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Magyar Yendéglős- és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS  KÁVÉS IPA R É R D E K E IT  ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.

A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj-Egyesülete" — A „Debreczení szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Nagyváradi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok 
és Korcsmárosok Ipartársulata" — Az „Újvidéki Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Kassai Vendég
lősök, Kávésok, Korcsmárosok és Pinczérek Egylete" — Az „Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata" — A „Szegedi 
Szállodások, Kávésok, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Győri szab. kir. városi Vendéglősök, Italmérők és 
Kávésok Ipartársulata" — A „Szatmár sz. kir. városi Vendéglősök, Kávésok és Pinczérek Egyesülete" — A „Pozsony szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata" — A „Borsodmegyei Vendéglősök, Kávésok és Korcs
márosok Egyesülete" — A „Pécs-Baranyai Vendéglősök Ipartársulata" — A „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Budapesti Kávésipartársulat" — A „Nógrádvármegyei Korcsmárosok és Italmérők Egyesülete" 
— A „Budapesti Kávésok Szövetsége" — A „Pozsonyi Pinczér Önsegélyző és Menhely-Egylet" — A „Nezsíderi és Rajkai Járási 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmarosok Ipartársulata" —- A „Tata-Tóvárosi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok 
Ipartársulata" — A „Magyar szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete". A — „Turóczvármegyei szállodások, vendéglősök és
kórcsmárosok ipartársulata" H I V A T A L O S  L A P J A .

I. A „Budapesti Kávésipartársulaí" 96. rendes évi közgyűlése

A »Budapesti kávésipartársulaí f. évi április hó 
10-én délután 6 órakor B okros  Károly Andrássy-uti 
vendéglőjének különtermében tartotta meg Harsányt 
Adolf elnöklete alatt kilenczvenhatodik rendes évi köz
gyűlését, melyen az ipartársulat tagjai szép szám
ban jelentek meg. A közgyűlés, melynek napirendje 
tárgyalásában a megjelentek nagy érdeklődéssel vet
tek részt, a tárgyalási tárgyak rendkívüli fontossá
gánál fogva emlékezetes momentumot van hivatva kéJ 
pezni a társulat történetében, különösen nagy jelen
tőséget nyer azonban azáltal, hogy a közgyűlés H ar
sányt Adolf elnök indítványára nagy lelkesedéssel el
határozta, hogy az ipartársulat a kávésiparban alkal
mazott m unkások gazdasági érdekeinek biztosítása 
izé ifábó l létesített alkotásait azok nyugdíjra biztosí
tásával egészíti ki. A közgyűlés lelkesedéssel és nagy 
szótöbbséggel hozta meg e nagyjelentőségű és szo- 
cziális eredményeiben messze kiható határozatát, pél
dát mutatva arra, miként kellene nálunk más ipar
ágakban is a rokkantsági és munkásnyugdijbiztosi- 
tás kérdését, amelyet Angliában és Franciaországban 
törvényhozási utón oldottak meg társulati utón 
rendezni. Az indítvány elfogadása igy nemcsak an
nak beszédes bizonyítéka, hogy a kávésok minő jó 
indulattal és helyes szocziális érzékkel kezelik a mun
káskérdések minden egyes ágazatát, hanem annak is, 
hogy a legmesszebbmenő anyagi áldozatoktól sem 
riadnak vissza, ha a munkások anyagi érdekeik biz
tosításáról, a munkaadók és munkások közt esetleg 
felmerülő érdekellentétek kiegyenlítéséről, áthidalásá
ról van szó. E hajlandóságnak, e törekvésnek köszön
hető az ipái társulat i ingyenes munkaközvetitő-intézet, 
a munkanélküli pinczérek segélyalapjának létesítése, 
minélfogva az ipartársulat tagjai csak eddig vallott 
törekvéseikhez való hűségüket dokumentálták, csak 
elnökük progressiv m űködését honorálták akkor, mi-

istikus indítványát hozzájárulásukkal szentesítették. 
Ezen indítványnak — az ipartársulati székház fel
építésének, az elnöki program teljes valóraválásának 
jegyében bátran indulhat a társulat százéves jubileu
ma felé, amely bizonyára nemcsak a kávésiparnak, 
hanem az egész iparnak is fényes ünnepnapjává fog 
válni.

