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Negyedévre* 3 korona. 1 Egész évre 12 korona.
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Szakácsm űvészeti kiállítás Budapesten.
A Magyar Szakácsok Köre által rendezett szak- 

művészeti, élelmiszer és rokonipari kiállítás 1910. évi 
decz. 28-án nyílt meg a fővárosi Vigadó nagytermei
ben. A kiállítást szorgos munka, buzgó lelkesedést 
előzte meg, mert a kör tagjai ambiczióval láttalytp-, 
dásuk és képzettségük bemutatásához s ügyesen,'.cs^ . 
portositották maguk köré mindazokat a czikkeket,''me
lyek a szakácsmüvészet anyagát és eszközeit képezik.
A kiállítás, amint ezt bátran megállapíthatjuk, mint 
első kísérlet, teljesen bevált és kívánatos, hogy éven
kénti megismétlése révén minél tökéletesebben elérje a 
maga elé tűzött czélokat, mert a szakácsművészeti 
termékeken kívül résztvett a kiállításban a czukrászat, 
a mészáros és hentesipar és bemutatásra kerültek 
a halászat, vadászat, gyümölcs-, konzerv-, csemege, 
szakbavágó irodalom, eszközök és kereskedelmi czik- 
kek is. Mindezek igen érdekes látványt képeztek és 
igy bizonyos, hogy ez a kiállítás nemcsak a felső 
tizezert, hanem az alsóbb százezreket is érdekelte 
és a rendezőség igazán a legrészletesebb gondosság
gal helyezte el anyagát olyképpen, hogy az könnyen 
áttekinthető, egészében mégis tetszetős legyen.

A megnyitási ünnepélyről közöljük a következő
ket :

Ünnepi zajtól volt hangos deczember 28-án dél
előtt a Vigadó. Ahogy az utolsó kalapácsütés elhang
zott, j élezvén a szakácsművészeti kiállítás munkájának 
befejezését, felharsant a katonazenekar nótája és et
től kezdve sürü tömegben özönlött a főváros közön
sége a legnépszerűbb kiállítás megtekintésére. Már 
az első félórában nyilvánvalóvá lett, hogy ez a lát
ványosság nemcsak a felső tizezert, hanem az al
sóbb százezreket is érdekli és a rendezőség igazán 
a legrészletesebb gondossággal helyezte el gazdag 
anyagát olyképpen, hogy az könnyen áttekinthető, 
egészében mégis tetszetős legyen.

Tíz óra után megjelent a kiállítás helyiségében

Bárczy István dr. polgármester, B od a  Dezső főkapi
tány, G elléri Mór kir. tanácsos, M icseh  Endre minisz
teri tanácsos, azután a kiállítás rendezősége, miköz
ben a tulajdonképpeni kiállítók, Budapest első sza
kácsai és a szakácsmüvészettel összefüggő ipari és 
kereskedelmi ágak képviselői állomásukon várták a 

'.kiállítás megnyitását. Pri/eszky Károly udvari ta
nácsos a kiállítás szenzációjának ígérkező udvari sá
torban tette meg utolsó intézkedését és pontban fél 
tizenegy órakor megérkezett a kiállítás védőasszo
nya, H ieronym i Károlyné, a kereskedelemügyi mi
niszter felesége, akit az egybegyült közönség lelkes 
éljenzéssel fogadott.

A védőasszonyt a rendező-bizottság nevében en
nek elnöke és legagilisebb tagja, Petánovits József 
üdvözölte a következő beszéddel:

Kegyelmes fővédő, nagyméltóságu asszonyunk 1 
A Magyar Szakácsok Köre első szakácsművészeti ki
állításának rendező-bizottsága nevében mély hódolat
tal üdvözlöm Nagyméltóságodat. Mindenekelőtt őszin
te és hálás köszönetünket fejezem ki kegyességéért, 
hogy a fővédői tisztet elfogadni kegyeskedett és ké
rem, hogy kiállításunkat, mely a maga nemében csak 
első kísérlet, jóindulattal méltóztassék elbírálni. Kö
szönjük szives jóindulatát és örömünket fejezve ki 
megjelenése fölött, kérem, kegyeskedjék a kiállítást 
megnyitni és megtekinteni.

H ieronym i Károlyné a beszédre néhány meleg 
szóval válaszolt:

Megköszönve az elnök ur szives üdvözletét 
— mondotta — örömömet fejezem ki afölött, hogy 
a Magyar Szakácsok Köre az inyencmesterség nép
szerűsítése terén kezdeményezően lép a nagyközön
ség elé. Hasznos és fontos munkájához a magam 
részéről is sikert kívánok és kérem annak céltudatos 
folytatását. Ebben a reményben kérem a polgármes
ter urat a kiállítás megnyitására.

Bárczy István polgármester erre megnyitotta a 
kiállítást. Hangoztatta, hogy a magyar szakácsmüvé-

A legk ivá lóbb szénsavval te l i te t t  ásványvíz. Mint 
aszta li víz nagyon kellem es, jóhatásu, egészség- 
:: ápoló ital.
Szent-Margltszlget gyógyfürdő felügyelőség* 
Telefon , 36-52. sa já t kezelésében. Te|((on,
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szét fejlődése fontos kulturális szempontból, de kü
lönösen idegenforgalmi szempontból. Az idegen, aki 
hozzánk ellátogat, nem talál ugyan nálunk olyan 
nagyarányú szállókat és vendéglőket, mint a külföld 
nagy városaiban, de a szakácsmüvészet produktumai
val szemben el kell hogy ismerje, hogy azok bízvást 
kiállják a külfölddel a versenyt.

A polgármester beszéde után megkezdődött a 
körút és Hieronymi Károlyné lekötelező szívességgel 
csaknem az összes kiállítókat dicsérő megszólítással 
tüntette ki. A szakácsok, iparosok és kereskedők gaz
dag és változatos kiállítása mellett a védőasszony 
különös figyelmére méltatta a pazar díszben pom
pázó udvari sátort, amelyben a királyi konyha izes 
ételeivel nagyszámú személyzet kedveskedik a láto
gatóknak. Itt Prileszky  Károly udvari tanácsos szol
gált felvilágosítással a kegyelmes asszonynak, aki 
meggyőződését fejezte ki, hogy a legfelsőbb hely
ről megnyilvánult kegyesség hatalmas összeggel fogja 
gyarapítani a Magyar Szakácsok Körének pénztárát. 
A védőasszony háláját és köszönetét táviratilag is 
kifejezte Montenuovo főudvarmesternek. Útközben 
élénk társalgásba bocsátkozott a kisérő urakkal. - 
Úgy látszik, — mondta a többi között, — a mi asz- 
szonyaink is inkább a választójoggal foglalkoznak, 
mint a konyhával, mert ez a kiállítás igazán meg
érdemelné, hogy minden budapesti asszony meg
nézze. A házias keretben persze szó esett a cseléd

kérdésről is és az igazság kedvéért konstatáljuk, hogy 
a kegyelmes asszony nem a cselédeket okolja a mi
zériákért. Az általános kérdések fejtegetése azonban 
egy pillanatra sem vonta el figyelmét magáról a ki
állításról, melyről a legnagyobb elragadtatással nyi
latkozott.

Az üdvözlő-beszédek épp ott hangzottak el a 
Fővárosi Orfeum kiállítása előtt, amely az orfeum 
egy páholyát mutatja be terített asztallal, a helyiség 
híres konyhájának remekeivel. Mellette a Törley-gyár 
óriás pezsgő-oheliszkje szinte dominálta az egész nagy 
termet. A szőlőlevelek között elhelyezett pezsgős pa
lackokat jó ismerősként üdvözölte a közönség és a 
gyár igazgatója, egyúttal a kiállítás egyik tisztelet
beli elnöke, Szente Imre alig győzte fogadni a sok 
szives gratulációt. Nagy tetszéssel nézte a védőasszonv 
a Metropol-szálló főszakácsának, ifjú  Huszár János
nak orosz büfféjét és elismerését fejezte ki Kovács 
E. M. kiállításán, amely a Szent János-hegyet ábrá
zolja a kilátó toronynyal. Patát Pál Aladár, az Angol 
királynő-szálló szakácsmestere remek előételt, Rieg- 
ler János, a Katona Géza étkező termének szakácsa 
pompás szakácsmunkákat, Testen  Gildó, az Országos 
Kaszinó főszakácsa izes pulárdot, Zbinyovszky  Ele
mér, a Hungária-szálló főszakácsa kétszemélyes sze- 
paré-dinét, Bauer Károly, a Várady-étkezőterem fő
szakácsa és W rabetz Gusztáv, a Royal-szálló főszaká
csa egy régi és egy modern menüt, azonkívül az

Hieronyniiné és a szakácskiállitás.
(Gelléri Mór iidvözlfíbeszéde a megnyitás napián tartott reggeli 

alkalmával.)

Mikor a Magyar Szakácsok Köre elhatározta, 
hogy tudásával és versenyképességével a nyilvános
ság elé lép, védőt keresett törekvéseinek és szemlét 
tartva a magyar urinők gárdája fölött, kiválasztotta 
Hieronymi Károlyné ő exczellencziáját, akit minta
feleségnek, páratlan jó anyának és kivételes házi
asszonynak ismert és akinek a szakácsmüvészet fe j
lődése iránt való komoly érdeklődése ismeretes volt 
előttük.

A legenda azt tartja, hogy voltak a régi korban 
szent életű asszonyok, akik kezük érintésével, tiszta
ságuk suggestiójával gyógyították a betegek sebeit. 
Lehet, hogy a legenda megelevenedik, mert a mi 
védőnktől is reméljük, hogy nimbuszával ráadván 
egyesületünkre áldását, meggyógyítja a mi mester
ségünk és művészetünk sajgó sebeit.

Az ő védnöksége nekünk zászló, mely a haladás, 
a fejlődés, a győzelem és a diadal felé vezeti tö
rekvéseinket és úgy is érezzük ma magunkat, mintha 
tiszteletünkkel és hódolatunkkal ennek a zászlónak 
avató ünnepét ülnénk.

A ‘magyar szakácsok érzik, hogy a modern haladás 
egész máŝ  követelményekkel lép föl velük szemben 
is, mint régente. Azelőtt ha a szakácsinas kitanulta 
a mesterségét, több-kevesebb czeremóniával segéddé 
avatták és ö azt hihette, hogy mindent tud. Ma a 
haladás minden terén vehemens és ebben a művé
szetben is minden nap uj anyaggal, uj eljárással, uj 
segédeszközökkel találkozunk s igy kétségtelen, hogy 
a szakácsnak holtig kell tanulnia, ha lépést akar tar
tani a korral, ha a haladás színvonalán akarja tar
tani művészetét. A szakácsnak ezenfelül egy kissé 
czükrásznak, vegyésznek, egy kissé szobrásznak, sőt 
keieskedőnek is kell lennie, mert takarékosan és oko

ÜVEGÁRUK

san kell számolnia a felhasználandó anyagok ará
nyaival. Főleg pedig brillíroznia kell minden sza
kácsnak a jó ízlés és a kompoziczió művészetében, 
mert hiszen Brillát-Savarin már rég megmondotta, 
hogy egy-egy jó uj étel nagyobb jótétemény az em
beriségre, mint egy-egy uj csillag felfedezése.

Az első magyar szakácsmüvészeti kiállítás és az 
utána következő mind tökéletesebb kiállítások cister- 
nái, csővezetékei kívánnak lenni az e mesterségben 
elért haladásnak és fejlődésnek, hogy ezt necsak a 
felső tízezrek száma, hanem a néprétegek százezrei 
számára is hozzáférhetővé tegyék, hogy minden lé
nyeges haladást a polgári családok számára úgyszól
ván népszerűsítsék.

És az eredmény oda fog vezetni, hogy a sza- 
kácsmüvészetet szélesebb rétegekben fogják megbe
csülni és igy a szakácsok pozicziója is fokról-fokra 
javulni fog. Végeredményben pedig meg lehet majd 
állapítani, hogy minél jobb lesz nálunk a konyha, 
annál fnegelégedettebbek lesznek a polgárok és meg
elégedett emberek több, eredményesebb munkára ké
pesek a maguk és a köz javára, mint a szenvedő 
gyomrok által gyötört emberek.

Még egy aktuális szempontból érdemel figyelmet 
a szakácsok mozgalma és ez a drágaság. A szakácsnak 
művészetével fezt is lehet enyhíteni, amennyiben a ké
szítés és az ízletesség finomságai acceptabilissá te
szik ,a kevésbé drága anyagot is.

íme tehát, sok érdekes és hasznos szempontból 
lép előtérbe a szakácsmüvészet fontos kihatása és 
bízunk benne, hogy Nagyméltóságod példájára sokan 
fognak sietni részben mesterség, jórészt azonban mű
vészet hathatós pártfogására. E reményben az elnök
ség nevébenn köszönjük Nagyméltóságodnak a fő
védnökség szives elfogadását, az ezzel járó fáradal
makat és kérjük, hogy a védelembe fogadott fontos 
érdekeket a jövőben is kegyes támogatására méltassa. 
(L elkes éljenzés és taps.)
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Általános Berendezési Részv.-társaság
Biliárd-, fabútor- ás hűtőkészülékek gyára
Budapest, V II., G ize lla -ut 26.
Telefon: 65— 75. SflrgBnyczlm: Berendezők Budapest

- Levélben vagy szóbeli megkeresésre kfiltségvetéssel, 
rajzokkal és tervekkel készségesen díjtalanul szolgálunk. =====

utóbbi a Royal-szálló finomabb ételeit mutatja be.
A második csoportban sok a nézője és kóstolója 

a Olasner Miksa kétszersültjének. A nyersanyag cso
portjának kiemelkedőbb része Zitnmer Ferenc udvari 
szállító hal-, vad- és szárnyas-kiállítása. Az ötödik 
csoportból messze kiemelkedik Löwenstein Mihály 
utóda,, Horváth Nándor kiállítása, mely a legteljesebb 
elismerést érdemli meg szabadalmazott találmá
nyáért, a pléhdoboz helyett üvegbe csomagolt élel- 
miczikkekért. Szuly Aladár dr.-t hosszabb megszólí
tással tüntette ki a védőasszony. Immáron fogalommá 
vált üzletének gazdag tárházából a legszebbet, leg
jobbat Szállította a kiállításra. A kissé hűvös teremben 
szinte jól esett a Maggi Gyula és Társa czég előzé
kenysége, amely minden látogatónak juttatott egy 
csésze Maggi-féle koczkával ízesített meleg levest. 
A kegyelmes asszony js hálásan köszönte meg a jól
eső figyelmet.

A fárasztó körút végeztével a rendezőség Hie- 
ronymi Károlynét fényes villásreggelin látta vendé
gül, amelyen O elléri Mór királyi tanácsos köszöntötte 
föl lendületes beszédben a védőasszonyt, mint a ma
gyar háziasszonyok mintaképét. A közönség meleg, 
őszinte éljenzése kisérte a távozó védőasszonyt, az
tán a délutántól késő éjjelig egyre gyarapodó lá
togatók érdeklődését egyedül a kiállítás látnivalói és 
a katonazenekar nótái kötötték le.

A megnyitás után napokon keresztül kora reg
geltől késő éjjelig akkora tömeg hullámzott az ösz- 
szes termekben és folyosókon, hogy magából a ki
állításból már alig volt látható valami. A gazdag 
anyagot csak azok értékelhették kellőképpen, akik 
szerencsésen bejuthattak abba a csoportba, amely 
Hieronymi Károlyné, a kiállítás buzgó védőasszonyá
nak társaságában tehette meg tanulságos körútját. 
Másnap a védőasszonnyal együtt érkezett a kiállí
tásra Auguszta főherczegnő, Jó z se f  főherczeg, a had
testparancsnok, Lukács Lászlóné, a pénzügyminiszter 
felesége, Serényi Béláné, a földmivelésügyi minisz
ter felesége édesanyja kíséretében és Várady Gá- 
borné. A főrangú vendégeket G elléri Mór királyi ta
nácsos, Petánovits József elnök fogadták és ugyan
csak ők kalauzolták a két óránál tovább tartó kiál
lítási sétán. A vendégek először az udvari sátorba 
tértek, amelyet vidám mulatóvá avatott a Banda Marci 
talp alá való zenéje, aztán apróra megszemlélték a 
kiállításnak egy nap alatt alig áttekinthető érdekes
ségeit. A vendégek távozásukkor őszinte elismerésü
ket, egyúttal sajnálkozásukat fejezték ki, hogy nem 
tölthettek annyi időt a kiállításon, amennyit ez va
lójában megérdemelt.

A zsűri is közzététette ítéletét, amely természet
szerűen nem elégíthetett ki mindenkit. A kiállítók 
azonban az ügy jóvoltáért és különösen a nagyobb- 
szabásu kiállítások rendszeresítése érdekében, félre
teszik egyéni érzékenykedésüket és jutalmukat az ál
talános sikerben fogják megtalálni. A kitüntetettek 
végleges és hivatalos névsorát lapunk leg közelebb i 
számában fog ju k közölni, minthogy a jury a maga 
jelentését eddig még nem tette közzé.

