
voltak. A közgyűlés napirendjére ki nem tűzött indítványok csak akkor 1 
tárgyalhatók, ha azok 10 tag aláírásával és kellően indokolva, a köz
gyűlés előtt 3 nappal, az elnöknél írásban beadattak.

Közgyűlés után ugyanott vacsora. □  Étkezés étlap szerint.
| ---------------- >~W-------- ------------------------------------- --------- .ff

1909. január hóban 
„ február „
„ márczius „
„ április „
„ május „
,, junius ,,
„ julius ,,
„ auguszt. „
„ szeptem. „

elhelyezett munkások száma : 173
,» » ,, 835
» „ „ 1419
,» ,» „ 2259
»» ,, t> 1764
„  „ „ 1679
» „ „ 1451
,, „  ,, 2076
» ,, „ 1727

1909. szept. hó 16. napjától 30. napjáig elhelyeztetett:

főpinczér ................ .
állandó

.........  3 ..
kisegítő

fölszolgáló................. .. ... 48 . .........................  339
kávéfőző ................. . ... 16 ............................ 188
kávéfőzőnő . ... 1 .
konyhalegény .......... - ... 35 ............................ 51
felirónő ................. - ... 44 ...........................  12takarítónő..................- ... 26 ..

Budapest, 1909. október 2.
A budapesti kávés-ipartársulat elnöksége.

S Z A K O K T A T Á S .

Jelentés a szegedi szakiskoláról.
Irta és a M. V. O. Sz. 1909. évi szeptember hó 21-én tartott 

közgyűlésén felolvasta:
Juranovits Ferencz, ípartársulati elnök.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Múlt év szeptember havában Debreczenben tar

tott szövetségi közgyűlésen tett ígéretemhez képest, a 
„szegedi pinczértanoncz szakiskoláról", valamint annak 
bevételi és kiadási tételeiről a következőket van szeren
csém előterjeszteni:

P á ly á z a t i  h i r d e t m é n y .
A budapesti kávéssegédek, kávéfőzők és konyhalegé- 

nyek segélyalapjának kamataiból a folyó évben 1200 kor. 
áll íendelkezesre. A kamatokra az alapitó levél értelmében 
pályázhatnak Budapesten alkalmazásban állott, vagy álló 

:  »  ; kávéfőzők és konyhalegények vagy ezeknek 
tonnáik  illetve árván A pályázati kérvényeket a folyó 
a hu'rl.-f„p ,ok*óber :10t n a P jának délutáni 5 órájáig 
ntrb,»d?f ' kávésipartársulat irodájában (VII., Kazinczy- 
benvui L S2i  V  délutá" 3 és 5 óra között lehet
egvbeálUássA uí"1,8 Sí k'0f tá s a  csak a kezelő bizottság 

hatóSá8' dö" tés be-
Budapest, 1909. október 14.

Az alapot kezelő bizotlság nevében: Némái Antal s. k.
elnök.

Szegeden 1904. szeptember hó 22-én, az ottani 
vendéglős ipartársulat vezetőségének kezdeményezésére, 
valamint a szakoktatás terén elévülhetlen érdemeket 
szerzett nagyságos Glück Frigyes urnák lelkesítő befo- 
lyása folytán megnyitottuk a „Pinczér-tanoncz szak- 
tskoát", Hauser Sándor szegedi felsőkereskedelmi 
iskola helyettes igazgatójának vezetése alatt.

Az iskola két osztályból állt. Az előadásokat heten- 
kint kétszer, az igazgatón kivül négy felsőbb iskolai 
tanar tartotta. A növendékek előképzettségük szerint 
lettek az első, illetve a második osztályba beirva. A tan- 
anyag felölelte mindazon tantárgyakat, melyek a tanu
lók gyakorlati ismereteit bővíteni, valamint szellemi 
inteligencziájukut emelni voltak hivatva. E végből súlyt 
helyezett az iskola igazgatója arra is, hogy a német 
és franczia nyelvből legalább annyira képeztessenek 
ki, amennyire egy előkelő üzletben feltétlenül szükségük

Hirdetési rovatunkat íapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk'
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van. Szóval a leggondosabb körültekintéssel nyitottuk 
meg szakiskolánkat, párosulva azzal a biztató remény
séggel, hogy a jövő nemzedék érdekében megindított 
eme kulturális törekvésünkben czélt is fogunk érni.

Legnagyobb sajnálatunkra azonban két esztendei 
szorgalmas munkálkodásunk daczára csalódás ért ben
nünket. Kénytelenek voltunk a körülmények parancsa 
folytán a szakiskolát bezárni, megőrizvén magunkban 
azt az erős elhatározást és akaratot, hogy ismét uj 
életre fogjuk kelteni akkor, amidőn a magyar törvény- 
hozás jobban szivén viseli majd a vendéglősök orszá
gos érdekeit, mint ma.

Szakiskolánkat kénytelenek voltunk bezárni első 
sorban és különösen azért, mert a jelenlegi törvények 
szerint nem találtunk kényszerítő eszközt arra, hogy 
a pinezérfiukat az iskola látogatására kötelezhettük volna. 
Kerestünk támogatást az iparhatóságnál is, azonban 
ott sem nyerhettünk, éppen a törvények hiányossága 
miatt, eredményre vezető intézkedést. így azután elő
állott az a szomorú állapot, hogy a pinezértanonezok- 
nak csak az a része járt el az előadásokra, kik a 
hozzájuk intézett buzdító beszédre belátták azt, hogy 
az iskola, megkezdett életpályájukon, hasznukra válik; 
mig a másik része, mely az iskolapadoktól menekült a 
borfiui álláshoz, távol maradt teljesen az előadásoktól. 
A szakiskola ilyetén való haldoklása folytán a második 
esztendőben oda jutottunk, hogy a tanulók létszáma az 
iskolaév vége felé 16-ról 6 ra apadt le.

Erre méltán tehetné meg bárki a megjegyzést, 
hogy mire valók hát a főnökök ? . . . Miért nem fogták 
őket e ré ly eseb b en ? ... És miért nem alkalmazták a 
kurta és kényszerítő parancsot ?

Az esetleges megjegyzésre könnyen megadhatom 
a választ, igen tisztelt közgyűlés.

A munkaadó főnökök részéről nem történt külö
nösebb mulasztás, mert kezdetben ők tényleg rákény- 
szeritették a tanonezokat az iskolalátogatásra, azonban 
a fiuk nem az iskolába, hanem az iskola mellé mentek. 
Az erélyesebb fellépésre pedig kijelentették, hogy 
készek inkább rögtön elhagyni a szolgálatukat, sem
hogy iskolába járjanak. Néhány esetben ezt is elfogad
ták a főnökök, és elbocsájtották még azokat az idősebb 
borfiukat is, akiknek már hasznukat vették, — eredményt 
azonban ezáltal sem birtunk elérni.

Felemlíthetnénk Kővári Jenő kartárs urnák a 
debreczeni közgyűlésen előterjesztett azon javaslatát is, 
hogy uj rendszert honosítsunk meg a tanoncztartásnál. 
Kössünk velük szerződést és vegyük bele ebbe a szer
ződésbe a kötelező iskolába-járást. Jelenthetem, igen 
tisztelt közgyűlés, hogy ezt az eszmét mi is üdvösnek 
találtuk, és meg is próbálkoztunk vele, azonban mert 
a mai törvények ebben sem nyujatnak a vendéglősöknek 
segédkezet, — a mi kísérletezésünk is meddő maradt. 
Ipartársulalunk ugyanis hirdetést tett közzé többszörösen 
a helyi lapokban, hogy előkelőbb üzletek részére pin- 
ezértanonezokat vesz föl, illetve helyez el. A hirdetésre 
jöttek is alkalmas fiuk, még azok is jelentkeztek, akik 
az iskolába-járás kényszere miatt elhagyták előbbi 
helyüket, de amidőn arról volt szó, hogy rendes szer
ződést kell kötni, legtöbbje visszalépett.