A közgyűlés lefolyásáról szóló tudósításunk a 
következő:

A Budapesti kávést'partársulat f. évi április hó 
10-én tartotta meg Harsányi Adolf elnöklete alatt 
rendes évi közgyűlését, amelyen az ipartársulat tag
jai közül U por József és Szeiffert Antal alelnökök, 
Holstein  Zsigmond, pénztáros, ó r a b é r  Károly ellenőr, 
továbbá Gárdonyi József, Petrovits György, Vörös 
Ernő, M észáros Győző, Herzmann Dezső, L au ffer  Vil
mos, W ertheim er Lajos, K allós  Márkus, W olf Jó 
zsef, Szántó Béla, Flücher Adolf, Tan bér  Salamon 
Ga/tl Arnold, Deutsch Artúr, Tihanyi József, Salzcr 
Mór, Orosz Bernát Katona Géza, W agner Vilmos, 
B oáé  Adolf, H olzer  Leó, Steiner József, W eingruber 
Ignácz, B erger  Leó', Lukács Miklós, Katona Gyula, 
Bayer Marczel, PoUák Sándor, G laser  Fülöp, Stras- 
ser Gyula, Ullts Lőrincz, Árvay Ottó Béla, Reismann  
Sándor, W ci.szbergcr J. J ízsef ipartársulati tagok, to
vábbá dr. Kemény  Géza titkár és F. Kiss Lajos szer
kesztő vettek részt. A közgyűlést Harsányi Adolf 
elnök nagy tetszéssel fogadott hosszabb beszéddel 
nyitotta meg. Mindenekelőtt megállapította, hogy a 
közgyűlés az alapszabályoknak megfelelő módon lett 
egybehiva, ezek 57. §-a értelmében a megjelentek 
számára való tekintettel, határozatképes, majd a jegy
zőkönyv hitelesítésére Tihanyi József és Petrovits 
György ipartársulati tagokat kérte fel. Az elmúlt év 
eseményeire utalva, a társulat évi jelentéseivel kap
csolatban kiemelte, hogy az ipartársulat rohamosan 
közeledik fennállásának századik évfordulójához, mely-

Szent M argitszigeti üditőviz.
A legkiválóbb szénsavval telitelt ásványvíz Mini 
asztali víz nagyon kellemes, jóliatásu, egészség 
:: ápoló ital.
Szent-Margitszlget gyógyfürdő felügyelősége 
Telefon! J6-52. 8a|6t kezelésében. T, lf(o„
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Általános Berendezési Részv.-társaság
Biliárd-, fabútor- é s  hűtőkészülékek gyára
Budapest, VII., G izella—ut 26.
Telefon: 6 5 — 7 5 .  SfirgSajezlm: Berendezőt BudapesL

------ Levélbell vagy szóbeli megkeresésre költségvetéssel,
rajzokkal és tervekkel készségesen díjtalanul szolgálunk, a m a

nek méltó megünneplését a vezetőség az ipartársulati 
székház felavatásával kapcsolatban tervezi. Erre néz
ve már több ajánlat is érkezett. A ház beszerzésénél a 
vezetőség az eddigi megállapodások szerint nem any- 
nvira a jövedelmezőségre lesz tekintettel, mint inkább 
arra, hogy a ház úgy külső, mint belső berendezésé
vel, valamint elhelyezésével a társulat méltóságának 
s a tagok igényeinek megfeleljen. A jubileumi ün
nepség határnapjának megállapítását az ipartársulat 
vezetősége egyelőre mellőzte, amint hogy az 1815. 
évről származó legrégibb jegyzőkönyv szerint az ak
kori elnök, Tretter Pál, már egy leíépő elnök, (Em- 
merling) helyét foglalta el, aki szintén legalább há
rom évig lehetett elnök, igy a jubileum éve egy
forma joggal volna megállapítható akár az 1912, 
akár az 1913, vagy 1914. évre. A munkáskérdések, a 
melyek megoldását a vezetőség az ingyenes mun
kaközvetítő intézet megerősítésével, a munkanélküli 
pinczérek támogatására szánt segélyalap gyarapítá
sával stb. elég sok gondot fordított az elmúlt év
ben is, a jövőben is kellő gondozásban fognak ré
szesülni, amennyiben a vezetőség a munkásjóléti in
tézmények szaporítására és fejlesztésére fog töre
kedni, sőt ez irányban a kávésipari munkások nyug
díjaztatására vonatkozó indítványnak a mai közgyű
lés napirend ére tüzesével oly jelentős indítványt ter
jeszt a társulat itagok elé, elvi hozzájárulás czéljá- 
ból, mely ha megvalósul, a kávésipari munkások jö
vőjéről minden irányban gondoskodva lesz.