A kiállítás alkalmából kiadott »Katalogus» elé 
O elléri Mór kir. tanácsos, a Szakácsok Körének tisz- 
teletbeli tagja a következő értékes előszót irta:

A Magyar Szakácsok Köre fennállása rövid ideje 
óta át van hatva attól a vágytól, hogy a magyar 
szakácsmüvészet fejlődése érdekében minden modern 
eszközt megragadjon. Az eddigi ünnepi összejövetele
ken egyelőre csak a biztatás és lelkesítés szava ér
vényesült. A Glück Frigyes, az egyesület jóltevője 
tiszteletére rendezett és évről-évre visszatérő ünne
peken a tagok bemutatták jelesebb készítményeiket, 
melyekért sok elismerést arattak. Közben a szakács- 
tanonczok készítményeiből is rendezett nagy sikert 
aratott kiállítást. Végül a pékipari kiállításon gyö
nyörű kollekczióval aratott szép dicsőséget a sza
kácsok köre. Mindez megérlelte a haladni vágyó bu
dapesti szakácsokban a gondolatot, hogy végre nyil
vános életjelt adjanak magukról és fölhívják e ré
ven a közönség figyelmét a hazai szakácsmüvészet 
fejlődött állapotára.

Eleinte nagyobbszabásu kiállítást terveztek, mely
nek keretében be akarták mutatni az élelmezési ipa
rok mai állását és a néptáplálkozás modern haladását. 
De e keretek számára nem volt elég hely, idő és pénz. 
Lassan-lassan a tervezők arra a meggyőződésre ju
tottak, hogy — miután csak a téli hónapok alatt és 
ez időszakban is csak bizonyos napokon állhat meg
felelő helyiség a rendelkezésükre — megelégszenek, 
ha egyelőre kizárólag a szakácsmüvészetet és a vele 
összefüggő iparokat mutatják be a nagyközönségnek.

Igaz, hogy le kellett mondani két kedvenc ter
vükről és pedig elsősorban a magyar szakácsmüvé
szet retrospektív kiállításáról, mely igen sok érdekes 
anyagot hozott volna szemléltető módon felszínre, 
mert kevés volt az idő az előkészületre és hiányoz
tak az erre szükséges megfelelő anyagi eszközök. Más
ként ugyancsak későbbi időre maradt a szakácsmü- 
vészetnek mintaebédek által való gyakorlati bemuta
tása is, mely az inyencz-közönséget bizonyára érde
kelte volna.

De ha ezekről és másokról le is kellett mon
dani, a tervezők tiszteletreméltó következetességgel 
és s z í v ó s  kitartással ragaszkodtak ahhoz, hogy azt, 
amit lehet és amit tudnak megcsinálni, a kitűzött 
időre mégis bemutassák. így jött létre első kísérlet 
gyanánt ez a mai kiállítás, mely szerény igényekkel 
lép a közönség elé. Czélja egyrészt a tagtársak kö
zötti nemes versengés előmozdítása, másrészt a kö
zönség figyelmének felköltése. A mi közönségünk az 
előkelő vendéglőkben elkölti ebédjét, vagy vacsorá
ját, de ritkán gondol azokra, akik annak készítői. 
Pedig egy-egy finom étel megszerkesztése épp oly 
érdem, mint például egy-egy jó czikknek a meg
írása. A czikkiró neve sokszor ismeretes, a szakácsé 
soha. Pedig sok tanulás, tudás, tapasztalás, a hala
dással való állandó kontaktus szükséges a szakács
müvészet gyakorlásához, amelynek méltán képezheti 
tehát ambiczióját, hogy egyelőre csak a kollektív el
ismerésért szálljon sorompóba.

íme, ez a czélja ennek a kiállításnak. Nem pro
dukál rendkivüliséget, de egy pár napra a vendég
lősipar legfontosabb tényezőjét helyezi előtérbe, 
hogy fölkeltse iránta a közönség bizalmát és ezen ala
puló rokonszenvét.

Ez a bizalom és buzdítás nagy rokonszenv lesz 
a szakácsmüvészet fejlesztésére és ezzel a mostani 
kísérletek kibővítésére és folyton fokozódó tökéle
tességben való megismétlésére.

Addig, mig ezt derék kiállítóink minden irány
ban kiérdemelnék, egyelőre előlegnek vesszük ezt a 
bizalmat, melynek nagy részletekben való törleszté
sére ambiczióval fog törekedni a Magyar Szakácsok 
tiszteletreméltó grémiuma.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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*  Elektromos világítási berendezések *
saját teleppel, vagy meglevő központokkal 

kapcsolatban gazdaságok, kastélyok, 
szállodák, vendéglők részére.

Dekoratív és alkalmi világítások.
Mennyezet- és indirect világítások izzó 
:: és ivlámpákkal. ::

Szellőztető berendezések.

Nagy raktár: OSRAM-, WOLFRAM-
• és TANTAL-LÁMPÁKBAN. •

KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS SZAKSZERŰ ELŐ
TERJESZTÉSSEL SZÍVESEN SZOLGÁLUNK.

Bauer Károly, a Várady József étterem szakács- 
mestere, Budapesten, a Szakácsok Köre elnökének 
kiállítása élénk feltűnést keltett. Régi magyar est
ebéd, hideg étkekből (1500- 1700. közt). Halikra, 
mint az oroszok eszik. Csőri csuka, májjal töltve, 
rózsafánk tésztába sütve, hogyan Eresztvényi Ferencz 
szokta csinálni. Vörösre sült szarvaspecsenye, amint 
krasznai Fürj János készítette. Töltött tikfi sárga sáf- 
rányos lével leöntve. Folyó fánk. Retek, foghagyma. 
Vörös murok lé voltak kiállításának fő tárgyai.

Dökker Ferencz, a népszerű London-szálloda de
rék tulajdonosa, mint jurytag szerepelt, de résztvett 
a kiállításon szakácsmestere, Háberl Albin, aki töl
tött malaczokat és királyi módra készített bélszint ál
lított ki ízléses csoportozatban. Hieronymi Károly- 
nénak, a kiállítás fővédnöknőjének nagyon tetszett 
a London-szálloda szakácsának a kiállítása s legtel
jesebb elismerését fejezte ki Dökker Ferencz urnák.

Glasner Miksa, cs. és kir. udvari szállító, táp
szergyáros (Budapest, Király-utcza 56.) E czéget a 
kiállítás nélkül is ismerjük. Az egész országban el 
vannak terjedve közkedvelt kétszersültjei és tápanyag
jai, melyek a gyermekek észszerű és higiénikus fel
nevelésénél, valamint gyomorbetegeknél nélkülözhe
tetlenek. A czég csak a kiállítás sikerét óhajtotta 
előmozdítani, mikor a kiállításon ilyen impozáns mó
don versenyen kivül résztvett. A kegyelmes asszony
nak a czeg három beltagját, a Glasner testvéreket 
bemutatták és előttük a legteljesebb elismerését fe- 
jezte ki a fövédnöknő a látottak felett.

Gesler Siegfried cs. és kir. udvari szállító, li
kőrgyáros, Budapest, világczég kiállítása igazán im
pozáns. »GessIer-asztalnak« nevezte el a rendező-bi
zottság. Tudvalevőleg a Gessler-czég jutalomdijakat 
tűzött ki a híres málnaszörpéből készített szakács
munkákra és ezeket találjuk Ízléses elhelyezésben. A 
czég »Altvater«-je és málnaszörpje közismert, ezek
kel foglalkoznunk felesleges. A kiállításon a czéget 
Nádor Gusztáv igazgató képviselte, ő vezette körül a 
kiállításon a főVédnöknőt, aki meleg köszönetét tol
mácsolta Nádor igazgatónak.

A czég bőtkezü tulajdonosa ezen kiállítása al
kalmával a következői adományokat juttatta a bizott
sághoz: Egy értékes likőrszervizt, egy dohányzó kész
letet, egy ezüst szivarkatárczát és 40 üveg likőr 
különlegességeket. Ezen tárgyak a czég kiállításán 
láthatók.

A kiállításnak egyik legsikerültebb része Lövven- 
stein M. utóda Horváth Nándor császári és királyi 
udvari szállító czég kiállítása. Közismert czége a fő
városnak — a csemege-, fűszer- és vadfélékben va
lóságos fogalom már. — Egyike volt az elsőknek, 
kik az ósdi »speczerájos« felfogásokkal szakítva, a 
csemegeüzletet arra a színvonalra emelték, amelyen 
annak állania kell — kulturnépeknél. Amit egy »jól 
nevelt gourmet« (és nem »gourmand«, kérjük alásan!) 
csak megkívánhat, álmában megálmodhat, azt megta
lálja ebben az üzletben és látva a látnivalókat, újra 
— megkívánja. A feltűnően szépen és ügyesen ren
dezett kiállításon a czég tulajdonosa, Horváth Nán
dor, a Ferencz József-rend lovagja fogadta és ka
lauzolta a kereskedelemügyi miniszter nejét, Hiero
nymi Károlynét, ki igazán illetékes bíróként elragad
tatással nyilatkozott erről a kitünően sikerült cso
portról, melynél hosszú ideig tartózkodva, legmele
gebben üdvözölte Horváth Nándor czégfőnököt. Kü
lönösen is feltűnt a miniszter nejének e czég újí
tása, a »Haen«-rendszerü csomagolás, mely minden
féle ételnemiieknek és fűszereknek a hygienikus el- 
csomagolására, légmentes üvegekben való tartására 
szolgál és máris óriási kereslete van. Maga Hieronymi 
Károlyné is rendkívül tetszéssel fogadta ezt az ügyes 
találmányt, melyet mindenképpen hézagpótlónak és 
háztartásokban nélkülözhetetlennek minősített. Az 
különben köztudomású, hogy őfelségének és az udvar
tartásnak budapesti tartózkodásai alkalmával ez a czég 
szállítja az összes fűszer-, csemege-, konzerv- stb. 
konyhaszükségletet, és hogy e szállításokat minden
kor a legnagyobb megelégedésre teljesiti, azt a cs. 
és kir. gazdasági hivatal oklevele is bizonyítja.

Kecskeméti Árpád (Budapest, VII., Kertész-utcza 
43.) A czég sütő-, czukrászipari-, csokoládé- és czu- 
korkagyári gépeket s eszközöket állított ki impozáns 
módon. E jeles czég körülbelül egy évtized óta áll 
fenn és ezalatt sok elismerést szerzett magának. Nem 
ez a Jíiállitás az első, amelyen résztvett és számos dísz
oklevelet nyert. Sütőczukrászipari és kávéház-beren- 
dezési czikkei igy is nagy feltűnést keltettek. Kecs
keméti Árpád urat bemutatták a kegyelmes asszony
nak, aki megelégedésének adott kifejezést.

Lőw Sándor órás és ékszerész, cs .és kir. ka
marai szállító (Budapest, VIII., József-körut 81.) E 
czég mindenütt ott van, ahol szépet és értékeset lehet

„A.. B.  C.” E g y e s ü l t  F e h é r 
n e m ű - K ö l c s ö n z ő  V á l l a l a t .

legolcsóbban száltit és pontosan cserél az VI., Eötvös-utcza 30. o Telefon 4 6 - 8 6 .
Vendéglői Kölcsönfehérnemüt

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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produkálni; itt is láttuk négy csoportban Ízléses ki
állítását. A kegyelmes asszony huzamos időt töltött 
a ezég érdekes kiállításánál, hol a ezégfőnök, Lőw 
Sándor ur kalauzolta. A kiállítás ünnepélyes megnyi
tása után bankett volt, melyhez az ezüst felszerelést 
szintén Lőw Sándor ur szállította.

Reiner kiállításán meglátszik, hogy folyton művészek 
között forog, asztalának művészies alapgondolata, a 
terítés elegancziája és finom Ízlése becsületére válik. 
Kiállítását állandóan bámulják, úgy, hogy alig lehet 
a látogatóknak hozzáférni. Reiner Mór nagy áldozat- 
készséget tanúsít a kiállítással szemben, amennyiben 
minden nap, azaz hat napon át más és más menu- 
rendet mutat be. Reiner Mórnak ma annyi elismerés 
járt ki szaktársai részéről is, hogy teljesen meg le
het elégedve önmagával és remek kiállításának ered
ményével.

A Royal nagyszálloda igazgatósága a mai kiál
lításon remekelt és sokoldalúságával tűnt ki. A mo
dern terített asztalt minden látogató megbámulta és 
mint Hieronymi Károlyné megjegyezte Benedek igaz
gató előtt, minden háziasszony Ízlést és útmutatást 
meríthetett a látottakból. A Royal-szálloda szakács- 
mestere, Wrabetz Gusztáv hihetetlent produkált, töb
bek közt feltűnést keltett egy régi magyar ebéd és 
a konyhaművészet egyéb remekei. Benedek igazgató
nak az összes notabilitások személyesen gratuláltak a 
fényes sikerhez.

A Margitszigeti üditőviz volt a királyi sátor szom
szédságában a Szent-Margitszigeti üditőviz gyönyörű 
szépen rendezett kiállítása. Hieronymi Károlyné fő
védnöknek a kiállítási pavillon előtt Gelléri Mór kir. 
tanácsos bemutatta a sziget kiváló, nagy szakértelmű 
felügyelőjét, Molitorisz Gyulát s a kegyelmes asszony 
az üdítő vizet megizlelvén, a következő szavakkal bú
csúzott : »Bár 'hűtlenséget követek el, mivel eddig más 
ásványvizet ittam, de mondhatom, a margitszigeti a 
legjobban Ízlett mindannyi közül.« Ez az őszinte di
cséret szól a fővárosi közmunkák tanácsának, mint 
tulajdonosnak, főleg pedig a Imostani kutkezelőségnek, 
amely szakavatottságával a Margitsziget e természetes 
ásványvizét napról-napra kedveltebbé teszi a fogyasz
tóközönség körében, amit legjobban bizonyít a nap
ról-napra óriási mértékben növekvő fogyasztás is.

Maggi pavillon. A kiállítás legérdekesebb s leg
nagyobb forgalmú része az, ahol a »Maggi«-czég pa- 
villonja áll.

Ezen ezég, amely a »Maggi« leves tablettáit, 
»Maggi« húsleves koczkáit, továbbá »Maggi« ízesí
tőt állította ki, az egész világon bevezette. Úgyszólván 
az egész földön, ahol csak vendéglő van, ezen czik- 
kek feltalálhatok. Ezen kiállítás már azért is érdemel 
különös figyelmet, mert itt a közönség nemcsak meg
tekintheti a kiállitott tárgyakat, hanem egyúttal ezek
nek kitűnő voltukról rögtön meg is győződhet, mert 
a ezég a kiállítás tartama alatt mindenkinek szívesen 
szolgál kitűnő »Maggi« leveseiből. Különösen érdek
lődést kelt e ezég pavillonjában a Maggi ezég arany
könyve, melyben ő felségének aláírásán kívül jófor
mán az összes főherczegek aláírásai megtalálhatók. 
Továbbá nagyon érdekes azon kis tálacska is, amely
ből őfelsége a bécsi kiállítás alkalmával kóstolta meg 
a »Maggi«-féle levest.

Reiner Mór, a Fészek művészek klubjának ven
déglőse oly asztalteritést mutatott be, mely ritkítja 
párját és amelyről nemcsak a kereskedelmi minisz
ter neje és Bárczy polgármester, de mindenki, ki a 
kiállításon jelen volt, elragadtatással nyilatkozott.

Szandrik-gyár. Impozáns és kellemes benyomást 
nyújt Szandrik magyar ezüst és fémárugyár részvény- 
társaság kiállítása. Feltűnést keltett remek kivitelű 
alpacca és alpaccaezüst gyártmányaival.

Különösen kiemelendők tiszta nikkel főzőedényei, 
mely úgy hygienika, mint tartósságuk, valamint szép 
kivitelük folytán minden más fémáruval szemben 
előnyt érdemelnek.

Figyelembe ajánlandók egyéb háztartási czikkei, 
evőeszközei, kávéházi, szállodai és vendéglői berende
zései, melyek kiváló jó minőségük folytán nagy ked
vességnek örvendenek.

Dr. Wágner és Társai egyesült gyárak mint be
téti társaság Budapest, IX., Tinódy-utca 3. Élénk fel
tűnést keltettek e hírneves ezég kiállitott tárgyai. Ame
rikai hűtőszekrény, jégszekrény, Andiffren-hütőgép- 
pel kombinálva, fagylalthütőgép, kézi jégkészitő gép 
»Raplin«, Champion kézi jégkészitő gépei általános 
tetszést arattak.

Zimmer Ferencz cs. és kir. udvari halászmester 
(Budapest, Központi vásárcsarnok és V., József-tér) 
a bejáratnál rendezte impozáns és Ízléses kiállítását. 
Fial, vad, szárnyas, rák, ami szem-szájnak ingere, ott 
látható nagyszerű elrendezésben. Hieronymi Károlyné 
ismerőse gyanánt fogadta Zimmer Ferencz hódolat
teljes üdvözletét és melegen gratulált a csodaszép 
kiállításnak.

Az újévi ajándékok.
(Szivarokról, noteszekről, tárcákról, kefékről, tük

rökről, naptárakról és egyebekről.)
Jegyzetek Harsányi Adolf beszédéből.

(Elmondotta a budapesti kávés-ipartársulat 1911. január 9.-én 
tartott társasvaesoráján.)

Az ipartársulati alelnök ur azon felszólításának, 
hogy az újévi ajándékokról bejelentett előadásomat 
tartsam meg, a legnagyobb készséggel teszek eleget 
mélyen tisztelt Uraim 1 Hogy vájjon aktuális és él-

S0 ML0  BERNÁT I t fö S
B U D A P E S T , V II., Rézsa-utcza **. s*.

Specziálisfa kávéházak és éttermek festésében.
Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben és vidéken.
Költségvetéssel díjtalanul szolgálok. Vidéki levelekre azonnal válaszolok. 