Akik pedig erre vállalkoztak, azok közül többen 
a pinezérek felbujtására kijelentették pár hét múlva, 
hogy sziveden lesznek borfiuk, de iskolába nem mennek.

Később jött tudomásunkra, hogy az idősebb 
pinezérek között az a balhiedelem volt elterjedve, hogy 
pár esztendő múlva csakis olyanok maradhatnak a 
szakiparnál, akik rendesen felszabadultak s akik szak
iskolai bizonyitványnyal rendelkeznek, s ezek tüzelték 
fel nagyrészben a fiukat arra, hogy ne járjanak iskolába. 
A hátuk megett pedig egy pinezérügynök leselkedett, 
aki a maga érdekét tekintve azzal biztatta a fiukat, 
hogy azonnal elhelyezi őket vidéken, ott, ahol nincs 
szakiskola.

Kénytelenek voltunk, igen tisztelt közgyűlés, a szak
iskolát másodsorban bezárni, azért, mert Szegeden 
mindössze nyolez olyan üzlet van, ahol a főnökök pin- 
ezértanonezokat alkalmaznak. Beleértve ebbe a vasúti 
vendéglőket is, ahol az iskolábajárást a vonatok köz
lekedése is megnehezíti, amennyiben az iskolai előadások 
idejére esik a vonatok közlekedése. És ebben a nyolez 
üzletben mindössze sincs több, mint 14—16 borfiu.

Ha már most akadna is ezek közölt időnkint 
5—6 olyan pinczértanoncz, aki vállalná az iskolába 
való járást — legyünk uraim őszinték, és valljuk meg, 
hogy vájjon érdemes lenne-e ezen 5—6 fiú részére 
tekintélyes évi kiadással pinczér-tanoncz szakiskolát 
fenntartani? És még ez esetben is mindig számolni 
kellene azzal, hogy ez a szám nem-e apadna le az év 
végére kettőre vagy háromra.

A felsoroltak után nyugodt lelkiismerettel állok 
szegedi kartársaimmal együtt az ország vendéglőseinek 
közvéleménye előtt. Megtettünk eddig nemcsak a szak
oktatás terén, hanem egyéb dolgokban is mindent, 
amit nekünk, maholnap eltűnőknek, a jövő nemzedék 
és a szakipar érdekében kötelességünk megtenni, A 
lehetetlennel szemben azonban mi is csak gyarló 
emberek vagyunk!

Áttérve, igen tisztelt közgyűlés, az anyagi részre, 
jelentem, hogy noha ipartársulatom választmánya nem 
érzi magát kötelezve a szövetségi közgyűlés előtt való 
nyilvános számadásra, mindazonáltal készséggel áll 
rendelkezésre, nehogy a leplezgetés által magára öltse 
a gyanú árnyékát.

A szakiskola költségeire tehát befolyt:
1. 1904. szeptember hó 22-én, Qlück

Frigyes ur adománya ........................  500 —
2. 1905. márczius hó 2-án a szakiskola

fenntartási költségeinek alapja javára 
rendezett tánczvigalom tiszta marad
ványa .....................................................  622 16

3. Állami támogatás ................................  400 —
4. 1906. márczius hó 1-én a szakiskola

fenntartási költségeinek alapja javára 
rendezett tánczvigalom tiszta marad
ványa ...  ......................................... 419 59

5. Oundel János úr ajándéka a legjobb
előmenetelt tanúsító növendék jutal
mazására ..............    50 —

A bevétel összege: 1991 K.75f.
Kiadás volt'.

1. 1904 november 11. különféle
Írószerekre................ ...........................  22 72

2. Tanárok fizetése 1904-5. iskolai év re_680 —
3. Jó előmenetelt tanúsított két növendék

részére jutalomdij...  ...........................  40 —

TELEFON 14-74t e le f o n  14-74 LEFK0VIT5 ) .  és TRR5fl ________
BUDAPEST, V I., 5ZEREC5 EN-UTCZR 6 5 . (Br. W odianer-ha'z.)
cs. é5 klr. szab. tekeasztal-, dáké- és R z  országos iparegyesület ezüst disz-
elefántcsont golyó-gyárosok. —  Tel- érmével kitüntetve, valamint az ezred-
jes k á v é h á z i berendezési vállalat. éves országos kiállítás nagyérmével.

m  Gyári árjegyzékünkkel avagy részletes költségvetéssel díjtalanul szolgálunk &

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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4. Szakkönyvek beszerzésére....................   29 42
5. Magyar vendéglősök kézikönyve------- 25 —
6. Iskolaterem használatáért 1904-5.tanévre 100 —
7. Ugyanaz 1905-6. tanévre . . . ............  100
8. Iskolaszolga fizetése az első évre ...........  50
9. Ugyanaz a második évre ........................ 50 —

10. Iskolai felszerelésekre-------------------   8 08
11. Tanárok fizetése 1905-6. iskolai évre ... 680 -

A kiadás összege: 1785 K.82 f.

Ezen 1785 korona 82 f. levonva az 1991 kor. 75 
fillérből, m arad 205 kor. 93 f., mely összeget az 
ipartársulat külön betéti könyvben kamatoztatja, azzal 
az elhatározással, hogy a szakiskolát kedvező viszo
nyok mellett, feltétlenül uj életre fogja kelteni.

Előterjesztésemet kérem tudomásul venni.

KÖZGAZDASÁG. IPAR. KERESKEDELEM.

A  fo g y a s z tá s  sze re p e  a  p e z s g ő g y á r tá s b a n .
E tárgyban a következő sorok közlésére kéret

tünk föl:
Budafok, 1909 szept. 27.

Igen tisztelt Szerkesztő ur!
Midőn a vendéglősök kongresszusának tagjai e 

hó 22-én délután a Törley-czég budafoki gyártelepét 
látogatásukkal megtisztelték és annak teljes üzemét jól
eső érdeklődéssel szemlélték, valaki azt a „magyaráza
tot" adta, hogy mi a fagyasztáshoz ammoniákot hasz
nálunk, jóllehet az mérges és könnyen bejuthat a 
pezsgőbe, miért is nem volna szabad vele dolgozni stb. 
Ha ezt a magyarázatot egy laikus tette, akkor nem 
vehetem tőle rósz néven és magam mentem őt azzal 
az érveléssel, hogy nem ért a pezsgőgyártáshoz. Hogy 
azonban egy pezsgőgyáros (aki tehát szakember) meg
erősítette ezen „magyarázatot" és ezáltal utat nyit ily 
abszurdumoknak a publikum tömege közé: ezt nem 
naivitásnak, hanem szándékos rosszindulatnak minősí
tem 1 Nehogy ilyen híresztelések a fogyasztóközünséget 
félrevezessék, szükségesnek tartom a nyilvánosság előtt 
az üzemünkben használatban levő fagyasztási eljárást 
röviden a következőkben ismertetni:

A fagyasztás arra szolgál, hogy a palaczkokban 
lévő és hosszas eljárással összerázott borseprüt köny- 
nyebben és biztosabban távolithassuk el az üvegekből, 
mint ahogy azt az úgynevezett „kézzel való kiseprüzés" 
lehetővé teszi. Az eljárás a következő: A hermetikusan 
elzárt palaczkok fejjel lefelé beleállittatnak a fagyasztó
gép czelláiba. Ezáltal az üvegekben lévő és már elő
zetesen a dugóra összerázott borseprü a dugóhoz 
hozzáfagy olyképen, hogy az a dugó fölött egy 2—3 
czentiméter vastag jégréteget képez. Ha most a palacz- 
kot lezárva tartó vaskapcsot (agraffe-ot) eltávolítjuk, 
úgy a palaczkban lévő természetes szénsav nyomása 
nemcsak a dugót, hanem ezzel együtt a reá fagyott 
seprűt is kilöki. A seprűt tehát gyorsan és föltétlenül 
biztosan tudjuk eltávolítani, mert azáltal, hogy a dugó
hoz hozzáfagyott, nem folyhat vissza a különben már 
teljesen tiszta pezsgőbe. A legnagyobb előnye ezen 
eljárásnak azonban az, hogy a részbeni és intenzív 
fagyás által a palaczkban levő természetes szénsav a 
borral jobban kötődik és az üveg felbontásakor nem 
tud elillanni. A fagyasztással degorgérozott pezsgőnek 
tehát több a szénsavtartalma, mint a kézzel kiseprüzött 
pezsgőnek.