Az érdeklődéssel hallgatott elnöki megnyitó be
széd után dr. Kemény Gézi ipartársulati titkár be
mutatta a választmány évi "elentését.

A választmánynak a titkár által nagy gonddal 
és kiváló szakértelemmel egybeállitott évi jelentése 
az ipartársulat 1910. évi junius )hó 25-én elhunyt 
nagynevű elnöke, Némái Antal és az ugyanazon év 
ápri.is hó 28-án elhunyt érdemes örökös tiszteletbeli 
alelnök, Markai Mór emlékének szentelt emelkedett 
kegyeletes megemlékezés után mindenekelőtt tömör és 
találó rajzát adja a kávésipar 1910. évi gazdasági 
helyzetének. A már hosszabb idő óta nem tapasz
talt fellendülést az évi jelentés legalább is aggo
dalomkeltőnek jelzi a befektetett tőkék nagyságára 
való tekintettel, mellyel a kávéházak jövedelmezősége 
sehogysem áll arányban. Ezek u.án az évi jelentés a 
múlt évben uralkodott tej- és jéghiányról, az ipari 
közigazgatási esem ények közül pedig az uj ipartör
vény előkészitő munkálatairól, az 1909. évi 802./1907. 
számú, a fogadó-, vendéglő-, kávéházi és kávémérési 
iparok gyakorlásáról szóló szabályrendeletnek a kávés
iparra gyakorolt üdvös hatásától, a já dafoglalási di
jak felemeléséről, a kirakatlámpák engedélyezéséről, 
a zenekérdés szabályozásáról emlékezik meg, rész
letesen ismertetve az ipartársulatnak ezen ügyekben 
kifejtett munkálkodását. A kisegítésre alkalmazott 
munkások bejelentési kötelezettségre az ipartársulat 
körlevélben figyelmeztette tagjait, kiknek a szüksé

ges nyomtatványokat ingyen ;bocsátotta rendelkezé
sére. A m unkáskérdésekben  teljes nyugalom uralko
dott az elmúlt évben, a munkaközvetítő fokozatosan 
fejlődött, működését a törzslapok bevezetésével egé
szítette ki és érintkezést keresett a vidéki ipartársu
latokkal, fürdőhelyek stb. igazgatóságaival is. A múlt 
évi elnökválasztó közgyűlés terjedelmes ismertetése 
után az évi jelentés a második alelnöki állás betöl
téséről, az érdemes kávéházi munkások ünneplése 
czéljából rendezett ünnepségekről, a hirlapszállitás 
rendezése, a hazai ásványvizek terjesztése, az ételki
szolgálás ügyének rendezése ügyében tett intézkedé
sekről emlékezik meg, majd a múlt évben meghono
sított elnökségi értekezletről és a szakbizottságok 
megalakításáról, az alapszabályok .módosításáról stb. 
közöl tájékoztató adatokat. Részletesen ismerteti ez
után a jelentés .az 1910. évi márczius havi elnök- 
választó közgyűlés lefolyását, egész terjedelmében 
közölve Harsányt Adolf elnök programmbeszédét. A 
hírlapok szállításának ügyében, ,valamint a magyar- 
ásványvizek terjesztése érdekében az ipartársulat az 
általános beszerzési és szállítási részvénytársaság és 
a magyar ásványvizforgalmi és kiviie'i részvénytársa
ság igazgatóságaival előnyös megállapodásokat hozott 
létre, a tago/e ,/oglalkoztatása és a közügyek iránti 
érdeklődés fokozása czéljából a székházépi.ési, segély- 
ügyi és közvetitésügyi szakbizottságokat alakította. 
Az ipartársulat Némái Antal alapítványa az elmúlt 
évben 7500 koronára, munkanélküli alap ja  647 kor. 
58 fillérre, segélyalapja  22818.14 koronára, kará
csonyfa alapja  2501.39 koronára emelkedett. A ká- 
véssegédek, kávéfőzők és konyhalegények alapja  
29293.82 korona, a társulat vagyona 86975.80 kor. 
A társulati tagok száma 224. Bemutattatott ezután az
1910. évről szóló pénztári kimutatás, valamint az
1911. évi költségelőirányzat, az alapokról szóló ki
mutatások, továbbá a felügyelő-bizottság évi jelen
tése -— mely utóbbinak felolvasása után — a köz
gyűlés a szükséges felmentvényeket megadta és Dr. 
Kemény Géza titkárnak az évi jelentés gondos és 
szakszerű elkészítéséért jegyzőkönyvében elismerését 
és köszönetét fejezte ki.