SZÁ M O S E L IS M E R É S . O O O O T E L E F O N  SZÁM  t 157—54

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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vezetes lesz-e előadásom, mint az alielnök ur volt 
szives jelezni, nem tudom. Aktualitásából, tekintve, 
hogy az újév mögöttünk van, első pillanatra úgy 
tűnhetnék fel a dolog, mintha vállalkozásom érde
kességéből, erejéből vesztett volna, noha kétségte
len, hogy előttünk áll a jövő és jó  lesz az úgyneve
zett újévi ajándékok kérdésében már most dönteni, 
m ert a legtöbb kávés tavaszszal, vagy leg később  nyá
ron siet »rendelését fe ladn h  a jövő újévre, az él
vezetességet pedig, amely felől Önök előadásom meg
hallgatása után lesznek hivatva dönteni, becsületes 
igyekezetemen kívül meg fogja szavaimnak adni azon 
körülmény, hogy amig más iparosok klubbokban, kö
rökben, a kávéházak megszokott törzsasztalainál jön
nek össze és bizalmas, meleg együttlétben ott beszé
lik meg ügyes-bajos dolgaikat, a kávésok társadal
mi érintkezés, a közérdekű erkölcsi és anyagi érdekeik 
megbeszélésének e kellemes és praktikus formájától 
meg vannak fosztva.

Ennek a lehetőségnek megteremtése volt czélunk 
akkor, mikor legutóbbi körlevelünkben arról értesí
tettük Önöket, hogy a társulati élet, a társasvacsorák 
élénkítése czéljából elhatároztuk, hogy ezentúl min
den vacsorán az iparunkat érdeklő tárgyról előadást 
tartunk. Ez a szó »előadása, tulajdonképp nem is elég 
hiven fejezi ki czélunkat. Mert nem nagyképü, fontos
kodó prelekcziókra, hanem minden m erevség nélküli 
barátságos beszélgetésre gondoltunk, melynek az a 
czélja, hogy — ha akár hárman, harminczan, vagy 
háromszázan vannak jelen a társasvacsorán, — a ba- 
rátkozáson kívül legyen alkalmunk egym ástól tanulni. 
A dolog igazán olyan egyszerű, hogy alig kell sokáig 
magyaráznom, miről van szó tulajdonképp. Mindenki
nek van egy gondolata, mindenkinek van valami kí
vánsága, óhaja, panasza, ideája. Ezt odahaza szépen 
átgondolja, agyában apróra kidolgozza, a tárgyra vo
natkozó adatokat innen-onnan egybegyűjti, a bizo
nyítékokat és ellenbizonyitékokat csoportosítja, eze
ket készen elhozza közénk, kifejti a maga álláspont
ját, a tárgyhoz, kinek tetszik, hozzászól, egy egész
sége  s, hasznos és czélszerii vita fe jlőd ik  ki, az est 
fényében uj eszmék látnak napvilágot, melyek nyo
mán esetleg életrevaló elhatározások születnek.

Nem kell ám ehhez valami nagy tudomány, bo
szorkányság, vagy mi más, csak egy kis bátorság, 
hogy ne mondjam: egy kis vakmerőség. Ha ez meg
van, akkor közülünk bárki és bármilyen környezetben 
bátran elmondhatja gondolatait arról a thémáról, mely 
őt éppen foglalkoztatja, vagy amelynek felszínre ve
tését a közérdek szempontjából kívánatosnak tartja. 
Akár csak igen tisztelt alelnökünk: Szeiffert Antal, 
aki nemrég egy ilyen thémáról az ipartársulat irodá
jában néhányunk jelenlétében oly pompás előadást 
rögtönzött egy máskülönben jelentéktelennek látszó 
epizódról, hogy azt nemcsak nagy gyönyörűséggel 
hallgattuk, hanem — amely itt, a mi körünkben el
mondva, a legpompásabb pohárköszöntővel is felért 
és bizonyára Önöket is kellemesen szórakoztatta volna.

Csak a thémának kell tehát meglennie. Ha ez 
megvan, mindenki tarthat előadást a neki tetsző tárgy
ról, mely joggal tarthat számot általános érdeklő
désre, mert hisz bármi is legyen, megvan a köz
érdekű vonatkozása.

K atzk y  L ajos
épnletmiilakatos-mester

„ZEPHIR" szabad, ajtócsukók és 
elsőrendű tűzhelyek mintaraktára

Budapest,
VI. kér., •

Liszi Ferencz-tér 14.
Telefon 2 2 — 78.

Magam, — aktualitásánál fogva, — az újévi aján
dékokat választottam előadásom tárgyául, de ezen
kívül egész sereg izgató és igen-igen közérdekű théma 
áll rendelkezésünkre. A világítás, szellőztetés és fűtés 
kérdése, kártevések, kölcsönök és pumpolások a ká
véházban, hirdetések, lapelőfizetések, zene, a kávé
sok politikai szereplése, visszapillantások a kávésipar 
történetére, a kávéházakban divatos elszámolási mód
szerek hálásnál-hálásabb előadási tárgyak és amig a 
gyerekek szereplése a kávéházakban, a fcávéházak foly
tonos szaporodása, a renoválási düh, a kávéházak cse
reberéje, adás-vétele, az élelmiszerek hamisítása oly 
thémák, melyek nemcsak szociológiái, hanem közgaz
dasági és közegészségügyi szempontból is általános 
érdeklődésre tarthatnak számot, addig más oldalról 
az elhelyezési mizériák, visszaélések az üzleti verseny 
terén, a képesítés kérdése, a törvények és szabályren
deletek ellen vétő kávésok, a szavatossági biztosítás, 
a revier-rendszer és más czélszerü újítások behoza
tala olyan thémák, melyek a közel jövőben bizonyára 
sokat fogják foglalkoztatni nemcsak iparunkat, hanem 
törvényhozásunkat is. A kávéházi reklámról, kávé
házaink közös Reklámjainak elhelyezéséről a nagy kül
földi lapokban, a kávéházak elnevezéséről, a frakk 
és smokking szerepléséről is sokat, érdekeset lehetne 
mondani, hogy az ugyenevezett »apró kellem ességcH - 
ről, a kabáttolvajokról, a kávéházat látogató házalók
ról, rikkancsokról, a nem kellemes vendégekről, blicz- 
czelőkről, kibiczekről ne is szóljak.

Lám, ez mind anyag, tárgy, théma a felszóla
lásra mások részére, de ugyancsak hálás anyagforrás 
kedves barátunk és hivatalos lapunk szerkesztője, F. 
Kiss Lajos ur részére, akire az a hálás feladat vár, 
hogy avatott tollával lapjában ezekre a kérdésekre vo
natkozólag szépen megírja, vagy megírássá azt, amit 
mások el nem mondottak.

De hát bevezetőnek legyen elég ennyi. Most in
kább áttérek tulajdonképpeni tárgyamra, az újévi aján
dékokra és kezdem egy történeti visszaemlékezéssel, 
melyet az ipartársulat régi írásaiban böngészve, egy 
1817. évi — tehát majdnem száz év előtti — jegyző
könyvben fedeztem fel. A kávéházi újévi ajándékok
ról szóló legrégibb dokumentum igy szól:

»No 7. Innungs-Versammlungs-Prottocoll vöm 27-ten Feb 
ruár 1817. In dieser lnnungsversammlung wurden nachste- 
hcnde Oegenstiinde verhandelt und zw ar:

BORHEGYI F.
borkereskedő B Budapest

A já n lja  a  le g jo b b  f r a n c z ia  é s  m a g y a r  p e z s 

gő k e t , c o g n a c o t  é s  l ik ő rö k e t  g y á r i  á ra k o n . 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljeslttetnek.

V., Gizella-tér 1. szám.
Pinczék: Budafokon és Y., Dorottya-*. 8.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Telefon : 
81-57.■'is"T Braun ftron és Fiai

posztónagykereskeőése Budapest, U. Erzsébet-tér 14. 
Billiárdposztók, kamgarnok, játékasztalposztók, filcek.

A használatban kitűnőnek bizonyult minőségek a legna
gyobb választékban, szolid árakban.

1- ter Punkt. Dér Herr Oberversteher wird Rechnung 
gébén über die zuni Neujahrsgeschenken empfangenen und 
verwendeten Oelder. — Diese für das Jahr 1817. als Neu- 
jahrgescbenke empfangene 217 f. sind nach dem Beschlusse 
vöm 18-ten December 1816. richtig verwendet worden und 
die Rechnung wurde für gut befunden. — in Gegenwart des 
Herrn Magistratsrates und Innungs-Commissairs Herrn Jo- 
hann von B oráros  und 14 Bürgerlichen Herrn Kafesieder- 
Rechts-Inhaber.«

íme, tisztelt Uraim ! A kávéházi újévi ajándék 
első előfutárjai. Ezt már a kávésok adták. Nem tud
juk — legalább ebből a .jegyzőkönyvből nem tűnik ki, 
— hová tűnt ama bizonyos 217 forint és igy valóságos 
szerencse, hogy egy korábbi jegyzőkönyv, melyet egy 
1816. deczember 18-án vettek fel, erről már részle
tesebben is tájékoztat. Érdekes dokumentum ez is. 
Ha megengedik, felolvasom.

»l-ter Punkt. In Betreff des Neujahrsgeschenkes für 
den Herrn Kafesieder-Comissair. Innungs-Beschlüsse: Wurde 
beschlossen dem H. Comissair dér bürgerl. Kafesieder 6 Stiick 
Ducaten in Geld zu gébén.

2- ter Punkt. In Betreff des Neujahrsgeschenkes für dem 
Herrn Stadthauptmann. — Dem Herrn Stadthauptmann 5 f. 
W. W., dér gniidigen Frau aber 1 Hűt Zuck.er á 9 Pfund und 
5 Pfund feinen Kafe zu gébén — wurde beschlossen.

4-ter Punkt. In Betreffe dér Erneuerung eines Ausschus- 
ses von 3 Herrn, welche obige Geschenke übergeben wer- 
den. Die Geschenke werden durch den Herren Ober- und 
Untervorsteher und Herr K auster übergeben werden.

So geschlossen am 18-ten und 21-teu December 1816 
in Gegenwart dér Herrn Kafesieder Georg Tretter, Peter 
W eppel, Leopold K auster, Jacob G eig er, Franz G regoric, 
Sebasíian F iá i, Franz Hugelmart, Johann Eichm ayer, Franz 
U chner, Josef K am m erm ayer, Johann Hiúm, Josef Filip.

Tudjuk tehát most már, hogy bölcs eleink okos 
előrelátással ajándékaikkal a hatóságok, a rend szi
gorú őrei felé fordultak s gavallér nobilitással azok 
érdemes hölgyeiről sem feledkeztek meg. Jól tették. 
Apró ajándékok erősitik meg a barátságot, és a ma
gisztrátus jeles képviselőinek bonifikácioit irigy 
szemmel legfeljebb jeles barátunk, Gorcczky  Zsig- 
mond elöljáró ur nézhetné, aki bizony, ha egyébként 
mély hálával is viszonozzuk iparunk iránti jóindulatát, 
hasonló bonifikáczióra biz’ Isten nem tarthat számot.

Az ipartársulat Írásaiban ezentúl legszorgosabb 
kutatásaim daczára évtizedeken át sem találom nyo
mait az újévi ajándékoknak, mígnem e kérdés 1879- 
ben — de már a közönségre és nem a hatóság em
bereivel való vonatkozásban újra felmerül. Egy 1879. 
október 13-án tartott ülés jegyzőkönyvéből irtani ki 
e sorokat:

»1879. október 13-án tartott ülés. Jelenlevők: Kurz 
elnök, H angéi, Steingaszner, M ahler, B erger, Seemann, K lán -  
lein, F erenczi urak, Dr. H auer Sándor mint jegyző.

6. Elnök ur jelentést tesz, hogy a legutóbbi időben 
a lapokban néhány kávés által azon hir terjesztetett, hogy 
a jövő újévkor a kávéházakban a segédszemélyzet újévi

felköszöntése és naptárak szétosztása megszüntetni fog. E l
nök kiemelvén az e részben eddig szokásos volt eljárás hát
rányait, indítványozza, hogy az ipartársulat határozatilag ki
mondja, miszerint a jövő újévtől fogva a segédszemélyzet 
újévi üdvözletei beszüntetendők.

Miután M ahler ur ezen kérdéshez hozzászólott és az 
újévi üdvözlet előnyeit emelte ki, B áthori ur indítványozza, 
hogy a fennforgó kérdés olyképpen rendeztessék, miszerint 
a segédszemélyzetnek megtiltassék az újévi naptárak osz
togatása, evvel szemben azonban az illető kávés tartsa kö
telességének a vendégeket az újév alkalmával saját név
jegyének átnyujtása mellett kitüntetni. B áthori ur indítvá
nya elfogadtatik és határoztatik, hogy ezen kérdés egy f. 
hó 18-án d. e. 10 órára összehívandó rendkívüli közgyűlés 
elé terjesztessék, miért is jegyző ezen közgyűlés összehí
vására utasittatik.«

Ennek a közgyűlésnek jegyzőkönyve is nagyon 
érdekes és a következőleg hangzik:

"Jegyzőkönyv. A budapesti kávésipartársulat 1879. év 
október 18-án tartott rendkívüli közgyűléséről. Jelenlevők: 
Kurz József elnöklete alatt a választmány részéről P éts  
alelnök, Hangéi, Steingaszner, M ahler, Báthory, Schmidt F., 
Schmidt K., H ofbau er K leinlein  urak, továbbá Hirsch, Linz- 
bauer, Némái, W einberger, H upert, Ruscher, Králilt, Fried- 
mann, Fcirber, Szidott urak.

1. Elnök ur a közgyűlést megnyitván, előadja, hogy a 
választmány f. hó 13-án tartott ülésében elhatározta, hogy 
a jövő évi január 1-től kezdve a kávéházakban eddig szo
kásos volt újévi naptárak szétosztását megszüntetendő és 
hogy ezen határozatát a rendkívüli közgyűlés elé elfogadás 
végett terjesztendő. Elnök ur tehát ezen indítványt tárgyalás 
alá bocsátja, Báthory  Mihály választmányi tag urnák azon 
pótinditványával együtt, mely szerint nevezett választmányi 
tag a kávéház tulajdonosait felszólítja, hogy ők az eddig a 
segédek által adni szokott naptárak helyett a vendégeknek 
saját névjegyeit újévi üdvözlettel átadassák. Hosszabb esz
mecsere után határozatképpen kimondatik, hogy a jelenlevő 
tagok magukat arra kötelezik, hogy az 1880. uj évtől kezdve 
szolgálati személyzetüknek az újévi naptárak osztogatását 
megtiltani fogják, a jelen nem levő társulati tagok azonban 
körözendő aláírási ivén fclszólittassanak, hogy ezen hatá
rozathoz való hozzájárulásukat sajátkezű aláírásuk által je 
lentsék ki. Jegyző utasittatik, hogy a társulati tagoknál kö
rözendő aláírási ivet szerkessze, és azt a társulati közvetítő 
utján köröztesse. Ezzel a napirend kimerítve lévén, a köz
gyűlés feloszlott. Dr. H auer Sándor jegyző, Kurz József 
elnök, P éts  alelnök.«

Az eddig elmondottakkal, a felolvasott régi és 
hiteles okmányokkal azt hiszem, eléggé bebizonyí
tottam, hogy a kávésok újévi ajándékadása nem uj 
és hogy e kérdéssel, mely ma inkább aktuális, mint 
valaha, már eleink, a régi kávésok is behatóan fog
lalkoztak. í

Közelfekvő az a feltevés, hogy az ajándékadást, 
e rossz szokást a kereskedőktől, szatócsoktól, fűsze
resektől vettük át, akik — ma ugyan már kisebb 
mérvben! — de régebben annál inkább, szappant, 
olcsó parfümöket, ezukorkákat stb. osztogattak cselé
deknek, szakácsnéknak, hogy ezeket még jobban ma
gukhoz édesgessék. Csakhogy, amig ez nekik aránylag 
csekély költséget okozott és az emelkedő bevételekkel 
bőven meg is térült, addig a kávésoknál, akik eleinte 
csak groggal, puncscsal, egy-egy jobb szivarral kí
nálták meg törzsvendégeiket, az ajándékadás csakha
mar elfajult, úgy, hogy ma már minden kávésra je 
lentékeny anyagi terhet ró. Szilveszterkor ma minden 
kávéház tele van vendégekkel, a kávés, aki nem engedi

| S z á l l í t  és  g y á r t :
keket s asztalokat kávéhazak, vendég
lők és körhazak részére , k ész ít te l je s  

1 ilynem ű berendezéseket terv  szerint is
6 H 0 B E R  1 0 3 0 5  U T Ó D A !

------  k o s á r f o n ó d á j a  ■ =
Budapest. IV., Kígyó-uícza 6. o IHííheh?: Vili. bér., Szttz-utcza 5 7.
Telefon 73—60. Árjegyzék ingyen. Alapittatott 1848. Telefon 73—60.
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magát konkurrensétől lefőzni, egyre drágább ajándé
kokat, tükröket, tárczákat, naptárt, stb. osztogat, ma
guknak a vendégeknek igényei is egyre fokozódnak, 
úgy, hogy Isten tudja, hova fog fejlődni idővel az 
ajándékadás, és nem-e fognak nemsokára az egymást 
tulliczitáló kávésok üzleteikben aranyórákat oszto
gatni ?