Az ammóniák kizárólag és csakis a fagyasztógép, 
illetve compresszor táplálásához szükséges. Az ammóniák 
hosszú, mondhatnám végnélküli, csiga módjára csavart 
csővezetékben cirkuiál. Ezen csővezeték keresztülvonul 
a hűtőkészülékeken, vagyis a fagyasztó-apparátus czel- 
láin és az azokban lévő vegytiszta gliczerint körülbelül 
15_18 minuszfokra lehűti. A pezsgő tellát nem érint
kezik az ammóniákkal, mert ez — mint már mondot
tam _  elzárt csővezetékben czirkulál. Az üvegek pedig 
nem az ammóniákban fagyasztatnak, hanem az ammóniák 
által lehűtött vegytiszta gliczerinben. Ez tehát a fagyasz
tási proczedurának misztériuma 1

Hivatkozom még arra, hogy legjobb hirnevü, első
rendű franczia pezsgőgyárak szintén a jéggel, vagyis 
fagyasztással való kiseprüzést alkalmazzák. Itt van pl. 
a hírneves Moet <£ Chandon cég, amelyet azért emlí
tek fel különösen, mert ezen gyár helyszínén tanulmá
nyoztam a fagyasztással való eljárást. Több elsőrendű 
német gyár ugyanezen rendszerrel dolgozik.

Ha az ammóniákkal való fagyasztás, illetve hűtés 
ártalmas volna, akkor nem szabadna a nagy hütőházak- 
ban húst, vadat, szárnyast, tejet, tojást és más élelmi- 
czikket tartani. Tudtommal a hütőházakból kikerült 
ilyen élelem még senkit sem ölt meg azért, mert a 
hütőház kompresszorai ammóniákkal vannak táplálva!

Felsoroltam mindazt, amit a nagyközönség tájé
koztatására elmondani szükségesnek tartottam. Az elő
adottakat még azon észrevételemmel kívánom kiegészí
teni, hogy a most tárgyalt fagyasztási eljárásnak egy 
nagy hátránya is van és pedig: irtózatosan sok pénzbe 
kerül! Ez oknál fogva kisebb Üzemű gyárak nem hasz
nálják, mert ott nem fizetődik ki. Tudtommal a veze
tésem alatt álló Törley-gyáron kívül más magyarországi 
pezsgőgyár nem is alkalmazza a fagyasztással való 
degorgérozást, melynek lényegével az érdeklődőket a 
gyártelepen bármikor a legnagyobb készséggel vagyok 
hajlandó megismertetni.

Midőn kérem tisztelt Szerkesztő urat, hogy ezen

tsoraimat igen becses lapjában alkalmilag közzétenni 
szíveskedjék, ezért előre is köszönetét mondok és 
ii>',vagyok, nagyrabecsülésem kifejeztével

tisztelő hive 
Pfender Emil, 

a Törley-pezsgögyár igazgatója.

A soproni borkiállítás. A Sopronvármegyei Gazdasági 
Egyesület által rendezett és a földmivelésügyi miniszter, a vár
megye és a város által támogatott borvásár f. hó 2-án nyilt meg 
előkelő közönség jelenlétében. A megnyitó beszédet Rupprecht 
Olivér gazdasági egyesületi elnök tartotta, aki kiemelte a szőlő
termesztés óriási jelentőségét Sopron megye közgazdasági életé
ben. A megnyitáson jelen volt dr. Baáti Endre főispán, dr. Hajas 
Antal alispán, dr. Töpler Kálmán polgármester, mig a MSzOE. 
képviseletében dr. Drncker Jenő igazgató jelent meg, aki egyúttal 
a borbirálatnál az elnöki tisztet viselte. Az utolsó hónapban ész
lelt rendkívüli borforgalom folytán a termelők csak mérsékelt 
számban küldtek be borokat úgy a kiállításra, mint a vásárra, 
azért is az összes kitűzött dijak nem voltak kiadhatók.

Borkiállítás Jászberényben. A jászberényi borkiállítás, 
melyet nagy ünnepség között nyitott meg Koncsek István polgár- 
mester, minden tekintetben sikerült. A polgármester megnyitó 
beszédében utalt a bortermelés terén a jász bortermelő gazdák
nak buzgalmára, amely lehetővé tette a ma már négyezer holdra 
menő homokföldek termékének kiállítását. 68 kiállító 22,035 hekto
liter bort állított ki. Táviratban mentették ki távolmaradásukat 
gróf Apponyi Albert, Jászberény város képviselője és a vármegye 
főispánja.

M R P F É N Y
zakban, vendéglőkben,

:: GRZVILRQITRSI VRLLRLRT .. fiz egyedüli világítás, amely az összes államokban szabadalmat nyert. 

BUDAPEST V. VÁCZI-UT 4 <'sodás széP» fehér és erős fényü- — villanynál, gáznál olcsóbb.
i , .. , ; . * ' Ezután nem kell petróleummal világítani. (Jri lakásokban, kávéhá-
kaszinókban, egyletekben manapság nélkülözhetlen. Bevezetésnél a falak és festés nem rongálódnak.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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,T A N T A L -L Á M P A ‘
a legjobb fém szálas IZ Z Ó L Á M P A .  

Á ram m egtakaritás cca 60 százalék.

i n 0 '  F e h é r  fé n y n y e l é g
R á z k ó d á s o k n a k  e l le n á l l .  É gési óráinak 
szám a m eghaladja  bárm ely  izzólám páét. 
Minden helyzetben, tehát felfelé állóan, ferdén, 
oldalt egyformán, kifogástalanul ég. Olcsóbb 
a többi fémszálas izzólámpánál. Nagyobb ren
deléseknél magas rabatt. :: M egrendelhető:

„Magyar Siemens Schuckert-Müvek“-nél
B udapest, V. kér., L ipó t-köru t 5. sz.

Kitüntetés, várpalotai Palotay Ödön kér. tanácsost, a 
Szent-Lukácsfürdö részv.-társ. igazgatóját, akit — mint értesü
lünk — a japán kormány legközelebb budapesti főkonzulának 
fog kinevezni, Ferdinánd bolgár király a „Szent-Sándor rend tiszt' 
keresztjével" tüntette ki. E kitüntetések, tekintettel ama nagy 
érdemekre, melyeket Palotay Ödön a Szent-Lukácsfürdö nagy 
arányú felvirágoztatása, továbbá hazai ásványvizkereskedelmünk és 
kivitelünk fejlesztése és igy közgazdasági érdekeink előmozdítása 
körül szerzett magának, országszerte élénk rokonszenvet keltenek.

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

pénteken

társas reggelit
tart A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 

ta rtják :
1909. október hó 15-én : Gundel Ferencz vendég

lőjében (V., József-tér. Virágbokor-vendéglő.)
1909. október hó 22-én : Hack István vendéglő

jében (VII., Baross-tér 13. sz )
1909. október hó 29-én: Müller Antal vendég

lőjében (IV., Semmelweis-utca. Orsz. Casinó.)

„ J ó  b a r á t o k é  ö s s z e j ö v e t e l e i .
A „Jó barátok" köre minden héten szerdán d. u. 

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

1909. október hó 20-án : Fiirst T ivadar vendég
lőjében (VI., Csengeri-utca 45. sz.)

1909. október hó 27-én : Kamarás Mihály ven
déglőjében (VIII., Köztemető-utca 25.) _____

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

V E G Y E S  H ÍR EK .
Személyi hír. Némái Antal a „Budapesti kávésipertársu- 

lat" elnöke, — mint sajnálattal értesülünk — néhány nap óta 
betegen fekszik Havas-utczai lakásán. Az ipartársulat vezető tag
jai gyakran keresik fel a beteg elnököt, aki betegségébén is 
állandóan melegen érdeklődik az ipartársulat ügyei iránt, őszin
tén óhajtjuk, hogy érdemes elnökünk minél előbb teljes egész
séggel foghasson hozzá újból közhasznú munkásságának zavar
talan folytatásához.