A tagok részéről indítvány nem adatván, Dr. K e
mény Géza felolvassa Harsány! Adolf elnöknek a 
választmány által már elfogadott következő indítvá
nyát : »/l közgyűlés kijelenti, hogy a társulati ta
goknál alkalmazott munkások nyugdíjra való biztosí
tásának kérdésével foglalkozn i kíván, és utasítja a 
választmányt, hogy erre vonatkozó részletesen  m eg
okolt javaslatát terjessze elő".

W eingruber Ignácz őszinte .örömmel és elisme
réssel üdvözli az .indítványt, mint oly humánus kez
deményezést, melynek az a czélja, hogy a kávésipar
ban kereset és munkaképtelenné vált alkalmazottak 
jövőjét biztosítsa. Minthogy azonban úgy hiszi, hogy 
a vezetőség az alkalmazottak nyugdíjra biztosítását 
egy már meglevő intézménnyel, a »S zállodások, ven
déglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz. 
nyugdijegyesúletéveU  kapcsolatban tervezi, legna
gyobb sajnálatára kénytelen kijelenteni, hogy bár 
az orsz. nyugdíj egyesületnek maga is tagja, ebben 
a formában az indítványt nem fogadhatja el, mert 
a többnyire 40— 50, sőt még ennél is idősebb kávéházi 
munkásokra nézve, akik a teljes nyugdi;jogosultságot 
koruknál fogva nem érhetik el, nincs értelme a nyug- 
dijegyesületbe lépésnek. Inkább ajánlaná egy oly in-

O P E S r t R U K  ErharJt Jánosnál s a r a
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tczménynek létesítését, melynek révén az elaggot pin- 
czérek is részesülhetnének állandó nyugdíjban és e 
czélra már ma felajánl kétszáz koronát.

Harsányt Adolf elnök indokolatlannak tartja 
Weingruber Ignácz felszólalását és pedig nemcsak 
azért, mert oly részletkérdésekre vonatkozik, melyek
nek tárgyalása nem képezheti egy közgyűlés feladatát, 
hanem azért is, mert az indítványban, mely jófor
mán csak egy elvi kijelentést foglal magában, egy 
szó sincs arról, hogy a vezetőség minden körülmé
nyek közt, avagy feltétlen az országos nyugdijegye- 
sülettel kapcsolatban kívánja a kávéházi alkalmazot
tak nyugdíjra biztosítását megvalósítani. A választ
mánynak épen az lesz a feladata, hogy a mái közgyű
lés elvi hozzájárulásának birtokában lépjen pozitív 
javaslatokkal egy későbbi, ujabbi közgyűlés elé, a 
mely javaslatok preczizirozására bármilyen irányúak 
is legyenek, felszólalónak bőven lesz alkalma a vá
lasztmányban befolyást gyakorolni.

B erger  Leó feltétlenül csatlakozik a Weingruber 
Ignácz által mondottakhoz, mert úgy látszik, hogy a 
választmány a benyújtott indítvánnyal a közgyűlés
nek praejudikálni akar, amit sem czélszerüség, sem 
észszerüségi szempontból nem tart megengedhetőnek, 
ö  maga is tagja, sőt igen jó. barátja az országos 
nyugdíjegyesületnek, mint ilyen nem fog talán ani- 
mozitással vádoltathatni, ha kijelenti, hogy az or
szágos nyugdijegyesületbe való belépésből a pinczé- 
rekre nézve vajmi kevés haszon remélhető, sőt en
nek borzasztó akadályai is vannak, a kávésipari al
kalmazottak rendszerint már előrehaladott elétkoránál 
fogva. A nyugdijegyesiiletből csak egyeseknek van 
haszna, azoknak akik igen fiatalon lépnek á tágok 
sorába, maga az egyesület is csak azon összegekből 
él meg, melyek az egyesület javára esnek azok be
fizetéseiből, akik e befizetéseket bármely oknál fogva 
beszüntetik. Megfontolandó az is, hogy amennyiben 
a biztosítás úgy történnék, hogy a biztosítási dijat 
részben vagy egészben a munkaadó fedezné, ez oly 
nagy tehert jelentene a munkaadóra, melyet a leg
többen el sem bírnának.