Pedig, ha alaposan megvizsgáljuk a dolgot, 
nincs haszna az ajándékozásból sem a kávésnak, sem 
a Vendégeknek, legfeljebb hátránya. Mert, inig a lkávés 
czéltalanul dob ki óriási összegeket a vendég vége
zetül mégis csak csekély értékű dolgot kap, sokszor 
egyik-másik indokolatlan mellőzést kénytelen elszen
vedni, sőt gyakran sértik meg magát a kávést is, 
akinek ajándékát akárhány önérzetes vendég vissza
utasítja. Hogy aztán hányszor kerül az ajándék ille
téktelen helyre, olyanokhoz, kik január első napjai
ban sorra járj:ák a búcsút Budapest kávéházaiban, 
amelyekben nagy önteltséggel reklamálják »az ujévit«, 
arról ne is beszéljünk.

Bécsi import is részben a kávéházii újévi aján
dék, amelyből — amint ezt a mondottak után — bát
ran megállapíthatjuk, csak azoknak a czégeknek van 
hasznuk, amelyek az ajándéktárgyakat gyártják és el
adják. Itt van előttem az »Illustriertes W iener Extra- 
blatté. 1909. január 1-iki száma. »Die W iener K affe- 
hauskalender I909.« czimü czikke, melynek tenorja 
a bevezetésben olyanformán indul meg, mintha a 
czikkiró az ajándékok eltörlése mellett foglalna ál
lást. Kitűnik ez a következő sorokból:

»Die Oenossenschaft dér Kafesieder hat heuer zu dér 
Frage, n;b das Kalendertaschchen beibehalten oder abge- 
schafft werden solle, officiell Stellung genommen. In dér am 
16-ten J.iner v. J. abgehaltenen Qenossenschaftsversammlung 
wurde einstimmig beschlossen, den K affeehau skalen der abzu- 
schaffen. Nachdem Wien circa 700 Kaffeeháuser zahlt, bei 
dér Versammlung aber nur circa 200 Mitglieder anwesend 
waren, fülilte síeli dér Vorsteher, Herr Kammerrat Eichinger 
bewogen, diese wichtige Frage im April v. J. neuerlich einer 
Oenossenschaftsversammlung zu unterbreiten, bei wclcher 
aucli die Freunde des Kafffeehamkalenders zu Worte kamen, 
jedoch ein bestimmter Beschluss nicht gefasst wurde. Dér 
Oenossenschaftsausschuss schickte nuii einen Fragebogen an 
siimtliche Genossenschaftsmitglieder, ob sie für die Beibe- 
haltung oder Abschaffung des Kalenders seien. lm August 
waren von den 700 ausgesandten Karten 253 eingelaufen, 
wofon 138 bedingungsweise erkldrten, sich der  A bschaf
fung anzuschliessen, wentt d ieselbe allgem ein wáre, übrigen 
stimmten fü r d ie Beibehaltung d es  K alenders .«

Később azonban (közben az is kitűnik a cikkből, 
hogy a derék bécsi kávésok az ajándékok árának egy 
részét alkalmazottaik nyakába sózták, úgy okoskod
ván, hogy hisz újévkor ők kapják a felemelt borra
valót, viseljék hát a (költségek egy részét is), mondom : 
később azonban, midőn ugyanezen czikk nagy bő
beszédűséggel sorolja fel, hogy milyen pompás ka
lendáriumokat osztogatott Riedl, Eichinger, Miihl- 
bauer, Hnffmann, Pechtl, W eichinger, Kronus, Witz- 
ntann, Pauly stb. (a tulajdonos és a kávéház neve 
kínos pontossággal soroltatván f e l !) és még vagy 
150 kávés s mindez a »Herrlickkeit!« azzal végző
i k ’. hogy az összes »dunkelblaue Perlseehund mit 
Rcliefprágung«, ;>dreiteiljge schwarze Bockleder- 
tasche«, »rote Seehundtasche« stb. stb. »eine Meister- 
leistung der Firma Aug. Denk ist (W ien, VII. Bezirk 
Seidengasse No. 33,)« akkor látja csak az olvasó 

ogy be van csapva, az egész czikk nem más, mint 
e czeg (kellő díjazás fejében közzétett) reklámközle- 
menye El kell ismerni, e ezég érti dolgát, mert ami
kor sikeréről beszámol, már a jövőnek is provideál 
íratván befejezésül nagy bölcsen a következőket is:

lm.al|gemeinen angenommen wird, dass der 
Kaffehauskalciuler ein Prasent an die mannlichen Gáste der

1911 január 15.
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Kaffehauser darstellt, so beginnt aber auch die Sitté ihren 
Einzug zu haltén, die weiblichen Kaffeehausbesucher mit 
Souveniers zu bedenken !«

És csakugyan ! Csodák-csodájia, a jóslat ponto
san bevált, mert a következő évben a t. hölgyek is 
már kaptak souveniert! Csak az a furcsa, hogy ezt 
a tényt a »Fremdenblatte. előttem fekvő január 1-iki 
számában ismét a jeles és élelmes »Firma Aug. Denk, 
Wien, VII. Bezirk, Seidengasse 35.« konstatálja, aki 
ugyan most már takarékosabb a kávésok és a kávéhá
zak neveinek felsorolásában, ellenben nagy melegé- 
gedéssel íratja magáról:

»die hübsehe Sitté wird baid ein Jahrhundert alt sein, 
trotz mancher Gegenströmung und trotz des oft wieder- 
holten Versuches, ein für allenial mit ihr zu brechen.«

Tehát Denk ur győzött, sőt — mint tovább í r ja :  
»in dem Masse, da auch das Damenpublikutn zu Stamm- 

giisten der Wiener Caffés wird, hat sich die Gepflogenheit. 
den Damen am Neujahrstage ein kleines Angebinde zu über- 
reichen, verbreitet und heute habén die grossen Wiener 
Caffées fást allé ausser den Portfeuilles für die Herren 
auch Ueberraschungen für die Damen vorbereitet!«

Hogyne ! Mikor Denk ur is akarja !
Nekünk nincsen egy Denkünk, olyan gazdagok 

sem vagyunk talán, mint bécsi kartársaink. Azért 
szerényebb dolgokkal is beérjük. Adunk szivart, tár- 
czát, naptárt, tükröt, fésűt, kefét, ridikült és virágot 
a nőknek, pezsgőt is annak, aki ehhez szokott hozzá. 
Ezek az apróságok hihetetlen összegeket emésztenek 
fel, a megajándékozott közönségben mégis a legve
gyesebb érzelmeket keltik, amíg viszont más oldalról 
a közönség igényeit, várakozását mesterségesen nö
velik. Ha ezért ellensége vagyok az újévi ajándékok
nak — én magam már évek óta beszüntettem az 
ajándékot és egy vendégem sem maradt el — nem 
magától a költségtől irtózom, hanem az azt kisérő 
egyéb kellemetlenségektől. Nem a költség bánt. Azok 
közé tartozom, kik szívesen dobják ki a pénzt az ab
lakon, hadd jöjjön vissza duplán az ajtón, sőt ad
tam egykor minden vendégemnek újévkor egy évre 
szóló balesetbiztosítási kötvényt js, de bánt a költség 
felesleges volta, a sok kellemetlenség, sértődés, rekla- 
máczió.

Kellemetlen, boszantó az ajándékozás a közön- 
ség jobbérzésü részére nézve is. Ha igaz az, hogy 
a . közönség gondolkozásának és érzésének leghübb 
kifejezője a sajtó, hát akkor bizony nagyon furcsán 
áll az ajándékok ügye vendégeink szemében. Szivar, 
zsebtükör, notesz czimen az »Est« a következő kedves

Mrrr— j—- r -r— —----- --------- ----1 j )  sorokat irja erről az aktuális thémáról:
elrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Dr. SZ21LY ALADÁR
ÉLELIÜICIKKEK ÉS FŰSZER 
: :  RA6YKERESKEDÉSE : :

Páratlanul gazdag külön 
: :  csemegeosztáty ::

Válogatott fűszeráruk, minden
nemű bel- és külföldi csemegék, 
magyar és francia pezsgőborok, 
rum és tea, likőrök, sajt, vaj, 
kassai és prágai sonkák, fel
vágottak, gyümölcsök stb. raktára

Budapest, IKuzeum-köruí 23
»Tegnap reggel bementem a Kéjgyönyör-Nagykávéházba, 

ahol a reggeli lapokat szoktam elkölteni. A figyelmes tu laj
donos, akinek helyiségében egész évben fá jt a fogam a 
légvonat miatt, leeresztő mosollyal közeledett asztalomhoz 
s a nadrágzsebéből egy ezüstpapirba sodort Havanna-szivart 
vont ki. »Boldog újévet, szólt, egész ujesztendőben ilyet 
szívjon;;. Pironkodva és kecsesen meghajoltam, mint a kis
lányok a vizsgán. Ez az a szivar, amelyet holnapután ösz- 
szetörve halászok ki a zsebemből.

Délben elmentem rendes vendéglőmbe, ahol az eddig 
elmúlt években naponkint visszafojtott könnyekkel, elrontott 
életemen keseregve ettem a rohadt vén tiroli rétest és az 
örökké nedves szalvétákat. A figyelmes vendéglős, aki ak
kor szokott mindennap a köszönősétáján rámrivallni, mikor 
a levesbe mélyedtem, most a szokottnál is szigorúbb volt 
hozzám. Rácsapott a vállamra, a kisujjával belenyúlt a fü
lembe s mikor ijedten felnéztem, belevertem az orromat 
egy kis piros zsebnaptárba. »Magáról se felejtkeztem el, 
kedves Pitiáner ur, lássa!» — mondta gyilkosom, akivel 
hosszan, férfiasán kezet ráztam. Nincs nagyobb kedvtelé
sem, mint kövér vendéglősös tenyerének istenáldott har
matja. Április 19. — Harminczhat szent vértanuk.

Este benéztem egy-két pint feketére másik kávéházamba, 
az Aranjuezbe, ahol a kabátomat szoktam ellopatni. »Na pa- 
puskám, tudtam, hogy ma nem fog elmaradni, — mondta 
Noficer, az örökifjú, aranyos kedélyű kávés, — itt van ma- 
gánakai tjüldör.;; Átszellemülten vettem át az ízléstelen, huta 
kis holmit s nézegetem magam azóta, milyen csúnya gyerek 
vagyok. A kávésnak persze a nyakába estem, megcsókoltattam 
magam s megkaptam a /nátháját.

Most van egy szivarom, egy kis noteszem és egy zseb
tükröm. Ezekkel a piszok dolgokkal szemben három ordináré 
embernek lealázott rabszolgája vagyok, kötelességemnek tar
tom el nem hagyni egy napra sem őket, panasz nélkül be
lemenni az áraik emelésébe, minden rosszba, amit náluk 
kapok és megint eljátszottam az eshetőségét, az ábrándot, 
hogy változtatok az életemen. A fejemre fogom hinteni a 
szivar hamuját, megnézem a kis naptárban, mikor lesz a 
születésnapom, hogy akkor akasszam fel magamat és a kis 
tükörbe nézek: milyen szép halott lesz belőlem.;;

Hát ebben az entrefileben, azt hiszem, elég vi
lágosan nyilatkozik az önérzetes vendég ellenszenve 
a neki kellemetlen, felesleges ajándék ellen. A czikk 
kitételei erősek, azért ne is foglalkozzunk vele tovább. 
Inkább olvassuk el H eltai Jenőnek kedves, ötletes, 
pajzán versét a »Pesti Hírlapban;;, melynek czime 
»/l szorgalom )utalma.«

Egész évben kávéházba jártam,
De nem egybe, nem kettőbe,
Nem is kilenczvenkettőbe,
Hanem valamennyibe,
Ki-be,
Be-|ki
És minden kávés örült neki.

Reggeltől estig,
Mikor a nyugvó nap
Sugarai pirosra festik
Az ég alján a fekete felhőket,
Estétől-reggelig,
Mikor az utcza megtelik 
Szemetes kocsik tömegével,
Egész nap, egész éjje l,
Nyugodtan és derülten 
A kávéházban ültem,
Nem egyben, nem kettőben 
Nem kilencvenkettőben,
Nem is százban,
Háromszázban,
Hanem több ezerben,
Egyiket sem hagytam cserben,
Hanem szépen rendben,
Egyikből a másikba mentem 
És mindegyikben ittam feketét:
Így szép a lét.

Mit nékem a gond,
Hogy elköltöttem két vagyont,
A magamét és drága nőmét?
Avagy talán kár volt az időért?
Óh dehogy!
Sehogy,
Semmiképen.
Sőt éppen 
Ez a forgalom,
Ez a szorgalom
Lön újabb vagyonom alapja,
Mert jött az újév első napja 
S ezen a napon,
— Mondhatom —
A kávésok hálája 
Fokozott
Mértékben megnyilatkozott.

Mert kaptam naptárt, bőrkötésűt,
Kaptam kefét s melléje fésűt,
Nccesszert, női ridikült,
Melyet Nubia párdueza szült,
És kaptam kalendáriumot,
Kaptam egy üveg rumot,
Szivart (közönségeset),
Likőrt (édeset),
Szivart (havannát),
Egy miniatűr öntözőkannát,
Egy vég vásznat, sokat érőt,
Kaptam egy hőmérőt,
Egy barométert,
Selymet két métert,
Egy lazacot,
Két malacot,
Egy kis üveg éthert,
Parfümöt vagy harmincz üveggel 
S egy vekkert, amely fölébresszen reggel.

Most már nem járok kávéházba,
Komoly polgár lettem,
Egy bolthelyiséget kivettem,
Ahol — nem titok 1 —
Vegyeskereskedést nyitok.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Ha semmi más, e két alkalmi ujságközlemény is 
azt hiszem, mindnyájunkat meggyőzhet arról, meny
nyire kívánatos az ajándékozás beszüntetése. Ha már 
minden áron üdvözölni akarjuk vendégeinket s ha 
kellő alkalommal szives készséggel akarjuk dokumen
tálni, hogy sorsuk, jólétük iránt érdeklődünk, örö
mükben önzetlenül résztveszünk, akkor üdvözöljük 
őket születésük, eljegyzésük, házasságuk, házasságuk 
jubileuma, hivatalbeli előléptetésük napján, akkor, ha 
valami jó üzletet kötnek, vagy maguknak uj; exisz- 
tencziát teremtenek, ha üzletük fennállása, vagy hiva
taloskodásuk jubileumát ünnepük. Ezek azok az alkal
mak, melyek minden egyes ember életében kiváltsá
gos ünnepnapok és amelyeken mindenkinek egyfor
mán jól esik, ha embertársainak együttérzése egy- 
egy jókívánságban jut kifejezésre.

Vendéglősipari munkaközvetítés.
Irta: Katona Géza.

II.

A megelőző közleményemben vázolt események és 
történelmi tények előrebocsátása után meggyőződé
semmé vált, hogy egyesült erővel és összetartással 
minden nehézséget le lehet küzdeni és iparunkat 
minden támadás ellen kellőképp meg lehet védel
mezni. Épp ezért már a ^Magyar Vendéglősök Orsz.

Szövetsége^ 1910. évi közgyűlésén a »Magyar szál
lodás és vendéglős munkaadók egyesiilete« nevében 
és megbízásából előterjesztett indítványommal tulaj
donkép csak támogatni jóhajtottam a szegedi ipar
társulat azon indítványát, hogy az országos vendég
lős szövetség oly módon volna újjászervezendő, hogy 
az a jelenleg fennálló ipartársulatok központi szer
vévé válna és ezáltal állandó és élénk összeköttetést 
tartana fenn az összes vidéki ipartársulatok között. 
Ezen indítványt még azzal toldottani meg, hogy az 
ingyenes munkaközvetítőt is központosítani kívánnám, 
ami azonban csak úgy volna keresztülvihető, ha az 
ipartársulatok tagsági dijaikat progresszív módon, 
vagyis az alkalmazott személyzet arányában olykép
pen emelnék, hogy ezáltal azután minden ipartár
sulat minden tagja helyett képes lenne az évi tag
sági díjnak egy bizonyos részét a magyar vendég
lősök országos szövetsége pénztárába befizetni, to
vábbá képes lenne minden ipartársulat székhelyén sa
ját költségén oly ingyenes munkaközvetítő osztályt 
felállítani, mely a központi munkaközvetitővel szo
ros kapcsolatban állana s működése eredményéről a 
központot időről-időre tájékoztatná.

Ezáltal azután elérhető volna azon régi óhaj, 
hogy a magyar vendéglősök országos szövetsége is 
lépjen a munkaadók országos szövetségének tagjai 
sorába, mely esetben ennek áldásos munkájából is ki
vehetnék i észiiket az ország vendéglősei oly módon, 
hogy egy szilárd egységes kapcsot létesítve az or
szág összes munkaadóival, akadálytalanul dolgozhat
nának iparuk fejlesztésén és felvirágoztatásán. De to
vább megyek. Az ország szállodásai, vendéglősei és 
korcsmárosai erkölcsi és anyagi erejének ezen közpon
tosításával együtt megoldódnék a rég óhajtott ven

dég lősök bankja kérdése is, mert tudvalevő, hogy a 
munkaadók orsz. szövetségével szoros kapcsolatban 
levő munkaadók bankja r.-t., melynek vezetésében 
több előkelő vendéglős is résztvesz, már eddig is fog
lalkozott vendéglők, kávéházak, főpincérek finánciro- 
zásával, uvadékok adásával s egyik sarkalatos pro
gramjának megvalósításával, tudniillik a vidéki váro
sokban való fiókók felállításával a munkaadókat az 
erkölcsi támogatás mellett hathatós anyagi támogo- 
tásban is részesíthetné.