K a t z k y  L a jo s
épüietnmlakatos-mesler

„ZEPHIR" szabad, ajtócsukók é$ 
elsőrendű tűzhelyek mintaraktára

Budapest,
Vl. kér., •

Liszt Ferencz-tér 14.
Telefon 22— 78.

Dr. SZULV ALADÁR
ÉLELM IC ZIK K EK  ÉS FŰ S Z E R  
:: N A G Y K ER ESK ED ÉSE ::

: PÁRATLANUL GAZDAG : 
KÜLÖN CSEMEGEOSZTÁLY

BUDAPEST IV., MUZEUiMÖRUT 23.

A  V álogatott f ű s z e r á r u k ,  
A & A  ----------------------------------------------------

m indennem ű bel- és kü l

földi csemegék, m agyar és 

franczia pezsgőborok, rum  

és tea, liqueörök, sajt, vaj, 

kassai, prágai sonka, fel

vágottak, gyüm ölcsök stb, 

:: stb. rak tá ra  ::

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

Pinozék: B u d a fok on  és V., D orottya-u . 8.

ajánlja a legjobb franczia és 
magyar pezsgőket, cognacot 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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Nyugdljegyesületünk uj ta g ja i: A Sz. V. K. P. cs K. O.
Ny. az elmúlt hó folyamán a következő uj tagokkal szaporodott: 
Budapesten: Kelemen Károly p. 600, Pénzes János p. 1000, 
Kronawetter József p. 1200, Bcirtusck Ernő v. 2000, Wilburger Antal 
'v. 2000, Krehák Béla p. 600, Kuncz Richárd cs. 1000, Oszuszkv 
<György p. 600, Vég fi Simon p. 600, Benyák Lajos p. o00, Pozsár 
József p. 600, Bittó Sándor p. 600, Hentzl Ferencz p. 600, Horváth 
József v. 2000, Mészáros Lukács p. 600, Szabó Lajos p. 4000, 
Magyar Gábor p. 1000, Hanusz Károly p. 600 kor. nyugdijigény- 
nyel. Sopronban : Strausz Pál p. 2000, Kirobbanni Adolf sz. 2000, 
Kenyeres István p. 1000, Tcscli Géza p. 1000, Kirmann Ferencz p. 
1000, Perschy Leó p. 2000 kor. igénnyel. Királyhidán: Hanzsiros 
István cs. 1000, Nagy Rezső p. 600, Nnszdorfcr János p. 600. 
Szombathelyen: Szancsár Ferencz p. 600, Koller Rezső p. 600, 
Kapfer Gusztáv p. 600, Ungcr Mihály p. 2000, Szita Béla p. 1000, 
Kaszanits József p. 1000, Schiitz Rudolf p. 600 kor. nyudijjal. 
P é c se tt: Kettercz Lajos p. 1000, Muszi Ferencz p. 600, Hoffniantl 
Mihály p. 1000, Molvay Endre p. 1000, Jámbor Lajos v. 2000 
kor. igénnyel. Beléptek továbbá: Csolovics János p. Kaposvárott 
(800), Kürthy Mihály p. Pápán (2000), Csempész Lajos p. Sárvá
ron (600) és Wolitfart József p. Pándorfon (2000).

Stadler Károly emlékezete. Budapest székesfőváros tör
vényhatósági bizottságánhk f. évi szeptember hó 29-én tartott 
közgyűlésén Fülepp Kálmán főpolgármester szép szavakkal áldo
zott Stadler Károly emlékének. „Őszinte sajnálattal jelenti, — 
igy szólott — hogy a nyári szünet nem múlt el anélkül, hogy 
veszteséget ne hozott volna a közgyűlésre. Stadler Károly szál
loda-tulajdonos és vendéglős szeptember 4-én elhunyt; mintegy 
20 éven át volt a törvényhatósági bizottság tagja és ezen idő 
alatt dicséretre méltó buzgósággal vett részt a közügyek inté
zésében, tagja volt a munkásjóléti és katonaügyi bizottmányok
nak. Közéleti szereplése ezzel nem merült ki, mert a VII. kér. 
adókivetö bizottságnak elnöke, a kereskedelmi és iparkamarának 
beltagja, a budapesti kereskedelmi és váliótörvényszék ülnöke 
és a vendéglős ipartársulatnak egyik legkiválóbb tagja volt. 
Mindig szivén viselte polgártársainak és iparágának érdekeit, 
különösen kitűnt jótékonysága által, melyet igazán elterjedt mér
tékben gyakorolt. Ö Felsége a koronás arany érdemkereszttel 
ki is tüntette." Indítványára a közgyűlés fájdalmának jegyzőköny
vileg adott kifejezést és a hátrahagyott családdal részvétét közölte.

Némái Antal elnöki jubileuma. A budapesti kávésipar- 
társulat választmánya hetek óta állandó tevékenységet fejt ki 
Némái Antal húsz éves elnöki működésének megünneplése tár
gyában. A választmány ez ügyben eddig két ülést tartott és a 
f. hó 11-én tartott üléséből a következő határozati javaslatot 
fogja a f. hó 18-ára egybehívott közgyűlés elé terjeszteni elfoga
dás végett: „A közgyűlés hálás elismeréssel emlékezik meg 
Némái Antal elnöknek ebben a minőségében húsz éven át szer
zett hervadhatatlan érdemeiről. A közgyűlés tudatában van annak, 
hogy Némái Antalt, amióta csak a társulat kötelékébe tartozik, 
mindenkor a közérdek vezérelte tetteiben és tudatában van an
nak is, hogy húsz éves elnöki működése alatt önzetlenül, odaadó 
buzgósággal, lángoló ügyszeretettel, éjjelt nappallá téve fárado
zott az ipartársulat érdekében és egyedül az ő érdeme, hogy az 
ipartársulat anyagilag megerősödött és erkölcsileg is arra a 
magaslatra emelkedett, amelyen ma áll. A közgyűlés az összes 
társulati tagok lelkében élő hálának, tiszteletnek és szeretetnek 
óhajt kifejezést adni, amidőn egyhangú lelkesedéssel elhatározza 
hogy Némái Antal elnöki működésének húsz éves jubileuma 
emlékére külön alapítványt létesít. Elrendeli evéehöl a közgyűlés 
hogy az ipartársulat törzsvagyonából ötezer (5000) korona ki- 
hasittatván.örök időkig,,Némái Antalalapitvány“czimen kezeltessék 
és annak kamatai minden év november havában felerészben el-
K e5 tíy®dCtt , tf rs!1,í tÍ taR0k’ felerészben pedig szegénysorsu kávéházi munkások között osztassanak szét. Utasítsa a közgvü-
* uá!2S.ZLmfu Vt’ ennek az alapnak kezelési szabályzatát 
saját hatáskörében állapítsa meg és a kamatok kiosztása iránt 
annak idején intézkedjék. Végül utasítsa a közgyűlés a választ- 
mányt, hogy Néma, Antal 20 éves elnöki működésének méltó 
K l T ?  métrei Saját hatáskörében tegye meg a kellő intézke- 
íímtz6 ' fe,kata,mazván a választmányt, hogy az ezzel felmerülő költségeket is utalványozhassa.
s ,  „  i z8pet! éf  köszönete. A M. V. O. Sz.-nek és a 
, ; V; . .: P’. K: ^  Ny. f. évi szeptember havi Budapesten 
Iftl0-- kf zgVü|é?e> 13 im á b ó l a szövetség elnöksége a következő 
S S w  9VMC‘ ,n éztG ö? '  Törley  ^ e b ié h e z :  Budapest, 1909. október 2. Nagyságos Asszony! Országos szövetségünk f évi 
szeptember havi budapesti közgyűlésének és a közgyűléssel

kapcsolatos ünnepségeknek lezajlása után kedves kötelességet 
teljesítünk, midőn Nagyságodnak szövetségünk és annak minden 
egyes tagja nevében legőszintébb köszönetünket és hálánkat 
idézzük ki ama páratlan áldozatkészségért, amelylyel közgyűlé
sünk sikerét előmozdítani kegyeskedett. Amennyire őszintén 
örültünk annak, hogy ezen alkalommal illő módon kifejezésre 
juttathattuk a na kegyeletes érzéseket, amelyekkel iparunk egyik 
legáldozatkészebb pártfogója, Nagyságod áldott emlékű férje 
iránt viseltettünk, épp,oly örömmel győződtünk meg arról, hogy 
Nagyságod, mint az Ó eszméi és törekvései leghübb letétemé
nyese iparunkkal szemben ugyanazon jóindulatot és áldozat- 
készséget tanúsítja. Amidőn tehát újból is legöszintébb hálánkat 
és köszönetünket fejezzük ki, engedje meg, hogy nagybecsű 
jóindulatára a jövőben is számot tarthassunk, biztosítván Nagy
ságodat, hogy a magunk részéről iparunkkal szemben tanúsított 
nemes áldozatkészségét mindenkor emlékezetünkben tartani és 
megbecsülni fogjuk. Kiváló tisztelettel és igaz nagyrabecsüléssel 
Nagysádod igaz tisztelője Gundel János elnök s. k., F.Kiss Lajos 
titkár s. k.

Hymen. Hegedűs Árpád, a kassai felső kereskedelmi iskola 
tanára eljegyezte Dobsinán Fejér Malvinka kisasszonyt, Fejér 
Endrének, a dobsinai jégbarlangi telep és városi vendéglőnek 
országszerte ismert kiváló bérlőjének és nejének kedves és 
nagymüveltségü leányát.

Vendéglői ételnemüek felszolgálása a kávéházakban-
E tárgyban Némái Antal, a budapesti kávésipartáfsulat elnöke 
1909 szeptember 20-án 418/1909. sz. alatt a következő körlevelet 
intézte az ipartársulat tagjaihoz:

„A f. évi június hó 26-án tartott értekezleten részletesen 
megismertettük a t. tagokkal a fogadó, vendéglő, kávéház és 
kávémérési iparok gyakorlása tárgyában alkotott uj fővárosi 
szabályrendeletet, amely a f. évi julius hói .  napján lépett életbe. 
Szükségesnek tartjuk mindazonáltal a tagtársak figyelmét külön 
is fölhívni az említett szabályrendelet 32. §-ára, amely a követ
kezőleg hangzik : Kávéházakban csakis a következő étel- és ital- 
nemüek szolgáltathatók ki, és pedig: kávé, tea, csája, csokoládé, 
tej, aludttej, tejfel, tejszín, jegeskávé, fagylalt, limonádé, gazeuse, 
szörp, szikviz, ásványvíz, továbbá az elsorolt czikkekkel fogyasz
tani szokott sütemények, végre gyümölcs, sajt, vaj, tojás és az 
ebből készült ételek, hideg és meleg hentesáruk (sonka, felvágott 
kolbászok), valamint az italmérési engedélyben felsorolt szeszes 
italok." A székesfőváros tanácsa a szabályrendelet életbeléptetése 
alkalmából kiadott határozatában szükségesnek jelezte, hogy 
társulatunk figyelmeztesse a tagokat arra, hogy a szabályrendelet 
idézett szakaszában fölsoroltakon kivül más, a vendéglői ipar 
keretébe tartozó ételnemüeket ki ne szolgáltassanak, mert ellen
kező esetben iparkihágást követnek el, amit a hatóságok a jövő
ben szigorúbban ellenőriznek és büntetnek. A hatóság eme fel
hívása folytán és az alapszabályaink 53. §-ában foglalt köteles
ségünkhöz képest is komolyan figyelmeztetjük a t. tagokat, hogy 
az üzletvitel körül a szabályrendelet intézkedéseihez saját érde
kükben a legszigorúbban alkalmazkodjanak és a hatósági be
avatkozásra okot ne adjanak."

Üzleti hírek. Gebauer József kávés Budapesten megvette 
a Fehérvári-uton levő Gerstl-féle „Szent-Gellért" kávéházat, 
melyet teljesen újjáalakítva nyit meg. — Prászner János, a deb- 
reczeni „Kispipa" volt tulajdonosa, megvette Ermihályfalván 
Kerekes Sándortól a „Nemzeti szállodát" és azt teljesen uj és 
modern berendezéssel ellátva e hó elején nyitotta meg. A nép
szerű vendéglős jó magyar konyhája, kitűnő italai a szálloda jó 
hírnevét bizonyára csak emelni fogják. — Nagy Sándor buda
pesti kávés, megvette a Rákóczi-uton lévő „Mátyás király" kávé
házat. — PaulJ. és Társa megvették Budapesten a Margit-körut 
5. szám alatt levő „Budai Otthon" kávéházat. — Hering Guszti, 
a Fiume kávéház volt pinezére és fivére Hering Arnold megvették 
Budapesten a Wesselényi-utcza 13. sz. a. levő Róma kávéházat,

Első Leánykíházasító Egylet mint szövetkezet (Gyer
mek- és életbiztositó-intézet Budapest, VII., Teréz-körut 40-42. 
Alapittatott 1863.) F. év szeptember havában 1.630,500 K. értékű 
biztosítási ajánlat nyujtatott be és 1.461,500 K. értékű u bizto
sítási kötvény állíttatott ki.

Biztosítási összegek fejében 120.622 K. 13 fillér fizettetett 
ki. 1909. január 1-től szeptember 30-áig bezárólag 15.973,600 K. 
értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 14.039,900 K. értékű uj 
biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében a 
i 1 031.474 K. 32 fillér és az intézet fennállása óta
14.894,429 K. 91 fillér fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és 
életbiztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek 
és a legelőnyösebb feltételek mellett.

LENGYELJENŐ 
5 ÉS TRRSR E

PINCZEGRZDR- 
5ZRTI CZIKKEK 
SZRKÜZI.ETE

-O u E■a o-o H-'O

billog iimiértékek és tölcsérek legolcsóbb bevásárlási forrásaAlpacca, zománezozott és

f W -  du8óh“zó. dugaszoló- és kupakológép, fa- és rézcsap, eummi 
tömlő, szesz-, pahnka- must-, bor- éste jfokm érö .W acskó, teadoboz, szűrő- é l üveg 

k gyöhto-papiros, sörtáleza, fogvájó és hordózárlemez, «=
L e g j o b b a n  és lég- “
olcsóbban szerezhető be LENGYEL JENŐ ÉS TRRSR j ™
B U D A P E S T , V II. K E R Ü L E T , S IF -U T C Z A  17. SZ.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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Berger Miksa és társa, Budapest V ili., Népszínházon. 21.
______ —------------------------ TELEFON 162—1 0 . ------------------------------------ -

Szállodai, vendéglői és kávéházi berendezések.
MINDENFÉLE ZOMÁNCZEDÉNYEK!

TISZTA NIKKEL-, ALUMÍNIUM- és VÖRÖSRÉZ 
FŐZŐEDÉNYEK.

Kenyérdagasztó-, tésztakeverő-, habverő-,passzirozó-, 
héjjazó-, husőrlő-, mindentőrlö-, vágó- és zúzó

gépek. Kávé-, mák- és zsemlyedarálók.
Jégszekrények. Ezüst és alpakka evőeszközök, töl
csérek, ürmértékek. :: Mindenfajta mérlegek stb.

ajánl hallatlan olcsó árban gyufát, fogvájót és Illatos pormentesltett padlóolajat 
Legcsekélyebb rendelés házhoz szálilttatik.

Az ágybavizeléstől azonnal megszaba-
gy*y dúlhatunk

„É b red j fe l“  törvényesen védett szerünktől. Kor és nem 
megadása szükséges, tudakozódás ingyen.
Instit. Aescu lap . Nr. 535, Regensburg, Bajorország.