Mindezeknél fogva, mivel a »Magyar szállodás 
és vendéglősmunkaadók egyesü letei tanulmány tár
gyává tette a szegedi és a többi ipartársulatok indítvá
nyait, az országos szövetség újjászervezése ügyében 
magának az egyesületnek nevében a következő indít
ványt terjesztem orsz. szövetségünk múlt évi közgyű
lése elé :

Mondja ki a közgyűlés, hogy az országos szö
vetséget oly módon szervezi át, hogy ez az országban 
levő ipartársulatok központi szervévé válva, ezekkel 
állandó összeköttetést tart fenn ; hogy minden egyes 
iparunk érdekeit érintő ügyben az ipartársulatokkal 
egyetértőleg jár e l ; hogy ezen szervezés keresztül
vitelére egy országos bizottságot küld ki, mely bi
zottság megállapítja a hozzájárulás nagyságát és a 
szükséges módosításokat keresztül viszi. Ezenkívül a 
saját nevemben a következő indítványt tettem :

Mondja ki a közgyűlés, hogy a »Magyar Ven
déglősök Országos Szövetsége« szakosztályát újólag 
életbe lépteti, illetőleg minthogy a múlt évi tiszt
újító közgyűlésen ezen ügyosztály tagjai alapszabály
szerűen meg is lettek választva, annak rendszeres 
működését megkezdetni kívánja, még pedig olyfor- 
mán, hogy a szakosztály teendőinek ellátását a szö
vetség- önálló, autonóm testületi jogának teljes fen- 
tartásával a »Magyar Szállodás és Vendéglősmunka
adók Egyesületei veszi át.

Az indítvány megtételénél gondolatmenetem, il
letve okfejtésem a következő volt: Habár az alapsza
bályok 3. §-a a közvetítési ügy ellátását és országos 
alapon leendő szervezését a szövetség czéljai közt 
szószerint nem is emliiji fel, hanem csak az erkölcsi 
és anyagi érdekek minden irányban való előmozdítá
sát,̂  a törvények egységes végrehajtásának biztosí
tását, a vendéglői ipar emelését, a tagok barátságos 
viszonyának fejlesztését, szilárdítását, állandósítását, 
az országos nyugdíj egyesület támogatását, tanoncz- 
iskolák országszerte létesítését és fentartását: kétség
telen, hogy a közvetítési ügy ellátása és országos 
szervezése is e feladatok közé tartozik és pedig nem
csak azért, mert iparunknak valósággal létérdeke, te
hát úgy erkölcsi, mint anyagi érdeke, hogy a mun
kaközvetítés a niunkaadók rendelkezése alá helyez
tessék, hanem azért is, mivel úgy néhai Stadler Ká- 
rolynak 1885. évi, mint B okros  Károlynak 1896. évi 
szövetségi tervezetében a közvetitésügyi szakosztály 
épp úgy helyet foglal, mint az elnöki, pénzügyi, ta- 
nonczügyi, nyugdijiigyi és idegenforgalmi szakosztá
lyok.

Magának a szövetségnek fejlődési története, va
sműit a szövetség két legélénkebb tevékenységet ki
fejtő szakosztályának: a tanonczügyi és n yugdijegye- 
siileti szakosztályának tiz, illetve tizenhároméves tör-

P  s e n  E r e d e t i  S n r  aenossen8chafts.Brauerei legmodernebb technikai berendezésével
_______  L I C U C U  J U i  ‘  fhogy gyártmánya a földgömb legtávolibb részébe szállítva sem veszti
söre; kezelése nem okoz nagyobb gondot mint a h a l a i ' A..,,,1?e“í er«*e« sör a kontinens legkitűnőbb zamatnnagyoon gonaot, min . a hazai soroké. A misem sor nálunk megrendelhető és szívesen szolgálunk 

közelebbi megallapodasokra vonatkozó felvilágosításokkal.

P flR R O R Ifl BUDAPEST, VII., Károly-körut 13., mint a P l l s e n c r
___________  m o s s e n s c h a i t s - B r a u e r c i  magyarországi vezérképviselete. Telefon 160—61. 0 0
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ténete is azt bizonyítja, hogy ezen intézmények, da
czára annak, hogy a szakiskolák ügyét a budapesti 
vendéglősök szakirányú tanoncziskolájának felügyelő 
bizottsága intézi teljesen függetlenül a szövetségtől, 
a nyugdijügyi szakosztály pedig egy teljesen auto
nóm szervezettel bíró, virágzó és hatalmas országos 
intézménynyé fejlődött; mégis mind a kettő szer
ves kiegészítő része maradt a szövetségnek, melynek 
évi rendes közgyűlésein a két intézmény beszámolója 
a szövetség nevében kerül bemutatásra.

Nincs tehát sem m i akadálya annak sem, hogy  
a közvetitésiigy országos szervezését a szövetség  
aegisze alatt a »A1agyar Szállodás és Vendéglősmun
kaadók E gyesü letei vegye kezeibe. Annál is inkább, 
mert a már lefolyt rövid idő tapasztalatai is azt bi
zonyítják, hogy a munkaközvetítés kérdését a szé
kesfővárosban ez j'dő szerint már sikeresen meg is 
oldottuk, de más iparágak állapotának megfigyelései 
meggyőztek bennünket arról, hogy a munkásügy nem 
lokális, hanem országos jelentőségű ügy, amelynek 
szilárd és állandó rendezése másképp, mint a legszéle
sebb, tehát országos alapon, el sem képzelhető. Meg
győződésünk tehát, hogy az egész országra kiterjedő 
erőteljes és organikus szervezkedést tartjuk ezen ügy
ben is a munkához és fejlődéshez szükséges nyuga
lom egyetlen reális fundamentumának. A kezdeménye
zést, amennyiben abban újítás foglaltatik, maguk a 
vidéki ipartársulatok (is csak örömmel fogadhatják 
el, mert a mindinkább vidékre |is kiterjeszkedő mun
kásmozgalmakkal szemben egy oly hatalmas védő
eszközre tesznek szert, mely őket nemcsak a legna
gyobb kellemetlenségek ellen biztosítja, hanem az 
indítvány elfogadása és megvalósítása esetén a dol
gozni akaró tisztességes munkásoknak állandó nyugal
mat biztosítanak és számot tarthatnak arra, hogy a 
központ részéről a szükséges kellő minőségű és meny- 
nyiségü munkaerő fog rendelkezésükre állani.

Ha ezen állandó összeköttetés a szövetség és a 
Hvidéki ipartársulatok között (indítványom értelmében 
megvalósul, a közvetítési ügy országos szervezése 
csak egyszerű admniisztrativ kérdést fog képezni, mert 
a teendők ellátását a vidéki ipartársulatok közreműkö
désével az ország összes vendéglőseinek érdekében 
díjtalanul ismét szívesen vállalja magára a buda
pesti munkaadó szövetség, mely a maga közvetítő 
intézetének kiterjesztését vidékre amúgy is felvette 
a maga programjába .így a megvalósítás a szövet
ségre anyagi terheket sem róna.

Czélomtól messzire vezetne, ha ehelyütt annak 
bő*vebb fejtegetésébe bocsátkoznék, hogy a mai mo
dern munkásmozgalmak mennyire kötelességünkké 
teszik a védekezést, a védekezés czéljából a minél 
erősebb alapon álló szervezkedést, és hogy e szervez
kedésben minő nagy jelentősége van annak, hogy 
a munkaközvetítés fe letti rendelkezési jog  a mun

kaadók kezeibe legyen letéve. A munkáskérdések ilyen 
utón való rendezése lehetetlenné teszi a hatalmi kér
dések felszínre jutását és tultengését, rendezett és 
szervezett viszonyokat teremt az iparban, melyek közt 
akadálytalanul dolgozhatunk iparunk fejlesztésén és 
felvirágoztatásán egyforma buzgalommal ápolva és 
védve a maguk, valamint a dolgozó munkásságnak 
erkölcsi és anyagi érdekeit.

Elégtétel.
Az a méltatlankodás és felháborodás, melyet a 

magát minden jogczim nélkül »vendéglősszaklapnak« 
nevező Fogadó czimü nyomtatványnak a vendéglős
ipar legkiválóbb és legérdemesebb képviselői ellen 
intézett jogtalan és indokolatlan támadásai csak a 
piaczi publikumnak tetsző bohóczpiszkolódásai min
denfelé keltett, elementáris erővel zug végig az or
szágon. Mindenütt, ahol jóérzést! igazságosan gon
dolkozó és ítélkező emberek vannak, emberek, akik 
ismerik iparunk történetét és tudják, mily nemes és 
önzetlen, óriási erkölcsi és anyagi áldozatokat igény
lő áldásos munkát végeznek évtizedek óta épp a meg
támadott vezérférfiak iparunk érdekében, undorral és 
megvetéssel utasítják vissza a hívatlan elemek és pia
czi komédiásokként ugráló agitátorok kéretlen apos
tolkodását, mely annyira magán viseli a szennyes ön
érdek megbélyegző kritériumait, hogy azoknak ma 
már csak a legvaskosabb tudatlanság, vagy a szán
dékos rosszindulat ülhet fel.

A tudatlan, minden képzettség nélküli komédiá
sok okvetetlenkedése ma már figyelmet sem érdemel. 
Ellenben legnagyobb érdeklődésünkre tarthatnak szá
mot azok a lelkes átiratok, melyekkel legelőkelőbb 
vidéki ipartársulataink egymással nemes versenyre 
kelve, a legfenségesebb elégtételt nyújtják megtáma
dott vezérférfiaiknak . Ma ismét két ily spontán meg
nyilatkozásról adhatunk hirt és növeli örömünket, 
hogy ezek Győrből és Szombathelyről, iparunk e két 
erős várából érkeztek hozzánk.

A »Györi vendéglősök és kávésok ipartársulata 
a következő átiratot intézte ipartársulatunkhoz:
A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipartársulat tekintetes E lnökségének
Budapesten.

Ipartársulatunk 1910. decz. 5-iki választmányi 
ülésén foglalkozott a tek. elnökség vezetése alatt álló 
ipartársulat választmányának f. évi október hó 28-án 
kelt átiratával s egyhangúlag elhatározta, hogy az 
átiratban foglaltakhoz helyességgel hozzájárul, mert 
úgy Gundel János, mint B okros  Károly és Petánovits 
József urakat nemcsak minden tekintetben intakt jel
lemeknek ismeri, hanem teljes tudatában van annak

N i n c s

UNICUM
g i j o m o r e r ő s i f ő  l i k ő r  

•  m á s ,  m i n i  Z W A C K - / ^ .  •

g  Csakis eredeti palackból fogadjuk el. g
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is, hogy az ő fáradhatatlan , önzetlen és ernyedet- 
len buzgalmuknak és munkásságuknak köszönheti a 
magyar vendéglősipar mai magas fe jlő d ését  és tekin- 
télyrejutását. Éppen ezért ipartársulatunk választmá
nya elitéli mindazon támadásokat, melyeket a »Fo- 
gadót. czimü lap nevezettek kiváló személye ellen 
gálád módon folytat, miért js felhívja az ipartár
sulat minden egyes tagját, hogy a y>Fogadó«-tól min
den támogatást vonjon m eg s azt hely iségeiből is 
tiltsa ki. Választmányunk ezen határozatát azon kérés 
kapcsán közlöm' a tek elnökséggel, hogy ezt szívesked
jék fentnevezett urakkal közölni.

A y>Oyöri vendéglősök és kávésok ipartársulatav. 
nevében

Győr, 1911. január 5-én.
Kiss Károly, s. k.

Ezen átiraton kivid a W asvármegyei fogadósok, 
vendéglősök és kávésok ipartársulata« a következe 
levelet intézte ipartársulatunkhoz:
A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipartársulatav tek. E lnökségének
Budapest.

Tekintetes elnökség!
A W asvármegyei fogadósok, vendéglősök és ká

vésok ipartársulatav f. hó 23-án tartott választmányi 
ülésében mély megbotránkozással vett tudomást azon 
méltatlan és minden alapot nélkülöző támadásokról, 
melyekben a »Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmár\osok ipartársulata,« valamint a »Magyar 
Vendéglősök Országos Szövetsége« és különösen az 
orsz. nyugdijegyesület vezetősége a közelmúltban (a 
Fogadó ez. lap részéről) részesült.

Ipartársulatunk választmánya régen meg van győ
ződve arról, hogy az em lített vendéglős érdekkép
viseletek vezetői hosszú évek során keresztül a leg 
önzetlenebb fáradtsággal vitték a reájuk bízott ügye
ket s munkájukban soha más, mint az igazi ven
déglősérdekek által vezettetni nem engedték magu
kat .Munkásságuknak számos elvitathatlan eredménye 
etött a legm élyebb hála érzetével hajol meg és sem
miféle izgatásnak, alattomoskodásnak fel nem ül, ha
nem határozottan vallja, hogy nevezett intézmények 
vezetői eddigi tevékenységükkel minden magyar ven
déglősnek háláját és elismerését vívták ki s a ma
gyar vendéglősöket örök hálára kötelezték.

Ugyan ily meggyőződéssel a nevezett intézmények 
élén álló kiváló szakférfiak egyéni tevékenységével 
is, kik szellemi és erkölcsi képességeiknek tagad katlan 
fölényén  kivid a legmesszebbmenő anyagi áldozatok
tól sem riadtak vissza, hogy ezen intézményeket mi- 
ucl előbb hasznosra és a vendéglősökre nézve hoz
záférhetővé tegyék.

Ezen elvitazhatlan érdemek előtt midőn tiszte
lettel meghajolunk, van szerencsénk egyben a választ
mánynak egyhangúlag hozott határozata alapján úgy 
a fentnevezett érdekképviseletek, mint azoknak ér
demes vezetői iránt való nagyrabecsülésünknek és 
tant őrit katlan bizalmunknak kifejezést adni és egy
ben kérni, hogy kipróbált tehetségüket, önzetlen fá- 
radozásukat a vendéglősérdekek további sikeres mun
kaijától e méltatlan támadások daczára se vonják 
meg.

Van szerencsénk egyben közölni, hogy miután a
»Székesfővárosi vendéglősök és korcsm árosok ipar- 
társulatai'. is átiratban kérte, hogy a »Fogadó« kiadó- 
tulajdonosát és szerkesztőjét bizalmi nyilatkozattal 
támogassuk vélt sérelmében, választmányunk ezen át
iratot is tárgyalta és egyhangúlag kimondta, hogy 
a »Fogadón szerkesztőjét ért á llító lagos sérelem ről 
nem tud s így  nem érzi szükségét vele szemben 
sem m iféle bizalomnyilvánitásnak.

Egyben a választmány azon óhajának adott ki
fejezést, hogy az alig pár hónapja alakult ipartár
sulat inkább a vendéglősök tömörítésén, mint a szét
húzásra alkalmas ily bizalmi nyilatkozatok kierőszako
lásán fáradna. Végül kimondta a választmány, hogy 
ezen egyhangú határozata mindkét ipartársulattal köz
lendő.

Szombathely, 1910. deczember hó 23-án.
Nagy József, s. k. FJerczeg Ferencz, s. k.

Nem minden pikantéria nélkül való, hogy mint 
látjuk, a »Fogadó« a »ha te úgy, én is ugy« elv 
alapján alig hogy a »Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulata« körlevelei az 
ország összes ipartársulataihoz szétmentek, bizalom
kolduló köriratot intéztetett a Kaszás Lajos elnöklete 
alatt álló ipartársulat által egyes ipartársulatokhoz, 
amelyekről elég vakmerő volt feltételezni, hogy elég 
naivak lesznek ahhoz, hogy a vendéglősöket évek óta 
sörbojkottal, ásványvizbojkottal stb.-vel bolonditó 
gyülevész hadnak fel fognak ülni. A ravaszul kieszelt 
kísérlet azonban balul ütött ki. Fogadóék olyan vá
laszt kaptak Szombathelyről, melyet alig fognak ki
tenni ablakukba; Szól ez irás eképpen : Tanulhat be
lőle, aki akar.
A »Székesfővárosi vendéglősök és korcsm árosok ipar- 

társ illatáé-hoz intézett átirat.
A W asvárm egyei fog ad ósok , vendéglősök és ká

vésok ipartársulatav f. hó 23-án tartott ülésében fog
lalkozott a t. Czim részéről a Fogadó ügyében hozzá 
intézett megkereséssel. A választmány egyhangúlag 
clitéli azt az eljárást, melyet a Fogadó a magyar 
vendéglősök érdekeiért évtizedek óta önzetlenül és 
elvitázhatlan sikerrel fáradó egyesületek, intézmények 
s azok kiváló vezérférfiai ellen folytat.

Ily körülmények között a tek. Czim megkeresé
snek  eleget tenni nem lehet s mert nem látja szük
ségét annak, hogy az állítólag vendéglösérdekeket 
szolgáló F og ad ó  czimü lap szerkesztőjét holm i bi
zalmi nyilatkozatokkal honorálja  a vendéglősök kö
zött mesterségesen szított széthúzásért és mert 
meg van győződve, hogy valamely lap nem bizalmi 
nyilatkozatokkal, hanem becsü letes munkával érde
melheti ki a vendéglősök támogatását, az átirat felett 
napirendre tér.

Nem mulaszthatjuk el azonban azon óhajunknak 
kifejezését, vajha az igen tisztelt ipartársulat is azon 
fáradna, hogy a magyar vendéglősöket a kipróbált 
és különösen bevált érdekképv iseletek körül csopor
tosítaná s ezzel azoknak fokozott megerősödését elő
mozdítani igyekeznék.

Szombathely, 1910. deczember hó 23-án.
Nagy József, s. k. H,erezeg Ferencz , s. k.