M e d ,  v i n i v .

Dr. W e in g p u b e r  Á rm in
fo g o rv o s  és operateur

kép. tiszti orvos, középisk. közegészségtan-tanár, ny. cs. 
és kir. I. oszt. ezredorvos

Rendel • Budapesten, IV., Gizella-tér 2. szám alatt 
-----------1 d. e. 9-től 1 óráig és d. u. 3-tól <> óráig.

V en déglő-eladá s
Hétezer lakossal bíró jóforgalmu mezővárosban, piacz 
közepén álló nagy vendéglő , mai kor igényeinek 
megfelelő berendezésével együtt, más vállalat miatt azon
nal eladó. A helyiségben van 6 szépen berendezett 
vendégszoba, étterem, kávéház, úri kaszinó, nagy táncz- 
terem, amelyben az összes bálok, lakodalmak, sorozá
sok és szemlék tartatnak. Azonkívül szép nyári helyiség, 
tenniszpálya és kuglizó. Hetenként 2 hetivásár, 4 országos 
vásár. Évi bér 1000 frt. Berendezés ára 2700 frt. —

B ővebb  fe lv ilá go s ítá s t nyú jt a k iadóh iva - 
1—L-l—I tál U. J. je l ig e  alatt. H U

É rtes ítés .
Nagyrabecsült ügyfeleim, valamint az igen t. üzlet

eladó és -vevő közönség b. tudomására juttatom, miszerint 
„adás-vételi irodám" felhalmozott teendőit tulelfoglalt- 
ságom miatt egyedül végezni képes nem vagyok, miért is 
fivérem G R O S Z  A L B E R T  segédkezik nekeni annak 
vezetésében.

Ezeknélfogva fivérem G R O S Z  A L B E R T  nevem
ben és helyettem minden néven nevezendő ügylet lebonyo
lítására, üzletek adás-vétele körül szükségesnek mutatkozó 
pénzügyi transactiók keresztülvitelére feljogosítva van.

Az igen t. eladó- és vevő-közönség érdeke mint 
eddig, úgy ezentúl is minden irányban a legnagyobb figye
lemmel lesz kisérve és midőn az irántam tanúsított jó
akaratot fivérem G R O S Z  A L B E R T  részére is kérem, 
maradtam

Budapest, 1909. augusztus hóban.
teljes tisztelettel GROSZ ÖDÖN,
___  I V . ,  S e m m e l w e l s - u .  4 .

A r a k ,  F e h é r  é s  T á r s a
konyha és háztartási czikkek nagykereskedése 

Budapest, VIII. kér., József-körut 33. szám.
TELEFON-SZÁM (INTERÜRBRN) 86-71.

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás

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

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

Vállalatnál Budapest, V. Rudolf-rakpart 8

A rany bány a  minden vendéglős, kávés, üzlettulajdonos 
□ □ □  részere  d u c i

Piano=Orchestrionunk
vonós-zenével, csengetyü-csengéssel, m andolinnal, 

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

Nemzetközi Piano-O rchester-gyár
F. Machinek & Söhne

Wien, XV1I/5. Ortliebgasse 5.
Mintaraktár és képviselet:

J. K ondor
Budapest, V ili., Szentkirályl-utcza i

|  Kiállítva a f. évi augusztus hó 29-től szeptember hó 7-ig tartott lipcsei 
vásáron. Peterstrasse 35/1.

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

HORVÁTH és CSILLAG m űasztalosok
MŰTEKEASZTAL- ÉS DÁKÓGYÁRA 

----- BUDAPEST VII., KLAUZÁL-TÉR 5. SZÁM (volt I«tvin-tér). — —
Kávéház-, étterem-, kaszlnóberendezések. — Kész tekeasztalok és 
összes felszerelési czikkek. — Nagy raktár. — Árjegyzék s költségvetések

— bérmentve. — Szolid árak. — Kedvező feltételek.
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SGHAUMBUHG-LIPPE
HERCEG

P IN C É S Z E T E

VILLÁNY.

HATTYÚ
Gőzmosó- és tisztitó vállalat

Budapest, V I I . ,  G iz e lla -u t  2 4 .  s z .
Surgönyczim : „H attyugözm osó“. Telefon 61-08. 
Gyár és iroda : VII. kér., Gizella-ut 24. Saját gyártelepén.

Fehérnem üek házilagos ke- 15 kilogram m on felüli m euy-
zelésben m osva és m án- nylségért é rte  küldünk  és
goiva súly szerin t szám ítva. ®  haza  szá llítjuk , a

M agyar em ber csak  m agyar ásványv izet ig y é k l

Magyar ásványvíz fo rga lm i és k iv ite li részvén y társaság

Budapest, V ., B átho ry -u tea  5. szám .
Kizárólag természetes magyar ásványgyógyvlzet hozunk forgalom ba. — Egy lite r víz á ra  palaczkcsere m e lle tt: 
Borszéki Boldizsár, idült Baross, vesebaj ellen . . . 28 fill.

gyomorbaj e l l e n ................... 34 fill. Borhegyi, hugyhajtó . . . . 28 „
Borszéki Fokút, az ásványvizek Boholtl Korona-forrás, üditő viz 28 „

Élőpatak!, sárgaság ellen . . 34 „
Felsőrákos! Mária, légcsöhurut

e llen ........................................28 „
Hargltaligetl, üditő ital . . 28 „

te r m ész e te s

királya köszvény ellen . . .  28 
Borszéki Kossuth, vérszegény

ség ellen..................................28
Bodoki Matild, alkális savanyuviz 28 
Kérdezze meg az orvo
sát és megtudja, hogy a á s v á n y v íz

H orgász, étvágygerjesztő . . 28 fill. 
Kászoi fokút (Salutaris) jód- 

és lithium-tartalmu . . . . 28 „ 
Répát!, égvényes ásványvíz. . 28 „ 
Székely-Selters, idült gyomor

bajok e l l e n .............................. 28 „
Sztojkal, czukorbetegség ellen . 34 w 

gyógyhatása és kellemes ize össze nem 
hasonlítható a mesterséges ásványvizekkel.

Magyar ásványvizeinkkel a külföld majdnem összes gyógyvizei pótolhatók. 

T í z  p a l a e z k o t  m á r  h á z h o z  s z á l l í t u n k  1

N i n c s  t ö b b é  s ^ a l b o r l Nincs t ö b b é  t ö p ö t t b o r !
Fogadós, vendéglős és főpinczér szaktársaim  figyelmét fölhívom az általam föltalált és szabadalmat nyert borsztlrőre, melyet

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

CSÁKTORNYÁN. f\i utánvét mellett küldött Kristály-szűrőhöz kezelési utasítás mellékeltetik I 
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. Somogyvármegyei Vendéglősök és Korcsmárosok egyesülete 
nevében, tisztelettel Mayer Bérezi s. k., jegyző. Qrünwald Mór s. k., elnök. P. H.

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

bírája. Rutonovks József és Neubauer Mátyás vendéglősök.

Villamossági árammerőket ellenőrző társaság
ELVÁLLALUNK: oan
Világítási berendezéseket 
Erőátviteli „
Távbeszélő „
Táviró „
Tűzjelző és ellenőrző be

rendezéseket
Villamos bázíartási czikket

Papp testvérek
villamossági vállalata 

Budapest, Vili,, József-körut 43. sz. 
ODD Telefon 23-32 . □□□

V illa m o s  v e n t i l lá to r o k  n a g y  r a k t á r a

□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ 
8 8
A n y a g  s m u n k á n á l

I 30%
□□□ m e g ta k a r í t á s .  □□□
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Szt. Lukács=fürdői Kristályforrás vegyelemzései
Orsz. m. kir. Chemiai Intézet.

Az Intézet k iküldöttje  á lta l szem élyesen vett 
„K rlstály“-forrásból szárm azó vízm inta v izsgá

la tának  eredm énye :
A víz hőm érséke ■_>} :; c
A víz fa jsu lya 18 C-on 1.0008

Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben ta lá lta to tt:

Kálium (K) 0.0098 gr.
N átrium  (Na) 0 0831 „
Calclum (Ca) 01208 „
M agneslum  (Mg) 0.0165 „
Vas (Fe) 0.0001 „
Chlor (Cl) 0.0881 „
Sulfat (SOi) 0.1188 „
H ydrocarbonat (UCO ) 0.5002 „
Slllclum dioxld (SIO2) 0.0109 „
Szénsav )CO») 11.00 cm1 0.0S80 „
O rganikus an yago t, ugyszntén  salé trom savat 
és am m óniákat a viz nem ta rta lm az  és így a 
„K rlstály“-fo rrásv lze t IGEN TISZTA calclum -és 
m egneslum -hydrocarbonatos ÁSVÁNYVÍ ZNEK 
m inősítjük. B akieriologlai szem pontból pedig 
az állam i BAKTERIOLÓGIAI INTÉZET ezen 
v izet T I S Z T Á N A K  ÉS KI F OGÁS T ALANNAK 

MINŐSÍTETTE.
B udapest, 1908 m árczius 17-én.

Orsz. m. klr. Chem iai In tézet Budapesten 
Dr. K ossutány s. k., igazgató.

M. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.
A forrás hőm érséke 25 75 C°
A viz fajsulya 17.5 C-on 1.00074
A víz fagyáspontja  0.035 C, osmosís-nyomás 
0.421 atm., elektrom os vezetőképessége O.OOOSOOl 

ohm cm.
Chemiai vizsgálat.

1000 gr. vízben ta lá lta to tt:
Kálium (K) 0.0070 gr.
Nátrium (Na) 0.0328 „
Calcium (Ca) 0.1277 „
M agnesíum (Mg) 0.0452 „
Vas (Fe) 0.0004 „
Chlor (Cl) 0.0338 „
Sulfat (SOi) 0.1118 „
Hydrocarbonat (HCOi) 0.5104 „
Sílícíum dioxid (SíOé) 0.0170 „
Szénsav (CO2) 0.0878 „

összes szénsav (CO2) 4.0245 „
E nagy mélységből fakadó, á llandó összetételű 
ásványvíz se am m óniát, se salétrom savat, sem 
salétrom ossavat nem tarta lm az, organikus anyag 
úgyszólván nincs benne s igy a che m a analysis 
a lap ján  a „Kristály“-fo rrás igen tisz ta  calcium- 
és m agnesium -hydrocarbonatos ÁSVÁNYVÍZNEK 

m inősítendő.
Budapesten, 1900 áp rilis  12-én.

A m. kir. Tud. Egyetem  I. Chemiai Intézete 
Dr. W inkler Lajos s. k., egyet, tanár.

Dr. HANKÓ VILMOS a chemia tanára , a  m. tud. akadém ia tag ja :
A Szt. Lukács-fürdői K ristályforrás vize tiszta calcium- és magnesium -hydro

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

B udapest, 1904 julius 20. j)r_ Hankó Vilmos s. k., a chemia tanára,
a magy. tud. akadémia tagja.

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

11190 gr. vízben 0.3172 gr. ásvány alkatrész , 0.2732 gr. szénsav, összesen  0.5904 gr.

ST CALMIER BADOIT fo rrás :
1000 gr. vízben 0.2404 gr. ásvány a lkatrész , 0.8319 gr. szénsav, összesen  0.5723 gr.

SZT. LUKÁCSFÜRDŐI „KR1STÁLY“-F0R R Á S:
1000 gr. vízben 0.5208 gr. ásvány alka trész , 0.4(124 gr. szénsav, összesen  0.9882 gr.

A KRISTÁLYFORRÁS TÖBB ÁSVÁNY-ALKATRÉSZT ÉS TÖBB TERMÉSZETES 
SZÉNSAVAT is tartalm az, m int e két világhírű és a franczia korm ány által közérdekű 
jelleggel felruházott gyógyvíz.

SZ T . L U K Á C S F Ü R D Ő  g y ó g y fü rd ő , BU D A .
T éli és nyári gyógyhely.

T erm észetes forró-m eleg  kénes fo rrások , Iszapfürdők , iszapboro
gatások , m ásságé, vlzgyógylntézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vlzuszodák. — Olcsó és gondos penslo. — Csuz, köszvény, ideg-, b ő r
bajok, lakás, e llá tás  felől kim erítő p ro sp ek tu st küld Ingyen a

SZT. LUKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA.
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar16 1909 október 15.

B é rle t i h irdetés.
Budapest—Fiumei és Baja—Dombóvár— 
Fiumei vonalon, 6000 lakosságú városban, 
egy 20 szobás ház, 3000 □  öl belsőséggel, 
szállodának, kávéháznak alkalmas, örök 
áron eladó, esetleg bérbeadatik. — Tuda
kozódni e lap szerkesztőjénél lehet P. J.

jelige alatt. f f / t f t

A „W E C K" mindenféle ótelnemii frissan tartására  szolgáló készülék,
a konyhában előnyös átalakulást teremt.

Egyszerü szoUd. megbizhaté! p ^ j j ^  ta r ta j ékba.
fc-vek óta csaladok ezreinel használatban
legjobban bevált. Szállodák, kórházak, 
szanatóriumok, intézetek, Üdülőtelepek 
=  stb. részére óriási fontosságú. =  
Kimerítő leírást és a „F R IS  C H H 1\ L T (I M 

mutatványszámát kívánatra ingyen küldi

Geittner és Rausch
a  a „WECK" vezérképviselője =

BUDAPEST, Andrássy-nt 8.
Csakis valódi *WECK“ gyármányt 
• vegyünk I = = = = = G eittrier é s R a J i c b

Az igen tisztelt ven d églős és  kávés urak
sz ives f i g y e l m é t  f e l h í v j uk í

báró NOPCSA ELEKNÉ ujaradi uradalmi
e  a  sörfőzöházában főzött m  a  í

„BIKA SÖR“tn 1

\  sörfőzőgyár, mely 125 év 
)ta áll fenn, újabban a mo

dern technika minden vív
mányainak felhasználásá
val teljesen újonnan ala- l 
k u t a t o t t  át, mi által sörének j 
zével, tartalmasságával és j 

táperejével a legkényesebb j 
Ízlést is képes kielégíteni, j

A „BIKA SÖR“
gyárnak legújabban Buda
pesten is van lerakata (IX., j 
Tóth Kálmán-utcza 8—10.). 
Telefon 66-97 . — Hütő- } 
ház, ahol úgy hordókban, ; 
mint palaczkokban meg
rendelhető. 0 0 0 0 0 0

Versenytárgyalási hirdetmény.

fi™., i" x i- október hó 25-én délelőtt 10 órakor a vízaknai m. kir. fiirdőfel- 
Ugyelőség hivatalos irodájában zárt Írásbeli versenytárgyalás tartatik.
. . . . . . .  T 1,31!50/ 1' 1 szándékozók felhivatnak, hogy az egy koronás bélveeeel
bánatnét.7ártké«we i ajánla,ul‘?t> ame'yhez a megajánlt évi bér 5%-át fífevő 
tad ó pa felzett hM áridnr^y P I oa" !kkép elíouadható értékpapírokban csato-
S é z V S l.rS I 'n tX n e m  Ü g tiF ' ’’ ^  bC' mC'‘ kfa6bb
Hí«i beadott ajánlatokban tartoznak vállalkozók kijelenteni hogv a szerző
dést, versenytárgyalási feltételeket ismerik s azoknak magukatalávetik
Hl. cm. Í21 a? és j  vizáknál m' líb “S m Í-8" 'P'dinfvetésÜKyi nliáiszterium 
talos órák alatt bánatkor h„t»t i„rk| ,4 ü bf d l,gy':loség hlv- trodAjában a hlva- 
esetén az érdeklődőknek„,eE'fi ktildefívk. k,,a,,a,ra a P°stabél,eE métlékclésc
tekintet F3 i u V Ó E l S  Í0B0' ’ ''°Ey ,a bcérka“ «  ajánlatok köztit, 
mennyit visszautasIBóm bírósszcgre, h to d o n  választhatok, esetleg vala-

Budapest, 1909. augusztus hó 26-án.