^ *» ^  P i l s e n i  P o l g á r i  S e p f ő z ő  „Pilseni ősforrás"
a Müncheni P a u la n e r  Sörfőző r.-t .  S a lv á to r a ö r g y á r

m agyarországi k izáró lagos vezérképvise lete  
M E Z E Y  é s  T Á R S An„ . , IV , A ^ P i i i Vc45.AlrSui?rel,"kft u*r hordóban, mint palacakban „Pllaenl őalorrle rti*
B u d ap es t ,  IX., R a n o ld e r -u tc z a  4. 8Z. í l  Scrlözaböl alakíttatott 1842 „Müncheni Paulaner aflr" a Müncheni Paulaner
TELEFONSZAm 58-80, telefonszAm «  mm S r i i s  I 2 rel,í í í , ‘ W a,á eRész éven *>• .Br*< a Müncheni Paulaner03 0  TEiEroNSZRM 5 8 -6 0 . “ “  aortozo Salvitoraörgyárból, kizárólag ceakla márcilua havában kapható. ---------------

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1319 H január 15. M agyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

-  HYGIENIKUS
edénymosogatógép.
Kézi vagy motorhajtásra. Fa, szén, légszesz vagy gőz
fűtésre. Mosogat, öblöget, szárit, melegít 1500 7000
darab tányért, tálczát, csészét, evőeszközt óránként.

Egyszerű kezelés. 
Csekély üzemköltség. 
Személyzet, idő és 
törlőruha megtakarí
tás. Zajtalan munka. 
Utolérhetetlen tiszta 
mosogatás.Nincs por- 
czellántörés. Egész
ségügyi és gazdasági 
szempontból minden 
vendéglői és kávéházi 
üzemnél nélkülözhe
tetlen.

Prospektussal és további felvilágosítással szol
gál az aacheni edénymosogatógépgyár magyarországi 

vezérképviselője:

Mahler Károly
B u d ap est, VII., Dembinszky-utcza 9. szám.
Kézihajlásu gép működésben megtekinthető a Bodó- 

kávéházbau (Vili., József-körut 52. sz.)

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

A Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávésse
gédek országos nyugdijegyesülete közleményei.

Jegyzőkönyv.

azonban felhívás dacára sem volt hajlandó 4 és fél szá
zaléknál magasabb kamatot engedélyezni.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi.
2534. Jogtanácsos kívánatosnak tartja, hogy a pozsonyi 

választmány működésének megkezdése előtt az ügykezelő sze
mélyzet a helyszínén minden irányban kellő fölvilágositást 
kapjon, miért is kéri az igazgatóságot, adjon a titkárnak 
felhatalmazást, hogy az Delfin taggyüjtővel együtt a meg
jelölt czélból Pozsonyba utazzék.

Az igazgatóság a kért felhatalmazást megadja.
2535. Jogtanácsos felhívja az igazgatóság figyelmét a 

2528. szánul határozatra, mely szerint Delfin taggyüjtő to
vábbi szerződtetése ügyében a mai ülésen kellene határozni. 
Elnök indítványozza, hogy ezen ügy a jövő ülésre a meg
hívókon különösen kitüntessék és akkor tárgyaltassék annál 
inkább, mert a mai ülésen kevesen vannak jelen és ezen 
fontos ügyet az igazgatóság nagyobb részvételével óhajtja 
tárgyaltatni.

Az igazgatóság elnök indítványa értelmében határoz.
2536. Jogtanácsos jelenti, hogy Lőw Béla a 2526. számú 

határozat folytán közvetlenül 3 havi halasztást kér.
Az igazgatóság a kérelem folytán Lőw Bélának a 

600 kor. visszafizetésére 1911. márczius 31-éig bezáró
lag 3 havi halasztást engedélyez azzal, hogyha ezen idő 
alatt bármi okból a 600 kort. be nem fizetné, további 
halasztást semmi körülmények között nem engedélyez, 
hanem Lőw Béla törlését véglegesnek fog ja tekinteni.
2537. Jogtanácsos jelenti, hogy Móricz Károly, Babista 

József és Haller Mátyás kilépésüknek bejelentése mellett 
befizetett tagdijaik egyharmadát visszakérik. Haller utólag 
Orosz pénzbeszedő utján kérelmét visszavonta, Babista 36 
hónapig, Móricz pedig 1 hónap hijján 10 évig tett eleget 
tagdíjfizetési kötelezettségének, utóbbit külön levélben is f i
gyelmeztette arra a nagy hátrányra, mely reá kilépése folytán 
hárul, minthogy azonban ennek dacára ragaszkodik az egy- 
harmad visszatérítéséhez, a kérelem értelmében kér határo
zatot. Jelenti végül, hogy Babistának 232.56 kor., Móricz 
Károlynak pedig 155 kor. 30 fill. jár vissza.

Az igazgatóság a jelentést sajnálattal veszi tudo
másul. Babista Józsefnek 232 kor. 56 fillt., Móricz Ká
rolynak pedig 155 kor. 20 fillt. visszautal és őket a 
tagok sorából törli.
2538. Jogtanácsos jelenti, hogy Constanczer József fel

vételekor 50 éves elmúlt és minthogy a 13. szakasznak meg
felelő egyesületnek nem volt tagja, az egyesületbe fel nem 
vehető.

Felvétetett Budapesten, 1910. évi deczember hó 29-éri, 
a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesülete Igazgatóságának a köz
ponti irodában d. u. fél 5 órakor tartott rendes havi ülé
séről.

Jelen voltak a jelenléti könyv szerint.
2530. Elnök megnyitja az ülést, üdvözli a megjelen

teket, megállapítja a határozatképességet, felolvastatja az 
előző ülés jegyzőkönyvét,

melyet az igazgatóság hitelesít.
2531. Elnök bemutatja és titkár felolvassa Müller Antal 

igazgatósági tag levelét, melyet ez Elnök urunkhoz intézett 
40 éves működésének jubileuma alkalmából. Köszönetét mond 
ebben jubiláló ünnepeltetéseért, és a nyugdijegyesület iránti 
szeretetének és az ünnepeltetésért hálájának kifejezést adandó 
eddigi alapítványát ujabbi 500 K-ás alapítvánnyal gyara
pítja.

Az igazgatóság lelkes éljenzéssel veszi tudomásul 
Müller Antalnak ujabbi bőkezű alapítványát, melyért 
jegyzőkönyvileg mond köszönetét.
2532. Jogtanácsos jelenti, hogy a Szállodások stb. ipar

társulata bcküldötte a Részvényserfőződe 20.000 K-ás ala
pítványának fele kamatait, 461 kor. 75 fillért, hogy továbbá 
Palkovits Ede ur 10 kor. tanudijat, mit részére egy peres 
ügyben a bíróság megállapított, az egyesületnek küldötte 
be, hogy végül Qottwald Rezső főpinezér ur a Bokros-féle 
étterem garderoba jövedelméből 5 koronát juttatott az egye
sületnek. i

Az igazgatóság a küldeményekért jegyzőkönyvileg 
mond köszönetét.
2533. Jogtanácsos jelenti, hogy a Központi takarékpénztár 

a nála elhelyezett készpénz-letétek után a kamatlábat 4 és 
háromnegyed százalékra emelte fel. Az Egyesült fővárosi

Az igazgatóság Constanc/.er József felvételét nem 
engedélyezheti és Delfin taggyüjtőt utasítja, hogy Con- 
stanczernak 20 kor. felvételi dijat fizessen vissza.
2539. Jogtanácsos jelenti, hogy Ambrus József és Cseh 

János újból belépett az egyesületbe és előző befizetéseinek 
500/o beszámítását kéri. Perényi pedig hátralékának befize
tésére részletfizetési engedélyt kér,

az igazgatóság a kérelemnek helyt ad.
2540. Jogtanácsos jelenti, hogy a budapesti választmány 

772 kor. 93 fill., a szombathelyi választmány november hó
ban 117 kor. 99 fillt., deczember hóban pedig 101 kor. 
67 fillt., a kassai választmány pedig 445 kor. 37 fillt. küldött 
be elszámolás kapcsán.

Tudomásul szolgál.
2541. Jogtanácsos engedélyt kér arra, hogy a házmes

ternek és a levélhordóknak az újév alkalmával a szokásos 
borravalót folyósíthassa.

Az igazgatóság az engedélyt megadja.
2542. Jogtanácsos a deczemberi bevételekből 5000 kort. a 

Magyar általános takarékpénztár rt.-hoz kér átutaltatni, mely 
az egyesület betéteit nettó 4 és háromnegyed százalékkal ígérte 
kamatoztatni. Elnök indítványozza, hogy a takarékpénztárak 
félévi folyó számláit, amelyek a jövő hó elején beérkeznek, 
még a jövő ülés előtt vizsgálja át a felügyelő-bizottság 
és hogy az egyesület tulajdonát képező ingóságokról készít
sen a központi iroda uj leltárt és a felügyelő-bizottság 
ezt is vizsgálja felül.

Az igazgatóság az átutalást elhatározza és elnök in
dítványait elfogadja.
2543. Elnök az évforduló alkalmából visszapillantást vet 

az elmúlt év eseményeire, örömmel állapítja meg, hogy az 
igazgatóság, a tisztikar és a választmányok igyekezete és 
ügybuzgalma nem volt hiábavalói fáradság, az egyesület biz-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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tos alapon lett felépítve, a virágzásnak folyton magasabb 
fokára emelkedik és a hozzáfűzött várakozásoknak és remé
nyeknek minden irányban képes eleget tenni. Szép szavakban 
mond köszönetét az igazgatóságnak, a tisztikarnak és a vá
lasztmányoknak buzgó és sikeres működésükért és nekik vala
mint az egyesület összes tagjainak és családjaiknak boldog 
újévet kíván. i

Kommer Ferencz lelkes szavakban emeli ki, hogy az elnök 
által hangoztatott és mindenki által készséggel elismert szép 
sikerben és gazdag eredményben az egyesület fellendülésében 
oroszlánrésze van az elnök fáradhatlan működésének, miért 
is néki hálás köszönetét mond az igazgatóság és az egyesület 
nevében és úgy néki, valamint családjának boldog újévet 
kiván.

Az igazgatóság a felszólalásokat tetszéssel fogadja 
és Kommer Ferencz jókivánataihoz elnök lelkes éltetése 
közben csatlakozik.
Több tárgy nem volt, elnök az ülést berekeszti.
K. m: f.

A Budapesti kávésipartársulat közleményei.

Hivatalos kimutatás u budapesti kávésipartársulat 
munkaközvetítőjének működéséről.

Az 1909. evben elhelyezett munkások szama: 17G00* 
Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 20317. 

Elhelyeztetett:

H ó n a p 1 9 0 9 1910

Január 173 1545
Február 835 1119
Március 1219 1537
Április 2259 1818
Május 1764 2202
Junius 1679 1936
Julius 1451 1808
Augusztus 2076 2222
Szeptember 1727 1846
Október 1513 1597
Nov ember 1127 1243
December 1277 1424

A „Magyar Szállodás és Vendéglős Munkaadók Egyesülete1* 
közleményei.

Pályázati hirdetmény.
A »Magyar Szállodás és Vendéglős Munkaadók Egye- 

sülete« a munkanélküli szállodai és vendéglői alkalmazót 
tak segélyezésére

pályázatot
hirdet.

Pályázhat azon alkalmazott:
1. Ki az ipartársulat ingyenes elhelyezőjének közveti 

tését veszi igénybe.
2. Aki önhibáján kivül ideiglenesen van állás nélkül. 
Az az alkalmazott, aki betegség miatt van munkanél-

kül, csak azon esetben segélyezhető, ha a munkásbiztositó 
pénztár segélyben már nem részesíti, és betegsége oly ter
mészetű, hogy ismét munkába állása várható.

Azon alkalmazottak segélyezése, kik »A Szállodások, Ven
dég lősök , K ávésok, P inczérek és K ávéssegédek  Országos 
N yugdijegyesiiletének  tagjai, megelőzi a többiek segélye
zését.

Házasok nőtlenekkel szemben előnyben részesülnek.
A pályázati kérvények legkésőbb /. hó 24-ig  benyújtandók  

az Ipartársulati ingyenes elhelyező irodában.
A pályázati kérvényben előadott tények igazolására szol

gáló okiratok beniutatandók.
Az elnökség.

TÖR17ÉRYEK, RÉRDELETEK.

A zárt palaczkok mennyiségtartalmának kötelező meg
jelölése tárgyában kiadott 107.232/1908. számú kereske
delmi miniszteri rendelet felfüggesztése tárgyában az érde
keltek kérelmére és közbenjárására a kereskedelmi minisz
ter a következő rendeletet adta k i : A bort, sört vagy egyéb 
szeszes italt tartalmazó zárt palaczkok mennyiségtartalmá
nak kötelező megjelölése tárgyában 1908. évi deczember 30-án 
107.232. szám alatt kibocsátott kereskedelemügyi miniszteri 
rendelet végrehajtását az ezen szabályozásnak életbe lép
tetése körül felmerült nehézségek következtében az 1911. 
évi deczem ber hava 31-éig  te r je d ő  id őre  Horvát-, Szlavon- 
és Dalmátországok bánjával egyetértőleg felfüggesztem.

KÖZGAZDASÁG,

Kihelyeztetett:
1910. évi december hó 15. napjától 31. napjáig.

löpincér . . . .
állandó kisegítő

6
felszolgáló 31 280
kávéfőző . . . 18 . 233
kávéfőzőnő 9
konyhalegény . 17 . 104
föli i ónö . . . . 2 6 11
takarítónő . . . 24

Budapest, 191 -. lanuár 1.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

Pályázati hirdetmény. (115850/910—IX.) A néhai ifj. 
Hoffmann Ferencz alapítványának rendelkezésre álló 33 kor., 
szóval harminczhárom korona kamatösszege egy budapesti ille
tőségű kiskorú, szegény és jó  magaviseletü iparos-tanoncnak 
vagy iparos-segédnek adományozandó. Ennélfogva felhivat
nak ai pályázni szándékozók, hogy: 1. születési; 2. isko
lai ; 3. erkölcsi; 1. szegénységi és 5. illetőségi bizonyít
ványaikkal felszerelt és az illetékes kér. elöljáróság és az 
ipaitestület által láttamozott bélyegtelen kérvényüket a szé
kesfőváros tanácsi iktató hivatalában  (IV. kér., közp. város
ház 1. cm., 1911. évi január hó 15-ik napjának déli 12 órá-l 
jaig nyújtsák be. A felsorolt okmányokkal teljesen fel nem 
szerelt, vagy elkésve érkezett kérvények nem fognak figye
lembe vétetni. Budapest, 1910. évi deczember hó 10-én. A 
székesfőváros tanácsa. Vosits K ároly  s. k., h. alpolgármester.

Zugkiállitások. Az utóbbi időben igen gyakran előfor
dult, hogy különösen vidéki kisebb iparosok az ország min
den vidékét bejáró kiállítási szélhámosok és ügynökök rá
beszélésének engedve, valamely zengzetes czimü, de a leg
több esetben csak papiroson, vagy valamely jelentéktelen 
kis helyiségben megtartott, úgynevezett »nemzetközi« kiál
lításokon vettek részt, melynek jury je őket előre kialkudott 
nagy összegekért elismerő oklevéllel, arany éremmel, sőt 
grand prix-vel tüntette ki, aszerint, hogy az illető kiállító 
mennyit áldozott. Úgy Parisban, mint Londonban úgyszólván

V É C S I  boipincészete M I S K O L C I
Szállít elegáns kivitelű palackokban, utánvétellel :

Leánykát 7/io liter 80 fill.
Rislinget 7/io m 80 „
Fourmintot 7/io „ 80 „
Muskatályt 7/io „ 80 „

Egri vöröset 7 ío liter 1 K
Burgundit 7/io „ 1 „
Tokaji sza

morodnit °/io „ 1 „
Aszubort 8-5/10 „ 1 „

□ 0  Csomagolás, láda ingyen. 0 0

A borok valódiságáért szavatol:

VÉCSI borpincészete MISKOLCZ.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



15M j a n u á r  15. M agy ar V endéglős- és Kávés-Ipar

megszakítás nélkül rendeznek ilyen zugkiállitásokat, amelyek 
egy-két havi időközönként más-más nevet vesznek ugyan fel, 
de' tulajdonképen ugyanazon szélhámosok vállalkozásai ma
radnak. Újabban Louis Christian Haeusser belga és Muccini 
olasz vállalkozó, valamint Fritz Kolin osztrák és Corrado 
Picozzi olasz ügynökök árasztják el felhívásaikkal az orszá
got, figyelmeztetjük iparosainkat, hogy a kitüntetések semmi 
értékkel néni bírnak. Ha tehát bármely kiállításon résztvenni 
óhajtanak, de különösen ügynökök utján nyert felhívások 
esetén, mindenkor előbb a kereskedelemügyi m. kir. minisz
tériumhoz, vagy a m. kir. kereskedelmi múzeumhoz fordul
janak, hol ingyen hiteles információt szerezhetnek.

IRODALOM.