M. kir. földmivelésügyi miniszter.

E L 5 Ő  M R G Y R R  Ü V E G G Y R R
DD RÉSZVÉMYTRRSRSBG DD

BUDAPEST, V. KERÜLET, 
QIZELLR-TÉR 1. SZÁM.
=  (Hnn5.pm.0Tn.) =

Legfinomabb vendéglői, kávé- 
Házi és szállodai Uvegnemtlek 
=  nagy raktára. =

E l a d ó
egy keveset használt | » r  L a k o s - f é l e

n a g y  t a k a r é k t ü z h e l y
( S p a r h e r d ) .

Vendéglősöknek alkalm as.
Megtekinthofő •

1- - - - - - - - - - -  ^

f f f t  „ M  U  N  D  U  S “
1  J |  8  EGYESÜLT HAJLÍTOTT FABUT0R6YÁRAK H.-T 
| |  J  Központi iroda:

B u d a p e s t ,  V ., Bálvány-utcza 10. 
n   ̂ Telefon 89—51.

| |  |  j Raktár: Bpest, IV. Kossuth Lajos-u. 15.
I h  J J j  Telefon 107-64.

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

Mindennemű ha jlíto tt fab ú to r és kerti bútor. * » •
Piánlja kávéházi és Vendéglö-berendezésekre csinosan kiállított gyártmányán,

Vili., Rákóczi-ut 63. sz. a. a házfelügyelőnél.

.JÓKAI- KÖNYVNYOMDA BUDAPEST, VH, T H Ö K ö ii'úT  * T  "



Mezey és Társa
Budapest l^(v Ranolder-utcza 4.

Telefonszám 58— 60.

!! a  P i ls e n l  P o lg á r i  S e r fő z ő  „Pilseni Ősforrás" v :i »
a M ü n ch en i P a u la n e r  S ö r fő z ő  r. t. S a lv á t o r s ö r g y á r

magyarországi kizárólagos vezérképviselete.

A jánljuk következő világhirü söreinket úgy hordóban, mint palaczkban 
„Pilsenl ősforrás s ö r"  a Pilseni Polgári Serfözöből, alapittatott 1842. 
„Müncheni Paulaner sö r" a Müncheni Paulaner sörföző Salvátorsör- 

gyárból, kapható egész éven át. „Salvator sö r" a Müncheni Paulaner 
sörfőző Salvátorsörgyárból, kizárólag csakis márczius havában kapható.

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

Hűtő- és Jéggyártő beren
dezések, szénsav-compres- 
sio-rendszer. Pinczegazdá- 
szati czikkek. — Szikviz- 
gyárak teljes berendezése. 
-----: Szifónöntőde. =
Palaczkkupakgyár.

Jégszekrények bármily célra 
és méretben, úgyszintén 

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

Gép- és fémáru-gyár.

Dr. WRGNER ésTRRSRI m ini betéti társaság 

B u dapest, IX ., T in ó d y -u tc za  3.
Elsőrendű anyag, legszabatosabb kivitel, tömeggyártás foly
tán ju tányos árak. Tessék árjegyzéket kérni.

SZÉNSAVVAL t e l ít e t t  v á r o s l ig e t i

m
m
m
iga
@3
m

m

::: ÁRTÉZI ÁSVÁNYVÍZ :::
Legtisztább és legegészségesebb üdítőital 
tisztán és borral. Megrendelési czim: Hrtésia 
részvénytársaság, Budapest, V ll-lk  kerület, 
Egressy-ut 20/c. Telefonszám 50— 72.

m
m
m
m
m

m
m

A L A P Í T V A  1868 -ban .

L a p p é r t  Anta l
hirlapközvetitő irodája

BUDAPEST, VI. kér., Váczi körút 29. sz.
Elfogad előfizetéseket a világ összes lapjaira, a  lan fején 

látható eredeti árak melletL

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

A Magyar Királyi Sójöyedék Vezérügynöksége
BUDAPEST V., Váczi-körut 32. Telefon 73-40.

F i g y e l j ü n k
i

. VZOJCO, .

H A ZA I IP A R  Piaí ik  N4ndoí  é a f ia i buda- H A ZA I IP A Rj pesti magyar játékkártyagyár
. mÍ o j i o y . gyártmányainak valódiságára.

Óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

Magyar  j á t ék- ká r t ya - gyár

___ Pialnik Nándor és fiai
BUDAPEST, Vll„ Rottenbiller-u. 17.
Telefon.' 61 -56 . Alapittatott 1824. Snaape.'

U i p h ü m é q i j i F  felvétetnek  a kiadóhiiratalbaii 
L U Í l D n  1 Jj O í j í V Budapest ÜL kern Felső erdősor 11.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!
1 9 0 4 .  ST . LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson kérjen m indenütt Szt.-LukácsfQrdfii
K R IS T ÁLY -Á SV Á N Y VIZE T!

A KRISTÁLY -forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál 
és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és borviz. Hathatós szóm jcsillapitó. — 
Vidékre és külföldre fnvardijmentes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités:nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a franczia Evian és St. 

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

HUBERT J. E. POZSONY j
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ
m  ALAPITTATOTT 1825. @3

GENTRY-CLUB” I
&  .r

É
m

M
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE, p



TRANSYLVANIA SEC
LOUIS FRANCOIS & Co.

császári és k irá ly i udvari szállítók,
F ü lö p  S z á s z  C o b u rg  Góthai H erczeg Ő Fensége szá llító i.

^ v v v v ^  BUDAFOK.

10UIS FRANCOIS sC'

16 elsőrendű kitüntetés

FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENCZ
BUDAPEST, V., G IZELLA-TÉ R  I. 

Sürgönyczim: Frampois Budafok.

Gis. Hors Concours. /&

védjeo y . VEZÉRKÉPVISELŐSEG:

Ruda é s  B lochmann  Utódai
B U D A P E S T , V„ AKADÉMIA-U. 16.

T e l e f o n :  B u d a f o k  15. s z á m .

h n m \

QYRRTMÁNY. „Dr.JUST“ wolframlámpa
1 Watt

á r a m -
f o g y a s z t á s

Kávéházak, vendéglők, á ru 
házak, irodák stb. v ilág ítására  
a legalkalm asabb és im m ár 

nélkülözhetetlen.
Szép, kellemes, fehér és állandó fény.

7 0
áram kö ltség 
m eg takarítás

Többek között a következő helyiségek vannak k izáró lag  
„Dr. J U S T “ W O L F R A ML Á MP Á K K A L  k iv ilág ítv a :

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

Liszt Ferencz-kávéház
Magyar Világ-kávéház
Mátyás király-kávéház
New-York-kávéház
Orfeum-kávéház
Palermo-kávéház
5implon-kávéház
Strasser(Drechsler)kávéház
Vigszinház-kávéház
Erzsébetvárosi kaszinó
Lipótvárosi kaszinó

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

Nagyfogyasztóknál elvállal
jál' ezen lámpáknak évi 

y (kölesöndij) ellené- 
’ aló szállítását.

Irodák, pénzintézetek, üzletek, m inisztérium ok, állam i h ivata lok  stb ., stb.

Kapható minden villanyfelszere lö  és m űszaki üzletben. 
C sak  o lyan  lám pák at k é rü n k  e lfo g a d n i, m e ly e k  
„D r. Just W o lf r a m “-b é ly e g ző v e l v a n n a k  e llátva .

Egyesült Izzólámpa* é s  V illam ossági R észv én y tá rsa sá g .
Telefon 10-01, 16-12. ÚJPEST. S ürgönyczim : AMPÉRE.

Nyomatott Jókai-könyvnyomdában, Budapest VII., Thököly-ut 28. (Qaray-bazár). Laptulajdonos s F. Kiss Lajos
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