Közgazdasági Értesítő. A kereskedelmi minisztérium hi
vatalos közlönye, a Közgazdasági Értesítő most uj formá
ban jelent meg, de ezt az uj formát határozottan értékes 
tartalom teszi vonzóvá. Nyíltan be kell vallani, hogy itt egy 
igen értékes kezdeményezéssel állunk szemben, melynek min
den részlete hozzáértő és komoly munkáról tanúskodik. Az 
eddigi pusztán regisztrativ anyag helyett czéltudatos gond
dal -feldolgozott értesülésüket és tájékoztatást, sőt önálló 
czikkeket is kap az olvasó. A most megjelent első szám 
vezető czikkét d'r. Lers Vilmos irta, a Husdrágaság és ini- 
litarizmus czimen, s alig szükséges mondani, hogy uj szem
pontokból tudta ezt az agyonnyaggatott kérdést megvilá
gítani. Dr. Andor Endre következő czikke után sorakoznak 
a gazdag informatív rovatok s végül pedig a vámügyek 
részére nyitott uj rovat, melynek anyaga igazán régóta ér
zett hiányt pótol. Szóval az első szám kétségkívül érdekes 
és értékes, úgy, hogy ily alapon ez a hivatalos értesítő 
jelentékeny gyakorlati eredményeket ígér. Az Értesítő egyéb
ként nem közöl magánhirdetéseket, amit azért konstatálunk, 
mert néhány nap előtt ellenkező hírek keringtek, s ez ellen 
határozottan tiltakozni kellett.

Iparoskáté 1911-re. Ennek a minden izében praktikus 
és teljesen bevált kézikönyvnek most jelent meg az ötödik 
évfolyama. Az első fele csupa gyakorlati útmutatás az ipari 
élet számára. A második része teljes és a hivatalos czim- 
anyagot is kiegészítő czimtár, amely az összes ipari hatósá
gokat, intézeteket, érdekképviseleteket és szaklapokat sorolja 
fel részletesen. A szövegrész tartalmából kiemeljük a kö
vetkezőket: Bankdolgok az iparos üzletében. Irta dr. Bálint 
Béla, az Osztrák-Magyar Bank jogtanácsosa. — Mire vigyáz
zunk üzletek eladásánál, vételénél? Ipari közigazgatási 
anyaggyüjtemény. — Egészségügyi berendezkedések az ipar
ban. Irta B ereg i Ármin mérnök. — Műhelyek berendezése 
és költségszámítása. — Humanitárius intézmények az ipar
ban. — A felmondás és ami utána következik. — A kon
zuli hivatalok igénybevételének módja. Irta Tschinkel Ca- 
milló cs. és kir. főkonzul. — Milyen legyen a jó  segéd? Irta 
dr. Radványi László. - -  A munkaadók Ausztriában. Irta 
ta r k a s  László. — Az ipartestületi reform. Irta E dvi-lllés  
László. — Miért jegyezte be czégét az iparos? — A szer
számok jóságának ellenőrzése. — Mit kell tudni az uj mér
téktörvényről? — Az önállósítás személyi feltétele. Irta Radó  
István. — Hogyan számítsuk ki, hogy valamely gép vásár
lása gazdaságos-e? — Miért olvasson az iparos szaklapot? Irta 
Nézsai  R. Pál. A csinos vászonkötésü könyv 4 koronába 
kerül és kiadóhivatalunkban is megrendelhető.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
lpartársulata“ minden pénteken

t á r s a s  r e g g e l i t  t a r t .
1911. évi január hó 20-án: Mayer Ferettcz vendéglő

dben (Arany János-u.)
1911* évi január hó 27-én: Palkovics E de  vendéglő

d én  (Angol-királynő-szálloda.)

-------- ,,3óbardtok“ összejövetelei. =====
A «Jó Barátok Köre" minden héten szerdán délután 

4 orakor társas uzsonnát rendez. A legközelebbi uzsonnák a 
következő helyen lesznek:

1911. január 18-án: Kriszt K ároly  vendéglőjében (Vise- 
grádi-u. 24. sz.)

1911. január 25-én: H orváth István vendéglőjében (Had-
1»gy-u. 2. sz.)

Löweiistein M. utóda Horvát Nándor cs és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.) É v u z ed ek  óta  az  
ország  legn agyobb  szá llodáin ak , v en d ég lő in ek  és  kávéháza i-  
11—48\andÓ 8z&1IitóJ a - Fióküzlet: IV., Kishíd utcza 7. (Telefon

VEGYES HÍREK.
A mi bálunk. A Budapesti szállodások, vendéglősök és 

korcsm árosok ipar társulata1' f. évi január hó 9-én Oundel 
János elnöklete alatt tartott választmányi ülésén határozta 
el, hogy a régi, jóhirnevü vendéglősbált az idei farsang
ban is megtartja és a rendező-bizottság ügybuzgó elnöke 
Petánovits József másnap — január 10-én már az első bál- 
bizottsági ülést is megtartotta. A bált márczius 8-án (eset
leg 9-én) a székesfővárosi Vigadó-épület összes termeiben 
fogják megtaratni és bálanya akinél eziránt küldöttség 
tisztelgett — Burger I. Károlyné, a Hungária-szálloda ünne
pelt szépségű felesége lesz, akinek oldala mellé W llburger 
Károly és H ack István fognak gondoskodni ragyogó szép
ségű koszoruskisasszonykákról. A rendező-bizottság a diszel- 
nökök sorába Burger I. Károlyt, alelnököknck B aár  Józsefet, 
és Katona Gézát, czigánybirónak pedig B okros  Károlyt vá
lasztotta meg. Megválasztották ezenkívül rendező-bizottsági 
tagoknak Benedek  Rafaelt, E lő  Józsefet, F e jé r  Leót, Erén- 
reisz Antalt, Malosik Nándort, H arsányi Adolfot, Marshall 
Józsefet, if j. dr. Nagy  Sándort, H auer Károlyt, if j.  R áhel 
Ferenczet, Mucnyák Károlyt, K ep es  Józsefet, Klttner Mi
hályt, Sípos Ferenczet, Takács Ödönt, Zim m er Ferenczet.

Uj udvari tanácsos. Ö Felsége a király — mint érte
sülünk — várpalotai Palotay  Rezsőnek, a Szt.-Lukácsfürdő 
gyógyfürdő és kutvállalat részv. társ. vezérigazgatójának a 
hadsereg jóléti intézményeinek támogatása körül kifejtett 
kiváló áldozatkészségének elismeréséül az udvari tanácsosi 
méltóságot adományozta. A kitüntetés hire mindazon körök
ben, ahol a kitüntetett férfiú érdemes társadalmi és köz
életi munkássága már régóta nagy méltánylásra talál, — 
osztatlan örömet és megelégedést keltett.

A budapesti kávésipartársulat társasvacsorája. A buda
pesti kávésipartársulat f. hó 9-én tartotta az uj évben első 
társasvacsoráját Schuller Ferencz és Tsa VáczRköruti ven
déglőjének különtermében, melyen az ipartársulat tagjai kö
zül H arsányi Adolf elnök, U por József és S zeiffert  Antal 
alelnökök, G ruber Károly ellenőr, Dr. Kem ény  Géza titkár, 
F. Kiss Lajos szerkesztő, M észáros Győző szövetségi elnök, 
K allós  Márkus, Gárdonyi József, P etrovics  György, Sztanoj 
Miklós, W eiszberger  József, A lm ássy  Károly, Klosz  Her- 
inann, Veres Kálmán, Gaál Arnold, G rósz  Bernát, Salzer 
Mór, B odó  Adolf, K ovács József, B erg er  Szilárd, D ióssy  
Ágoston, F e jé r  Gyula, H olzer  Leó, Tauber Salamon, B rúder 
Samu, Sachs Ödön, Wcisz Bertalan, K atona  Gyula, G er
mán Jenő. A szép számban megjelent ipartársulati tagokon 
kívül jelen voltak még: G orcczky  Zsigmond IV. kér. elöl
járó, Dr. Incze Henrik, Radványi Vilmos, N agy  Sándor, 
Lábesz  Henrik a Törley Jozs. és Tsa ezég képviselője, Ta
kács Ödön a Frohner I. ezég főnöke, K ovács József az 
»Általános berendezési rt.« igazgatója, G lasner Arnold, Glas- 
ner Ede, Vass Samu, Griinhut A., F ischer  Miksa, H orváth  
Dániel stb. Az est mindvégig a legjobb hangulatban folyt 
le. Legfőbb érdekessége H arsányi Adolf elnöknek az újévi 
ajándékokról szóló előre hirdetett előadása volt, melyet a 
jelenvoltak osztatlan érdeklődéssel hallgattak végig és gya
kori élénk tetszéssel kisértek. Az előadó történelmi vissza
tekintései, a felolvasott bel- és külföldi ujságszemelvények 
élénkké és vonzóvá tették az előadást, mely elsői kísérletnek 
élénkké és vonzóvá tették az előadást, mely első kísérlet
nek pompásan bevált. (Az előadást egész terjedelmében la
punk mai számában közöljük. A szerk .)  Czélját is egészen 
elérte, mert nyomán B odó  Adolf, G árdonyi József, K iász  
Hermann felszólalásai és tartalmas megjegyzései révén oly 
magas színvonalú vita fejlődött ki, mely az újévi aján
dékok kérdésének megoldását bizonyára siettetni fogja. Har- 
sányit előadásának megtartására — az előzmények rövid is
mertetése kapcsán — U por  József alelnök szólította fel 
és ugyancsak ő ajánlotta lelkes beszéd kíséretében a jelen
levők gondos jóindulatába a készülő »kávésbál« ügyét is, 
mely a közel százéves ipartársulatnak első ilynemű szerep
lése lesz, és — minthogy tiszta jövedelme a házépitő-alap 
és a munkanélküli alkalmazottak segélyalapja jávara fog

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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r Első Pilseni 
Részvénysörfőződe

Pl LSEN.
Magyarországi Vezérképviselete

Ifj. Lövy Adolf és Társa
BUDAPEST, Vili. Szentkirályi-utca 14. sz.

Alapittatott 1869. Telefon 144 -  00.

Magyarország bármely állomására szál
lítja az általa képviselt

első pilseni részvénysört
világhírű gyártmányt. — Vendéglősök és 
t. érdeklődők szíveskedjenek közvetlenül 

a fenti céghez fordulni.
Vidéki városokban leraka- 
tot és képviseletet létesít.

fordittatni — kell, hogy minden tekintetben oly fényesen 
sikerüljön, hogy az necsak a jótékony czélnak, hanem az 
ipartársulat presztízsének is megfeleljen. Ezután még szá
mos felköszöntő hangzott el. G orcczky  Zsigmond, F . K iss  
Lajos, Dr. h icze  Henrik beszédei különösen nagy hatást 
értek el. Vacsora után a társaság G aál Arnold, majd K a lló s  
Márkus kávéházába ment (első és második) feketére. Mind
két helyen L ábesz  Henrik, a Törley-gvár képviselője gon
doskodott a káv é m ellé  i l l ő i  Qrand vin réservéeről.

Uj nyugdijegyesületi tagok. 1910. január hó első felé
ben a Sz. V. K. P. ős K. O. Ny. a következő uj tagokkal 
szaporodott: Budapesten: B n ldau f Ferencz vendéglős (1000), 
M észáros  Győző kávés (4000), S erop am en szky  Gyula tit
kár (1600), Szél Gyula szakács (1000), O rlov its  József (1200), 
H erg  Ferencz (1200), S tein er  Ferencz (1000), G eba u er  La
jos (600), L ebov ics  Sándor (600) pinezérek; Szolnokon: 
B ékési Mihály, P etes  István, C zim m erer  Gyula, E r ő s  Ist
ván, Varga József pinezérek 1000—1000 kor. nyugdijigény- 
nyel; Pozsonyban: M iillner Béla (3000), pzv. S tu kov szky  
Ferenczné (3000), Já n o s  József (3000), özv. R uzicska  Mik- 
sáné (1000), K ern  Endre (3000), B uda  Lajos (4600), W el-  
iisch  Antal (600) vendéglősök; B iá zer  Nándor (1000), K os- 
tá ly  Károly (600), B rasch  Mátyás (600), H uszár Vilmos 
(2600) .P"lczérek, továbbá K ris tó fc k  János vendéglős (3000) 
Vöröslődön. — Mint az egyesület igazgatósága velünk hi
vatalosan közli, a nm. m. kir. belügyminisztérium az 1910. 
évi közgyűlés által eszközölt alapszabályváltoztatásokat már 
jóváhagyta, minek alapján az egyesület taggyüjtője, D elfin  
Samu ezidőszerint az önálló üzlettel bíró ipartüzo nőtagok 
felvételét már meg is kezdette. Amint az újonnan belépett 
tagok fenti névjegyzékéből látható, az első nőtagok: özv. 
R uzicska  Miksané és özv. S tu kovszky  Ferenczné pozsonyi 
vendéglősök.

Genfi-bál. A genfi pinczéregylet budapesti osztálya f. 
évi január 27-én a Royal-szálloda termeiben az osztály se- 
gelyatapja javára jótékonyczélu bált rendez, melynek disz- 
elnóki tisztét Gum iéi János, Ölitek Frigyes, B u rg er  Károly, 
l ll its  Gyula, Palkovi.cs Ede szállodások és H orv áth  Nándor 
nagykereskedő fogadták el. A bál elnöke K om m er  Ferencz 
szállodás, a rendező-bizottság elnöke C zifrák  Antal, a bál

elnökség tagjai: K ön ig  Jakab, M ittrov átz  Adolf, P au ly  An 
tál, Varga  István, B aár  Ferencz, C se k e  Lajos, B eer  László, 
L ip p n er  Gusztáv, G r á f  János, C sernált József, W irth  Ferencz, 
H aas  Imre, K o m m er  Béla, M ayr  József, F e h é r  Ferencz, 
K ov áit sík  Sándor. Jegyek (személyjegy 3, családjegy 6 K) 
a Bristol-szállodában, a rendezőknél, vagy este a pénztár
nál válthatók.

Esküvő. K lep r tá r  Egon székesfővárosi mérnök f. évi 
január hó 22-én déli 12 órakor tartja esküvőjét a VIi 
kér., Erzsébet-körut 27. sz. alatti Saphir-teremben Steiner 
A lice kisasszonnyal, S te in er  József kiváló hírnevű budapesti 
sütő és ezukrászmester és nejének kedves és szépmüveltségii 
leányával.

Személyi hir. A lb isi László, a Borhegyi F. bornagy
kereskedő ezég helyi képviselője ezen alkalmazásától meg
vált és hasonló minőségben K o lb  Lajosnak, Schaumburg- 
Lippe herczeg villányi pinezészete vezérképviselőjének helyi 
képviseletét vette át. A vendéglős és kávéskörökben osz
tatlan szimpátiának örvendő képviselő ezen újabb alkalmaz
tatásában is bizonyára kedvező fogadtatásra fog találni.

Újévi üdvözlet. Méltatlanul támadott nyugdijegvesületiink 
vezetőségének és annak érdemekben gazdag elnökének sze
retetteljes bizalommal kívánok minden jó t  az évforduló al
kalmával. K ö v áry  J e n ő ,  nyugdijegyesületi tag.

Halálozás. Tragikus módon halt meg f. évi január hó 
4-én egy köztiszteletnek örvendő, derék nagyváradi polgár, 
H araszti Károly, a Pannonia-kávéház bérlője. H araszti, akit 
szivszélhüdés ölt meg, mindössze 46 éves volt és kitűnő 
szakembernek ismerték. Évekkel ezelőtt Berlinben volt ká
véháza és a Pannóniából ő teremtett virágzó üzletet. Halá
lát neje, F a n selow  Emma és négy kis gyermekén kívül ki
terjedt rokonság gyászolja.

Curia-kávéház. Budapesten múlt évi deczember 18-án 
nyílt meg F r a n k i  Bertalannak, a Seemann-kávéház volt tu
lajdonosának vezetése alatt a Curia-kávéház. A Biedermayer- 
stilü, sok Ízléssel, müértelemmél és elsőrendű készítmények
kel berendezett kávéházat a Budapesti tekeasztal- és mübutor- 
gyár-ezég, Parlaghy és Vastag tervezte és rendezte be.

Üzletforgalmi jelentések. G rosz  Ödön é s  A lbert  hat. 
bej. szálloda, vendéglő és kávéház adás-vevést közvetítő iro
dája (B u d a p est , IV ., S em m elw eisz-u . 4 .)  az 1910. évben a 
következő üzleteket közvetilette: M illek er  L a jo s  bérbevette 
a gyógyéttermet Balatonfüreden ; P in d in g er L a jo s  bérbevette 
a »Bercsényi«-szállodát Ungvárott; H o r t i  B a láz s  megvette 
Surányi Sándortól a »Feketesas«-szálIodát Hmvásárhelyen; 
K ertész  M. megvette Feldmann »Pannonia«-kávéházát Újpes
ten ; Ir itz  J ó z s e f  kávéházát Fehértemplomban megvette Fe
kete Sándor; R ón a  G yu la  megvette Swertetzky Gáspár nép
ligeti vendéglőjét Budapesten ; L án g  J a k a b  megvette Kovács 
Béla »Nemzeti«-szállodáját Hmvásárhelyen; W eisz  J e n ő  meg
vette Pártos Jenő »Otthon«-kávéházát Makón; F á b e r  H erm ann  
megvette Bója Ferencz »Központi:<-kávéházát Makón; Ligeti 
M. megvette Szüsz Károly üzletét Miskolczon; L en d ek  Pál 
megvette Horti Balázs »Feketesas«-szállodáját Hmvásárhelyen ; 
Sta rn b erg er  Já n o s  megvette Kontilovics Emil »Grand«-szállo- 
dáját Pancsován ; K o v ács  és G rosz  megvették Szántó Gyula 
»Emke«-szállodáját Petrozsényben; R a d o s  D ez ső  megvette 
Neumann Ferencz »Magyar király«-szállodáját Lúgoson; Still- 
mán F r ig y e s  megvette Bors M. »Vasut«-szállodáját Szege
den ; H orti B a láz s  megvette Ottó Mihály »Erzsébet«-szállodá- 
ját Újvidéken ; K o v á c s  D án iel megvette Balassa Mihály »Eli- 
te«-kávéházát Szombathelyen ; M arosi Z sig m on d  átvette Ren
des Szidor »Meteor«-száIlodáját Budapesten; Schw artz é s  Tsa 
megvették Weisz M. »Eötvös«-kávéházát Budapesten ; Szántó 
G yula  megvette Rónai M. »Royal«-kávéházát Szegeden.

U ngár M ór é s  T sa  hat. bej. szálloda, vendéglő és ká
véház adás-vevest közvetítő irodája (B u d a p es t , V/L,  R ákóczy- 
ut 6 2 .)  az 1910. év második felében a következő üzleteket 
közvetítette: N em én y  T estv érek  megvették Rendes Szidortól 
a »Savoy«-szállodát Budapesten; D áv id  P á l  megvette Pollák 
és Böhm »Otthon«-kávéházát Budapesten; K álm án  Gyula  
megvette Klein Ignácztól a »Rémi«-kávéházat Budapesten; 
Surányi S án d or  megvette Neugebauer és Bergmanntól a »Va- 
dászkürt«-szállodát Zomborban; D iam an t E d e  megvette Uj- 
heli Adolftól az »Európa«-szálIodát Gyulafehérvárott; Ditz 
l ó z s e f  megvette a »Központi«-szállodát Fehértemplomban; 
M ayer Já n o s  megvette a »Casino«-szállodát Verseczen ; Preisz  
I- megvette az »Elite«-kávéházat Temesvárott; K iss  Árpád 
megvette Gombás István »Horgony«-kávéházát Temesvárott.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Egy meráni szálló pusztulása. Meránuan a Stilfersjoch- 
uton álló fio tc l-F crd in an dshöhe-bcn  betörést követtek el. Az 
épü letei nagyrészben  elpusztították. A tettesek elmenekültek.

»Vcndéglős ur I Mondja kérem:
Miért ízlik úgy e fröcscs nékem?«
»— Azért izük a fröcscs, kérem:
Mert Ilona artézi v izzeh  m érem !«

Szent-Lukács fürdő g^őg^fürdö, Buda. 
Teli és nyári gyógyhely.

masszázs, vízgyógyíntézet, gőz
fürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák. Olcsó és gondos 
penzió. Csuz, köszvény, ideg- 
börbajok, lakás, ellátás felöl kí- 

! merítő prospektust küld ingyen a
Szt -Lukacsfíirdö Igazgatósága. Buda.

•  Boréíadás •
J Í90d. évjáratú beregszászi (jegyi bor •  
■  350 tjekfó eladó. Budapest, IX. Ráday-
® utca 15. szám, 1. 15. Buzátíj Terencz.

* fagylalt, jegeskávé, hidegkéseitmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy írásbeli kérdezősködésekre díjmetesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Vezériigynöksége 
Iparsóosztakly :

BUDAPEST V., Váczi-körut 32. Telefon 73—40.

B 0 R 5 E P R 0
szeli folyékony és sajtolt borseprót és borkövet.

^M O S K D V IIS  M , Kőbánya, Maláta-utca I4

4 0 0 -5 0 0  vaggon jeget
olcsó árban szállítok Csikmegyéből. o d o q o o  Ajánlatok

V C r\ n -7 \zók o  R A l o  épitési vállalkozó. Csik- 
■ r v d o  D e l e l ,  szereda címre intezendők.

J
személymérleg,

—  aczclgolyócsaprendszerrel, súly nélkül. =
r
Ara 40 korona. — 125 kgr. teherbírással.

Kiváló elegáns kivitel. Meglepő egyszerű kezelés 
Tartós szerkezet. Garantált pontos mérés. — Kicsi 
terjedelme, 0.20 méter magas, 0.28 méter széles, 
0 .l8 l/2 méter hosszt! és csekély súlya miatt (körül
belül 7'/2 kilogramm) az asztalra is állítható és

minden háztartásban
mint csomag- vagy konyhamérleg is kitűnő szolgálatot 
teljesít. — Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld.

Mahler Károly
B U D A F E B T  V  11., 

B e m b i n s k y - u t c z a  9 .  h z ,

I  Szálloda eladás!! I
7  Vidéki szálloda azonnal eladó vagy bérbeadó. Értekez- g* 
H  lietni lehet: Budapest, Kálvin-tér (8. sz. alatti kávéliózban. J

Modern vendéglők és szállodák
nem vesznek már többé jeget, hanem egy hűtőtelepet 
rendeznek be ezzel maguk állítanak elő hideget és jeget. 
A géppel való htités olcsóbb, tisztább és egészségesebb 
a jéghiitésuél. Egy géppel, mint egy központból a sör, 
bor, hús, tej, zöldség külön-kiilön hűthető és még jég is 
előállítható. Régi jégszekrények és hűtőkamrák géphtt 
tésre átalakitliatók. Speciális gép kávésoknak és cznk 
rászoknak. L. A. R1EDINGER, AUGSBURG, (Német 
. ország) hűtőgépgyár magyarországi vezérképviselete:

Gellért Ignácz és Társa
Budapest, VI., Teréz-körut 41. Telefon 12-91.
Kedvező fizetési feltételek! Gyors szállítás! 
Előkelő referentiák! Messzemenő garantina!

EGnt Bonon
fehér, siller, vörös legolcsóbb beszerzési 
forrása Láng Nándor szőlőbirtokosnál. 
Tessék árajánlatot kérni! Eger, Hevesm.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Tokaji Bortermelők Társasága R.-t. Tokaj

Ajánlja kiváló minőségű valódi

TORH3I BORAIT
Ezen felséges ital adja meg a kellő kedvet az igazi mulatságra.

Előkelőbb és olcsóbb Ital. mint a pezsgő.
Próbarendelásre alkalmas hordócskák:

60 liter 1908. évi asztali bor . 
60 liter 1907. évi pecsenye bor 
60 liter 1904. évi szamorodni .

K
K
K

56.10
66.
82.50

Próbarendelésre alkalmas ládaküldemények:
20 palack 0.7 I. 1904. évi szamorodni bor . . . K 31
12 palack 0.5 lit. 1904. évi 2 pnttonosédesaszubor K 33 
10 palack 0.7 lit. 1904. évi szamorodni és 
10 palack 0.5 lit. 1904. évi 2 patt. édes aszubor K 43
Hordóért, ládáért, csomagolásért semmit sem számi
tank fel. A megrendelő vasati állomásáig fehéráru
ként bérmentve szállítunk minden küldeményt.

Bérbeadó vendéglő!
Dnnántnli nagy város kellő közepén, egy az intelli
gens közönség által látogatott és 40 éve fennálló 
vendéglő, mely áll három étteremből, söntés szobából 
s minden hozzávaló mellékhelyiségekből; gyönyörű 
nyári kerthelyiség, villany és gázvilágitással, 10 lakó
szobával, visszavonulás miatt 4000 írtért átvehető. 
Átvételhez 2000 fit elegendő. A címet megmondja a 

kiadóhivatal.

n , 1 1Árverési hirdetmény.
Törökbálinton kedvelt nyara- 
ralóhelyen egy 20 év óta fenn
álló korcsmaüzlet berendezés
sel együtt f. évi január 
f)ó 23-án délelőtt 10 óra
kor bírói árverésen eladatik.

Az érdeklődők bővebb felvilágosítást Szvoboda  
os mészárosnál Törökbálinton nyerhetnek.j^7a/7

T. étlapiró és vendéglős uraknak lee|nele^t>t>en ajánl0,

legjobbnak elismert és sok időt és munkát megtakarító

Be'fké?evi,s- H E K T O B R f l  P H - L f l  P O K ,
s minden színben levő tintákat. — Nagy választék
ban Hektograph-tekercsek, kész étlapok, menu-kár- 
tyák, konylia-söntés-ivek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlet- 
fiizetek, levélpapír és borítékok szivarszipkák kívá
natra czégnyomassaj is;  legújabb pecsenye- és liakli- 
szek, torta- és tányer-papirok, __ siitemeny-kapszlik, 
papír - szalvéták, papirlemeztányérok, szalmaszálak,
fogvájók, njságtartók, irótáblák, kréták, szivaesok stbit olcsó szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan^szállit :

BERK0UIT5 KÁROLY Buőapest, ü li . ,  Sip-utca 5. sz.
Hektograph készítő, irodai, éttermi, kávéházi és czukrászdai czikkck raktára. 

K ívána tra  árjegyzék és m in ták  ingyen és bérmentue.

M agyarország egyik legnagyobb
vidéki városában egy régi idő óta fennálló elsőrendű, kitűnő 
forgalmit vendéglő családi okokból átadó. T. érdeklődök 
szíveskedjenek az Első Pilseni Részvénysörfőzde magyaror
szági vezérképviselete irodájában, Budapest, Vili. kér., Szent- 

királyi-utcza 14. szám alatt jelentkezni.

Szolnok-Doboka vármegye alispánjától.

13769 1910. szám.
Hirdetmény.

A szentferenczrendi szerzet dési társházának tu
lajdonát képező bérházcsoport kezelő bizottsága köz
hírré teszi, hogy Dés város főterén a »Hurigária< 
szálloda
19ÍÍ. évi május t)ó 1. napjától kezdödöleg 10 évi 

időtartamra bérbeadatik.
A bérlet tárgyát képezi:
Az étterem, kávéház, czukrászda helyiségek, 19 

vendégszoba, vendéglős lakása, a vendéglőhöz tartozó 
összes egyébb mellékhelyiségek és esetleg hozzácsa
tolandó és a dési kaszinó által eddig bérelt 6 szoba 
és egy előszoba.

Az étterem, kávéház, a czukrászda és a vendég
szobák a szükséges bútorzattal vannak berendezve.

Felhivatnak mindazok, akik a felsorolt helyisége
ket bérbe kivenni óhajtják, hogy ajánlataikat írás
ban, vagy szóval 1911. évi február hó 28. napjáig 
Szolnokdoboka vármegye alispánjához, mint a keze
lőbizottság elnökéhez nyújtsák be.

Az ajánlathoz a megajánlott bérösszeg 10'Vo-a 
csatolandó készpénzben bánatpénzül, amely a szer
ződés megkötése esetén a megállapított bér egy évi 
összege erejéig készpénzben, börzeképes értékpapír
ban, vagy jelzálogban biztosítékul kiegészítendő.

A beérkező ajánlatok közül a bizottság szabadon 
választ.

A kezelő bizottság nevében:
Désen, 1911. évi január hó 6-án.

Bándíj György
alispán.

M M M M M W M M M M M MMMMMWWWKlWfM M; 
Rettenetes csapás a P A T K Á N Y  és E G É R  I Ezek ellen legjobb szer a j

.DANYSZUIRUSZ1

Feltalálta dr. Hánysz, a Paateur-iutézetbál Pártéban. Más állatta és em- 
bérré ártalmatlan. DANYSZ VIRUSZ kapható minden gyógyszertárbalt 

w es drogériában. — Nagybani raktár: 0. es R. Frltz-Pezold es Süss A.G. 
1. (csak gvógvtárak részére) és Tárák Józsi 

ránc Wilhelms Co. Wien, III/2 
VJ CW 0 0  tv) (VJ w j  tvi tv u v i an  tvi rvn rvt rui ly j (VJO WJ

S í  Wien
. Ui “ C
VI. s>j

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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CS. ÉS KIR. UDVARI 5ZÁJ+ITÓ 
E3) ALAPITTATOTT 1&25. EB

T u r n u s■VÜiKií’.’-

KOLÖNLEű ESSÉOI JPO V ! " Q g N T R Y - C L U B

A BU PAPEST I ORSZÁGOS KÁSZftyŐ PEZSGŐJE

Megrendeléseknél kérjük tlaxtelt olvaaőiwkarmImUg tapunkpa hivatkozni

J?11. január 15. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

S E l F E R T H E M R I K É s F I f l l
császári és királyi udvari tekeajztalgyír,
« .  és kir. szabadalm. jégszekrénygyár. 
Árjegyzék vidékre Ingyen és bérmentvc.

Budapest, VII. kér., Dob-utcza 90, szám.

| F i g y e l j ü n k
HAZAI IPAR

I. „íojcor.

Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. ±=:

Magyar j áték-kártya-gyár

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, VII.. Rffttenbiller-u. 17.
Telefon: $3,-56. Alaplttatott U324.

HAZAI IPAR
I

.vtoJ'Or.

'A **NANOO
ÖutíApes'

Nagy Ignácz
pinczefelszerelési 
: czikkek üzlete:

Budapest, VII.,
Károly-körnt 1

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
leginkább a sör-, bor- és cognac- 
fe jtéshez szükséges tárgyakból 
nevezetesen palaczkokat, palaczk- 
kupakok, parafadugaszok, czim- 
kék, továbbá dugaszoló- és ku
pak-gépek, szfirőkészfllékek s 
minden e szakmába vágó czlkkek- 
böl legjobb és legpontosabb ki

szolgálás,

=s Kimerítő és képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve.

KRISTÁLY

E z e rn íl több kiváló orvos és tan ár a já n lja !
1904. ST. LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson körjen mindenütt Szt.-Luköcsfürdől 
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

• f o r r á s
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital é tv is y z a v a r o K n á l  
és e m é s z té s i  n e h é z sé ffe fcn é l A legtisztább és le g e g é s z 
s é g e s e b b  asztali étf borviz. Hathatós s z o m Je s llla p ltP *
Vidékre és külföldre fu v a r d l jm é n te s  szálbtás. -  Kérjen 
éljegyzést. — Szénsavtelitós-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló e n y h e s é g e  folytán pótolja a franczia Evian és au 

Galmier vizeket.
Sast. L u k á c s fü r d ö  K u tv á l la la t  Budán.

RADÓÉSTÁRSA
Budapest, V., M érleg-utea 4 . sz.
M indennem ű magyar é s fra n c ia b o ro k . 
Pezsgő, cognac és lik ő rö k  raktára.

mo Nagybani eladás, mai

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

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

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

látható eredeti árak mellett.

M e d ,  u n iv .  , f

D p . W e in g r u b e r  Á r m in
fogorvos és  operateur

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

R e n d e l  * Budapesten, IV., G lzella-tér 2. szám alatt 
— . . . J  d. e. 9-től 1 óráig és d. u. 8-tól 6 óráig.

A v á ro s lig e t i  G Y Ó G Y F O R R Á S
0 szénsavval telített, k e l l e m e s  lzfl

ILONA
artézi ásványvize legyen m indenn ap i italod.
Megrendelési czim : ARTÉZIA R.-T. BUDAPEST, 
VII., EGRESSY-UT 20/c. Telefon 50—73.
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T R f l R S Y L V f l R I f l  S E C
Louis Francois & Go. I

császári és királyi udvari szállítók,
Fi i l öp S z á s z  G o b u r g  G ó í h a i  Herczeg ő  Fensége szállítói I

BUDAFOK.

P l  ifA

16 e lső ren d ű  k itü n te té s .

UülS FRAN?0IS»C(

F Ő R A K T Á R :

□ □ □ Bors Goneurs. □ □ □

V EZÉRKÉP VISELŐSÉG

BORHEGYI FERENCZ ír R o D A  ES B lO C H M A N N  UTÓ DAI
BUDAPEST, V., GIZELLA-TÉR 1. BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16.

Sürgönyeim s Franfoís Budafok. JL  T E L E F O N : Budafok 15. szám

T U N G S R A M *

WOLFRAMLÁMPA
1 Watt
áramfogyasztás.

Kávéimnak, vendég
lők. á r u h á z a k ,  
irodák síb. világí
tására a legalkal
masabb és Immár 
nélkülözhetetlen.

Szép, kellemes, f e 
hér és állandó fény.

Kapható minden 
vlllanyfelszerelö 
és műszaki üzlet

ben.

V O l
áramköltség- 

megtakar! tás-
U g y e s i i l t

Izzó ié in ^  [ :  Viíiaüiosságí Részvénytársaság
Ú J P E S T .

1*1 ? ' - .á, 7"-58, 78-54, 10-01. Sürgönyeim: AMPERE.

r r r r m n l
f  \ Suöapssli raklárIlii saját kezelésben-

\ J l J y fIU arcseyii.il.
SCHAIIMBURG-UPPE TELEFON 104 73

HERCEG m

P IN C É S Z E T E KOLB LAJOS
VILLÁNY.

a raktár vezetője

m . n a i

Endrényi J .a jo s  tónyvhyomtató mahelye, Szöged, Jókai-ulca 4

Az egyetlen humoros szépirodalmi s művészeti képes hetilap a

<£ m Ó K F l
Főszerkesztő : H a n g a y  i j  a  n ö o r. 

^unkatársai a legkitűnőbb hazai humoristák és rajzolók. 
A külföldi vidám irodalom jeleseit pedig legjobb nevű for
dítóinkkal tolmácsollatja.

Aki igazán és jól akar mulatni, rendelje meg a Mókát, 
a világ legszebb kiállítású és legolcsóbb képes hetilapját, 24 
oldal szöveggel, 12—14 rajzzal és színes képekkel jelenik 
meg minden szerdán.

Minden legalább féléves előfizetőjének karácsonyi aján
dékul két modern szépirodalmi könyvet ad.

Magas irodalmi és művészeti színvonala biztosítja a Mókát, 
hogy minden művelt úri család kedvencze legyen. 

E lőfizetési á r a :
egesz evre . K 10.— negyedévre . K 2.50
felevre . . „ 5.— egyes szám 20 fillér.

Szerkesztőség és k iadóhivatal:
Budapest, UI., Teréz-körut 38. .♦. Telefon ZZ— 63.

L a p t u l a j d o n o s :  R  K is s  L a jo s
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