Harsányt Adolf elnök kijelenti, hogy Berger 
Leó felszólalása is ép úgy, mint Weingruberé, rész
letkérdéseket érint, melyek eldöntése nem ide, hanem

a választmány elé tartozik. Azon állítás pedig, hogy 
az indítvány benyújtásának ténye a közgyűlésnek, a 
közgyűlés jogait praejudikálná, vagy a választmány 
jogkörét bővítve, a közgyűlését csorbítaná, meg nem 
állhat, mert akármilyen lesz is a választmánynak ja 
vaslata, annak elfogadása vagy el nem fogadása fe
lett a közgyűlés fog határozni. Ma nem végleges 
döntésről van szó, amely a tagokat bármely irány
ban lekötné, hanem egy elvi kijelentésről, mely a 
választmányt egy újabb javaslat előterjesztésére kö
telezi.

M észáros Győző behatóan foglalkozott a nyug
díj kérdés tanulmányozásával s igy sok megszívlelen
dőt talál úgy Berger Leó, mint Weingruber aggo
dalmaiban, úgy véli azonban, hogy ezek maguktól 
el fognak oszlani akkor, ha a felszólalók a kérdést 
egy, a választmány által kidolgozandó elaboratum- 
ban minden oldalról kellően megvilágítva fogják 
látni.

Katona Géza óriási hibának tartaná, ha a köz
gyűlés bármely oknál fogva az indítvány ellen fog
lalna állást, mert ez könnyen kelthetné a munkások 
körében azt a föltevést, hogy a munkaadók egy ré
sze ellenséges indulattal fogad egy oly kezdeménye
zést, melynek ideális végczélja az, hogy a munkások 
jövőjét valami módon biztos alapra lehessen fek
tetni. Mivel ez az eset nem áll fenn, s az elnök 
bátor és gyönyörű kezdeményezését mindenki jóin
dulattal fogadja és aggodalom csak a megválósitás 
módjára nézve merült fel, ajánlja az indítvány el
fogadását és a felvetett eszmének feltétlen megvaló
sítását.

Deutsch Artúr hasonló értelemben szólal fel és 
mint fiatal kávés, aki még csak nemrég a munká
sokkal egy sorban állott, kedves kötelességének tartja, 
hogy Harsányi Adolf elnöknek és a választmánynak 
elismerését fejezze ki azért, hogy ezen ép oly hu
mánus, mint demokratikus eszmével a közgyűlés elé 
léptek. Aktuálisnak, jónak és elfogadandónak tartja 
az indítványt, mely elől kitérni sem lehet oly fontos 
és komoly az, s úgy véli, hogy a benyújtott indít
ványt már azért is el kell fogadni, hogy a választ
mány minél előbb pozitív javaslatokkal áilhasson egy 
újabb közgyűlés elé. Indítványozza, hogy a közgyűlés 
erre nézve bizonyos záros határidőt tűzzön ki.

Gárdonyi József felszólalása és W eingruber Ig
nácz zárszava után Harsányi Adolf elnök a közgyű
lés kívánságára elrendelte az indítvány felett a sza
vazást, mire a közgyűlés 21 szavazattal 8 ellen  a 
választmány indítványát Deutsch Artúr módosítása 
értelmében oly hozzájárulással ifogadta el, hogy a 
választmány javaslata leg későb b  hat hónap m aivá lesz 
előterjesztendő.

A napirend 4-il< pontja értelmében Dr. Kem ény  
Géza titkár bemutatta a választmány előterjesztését, 
az alapszabályok módosítása tárgyában. A közgyűlés 
az előterjesztés változatlan elfogadásával az uj alap- 
szabály-pontozatokat a következőkben á lapitoíta meg:

3. §. Az elnököt az ipartársulat rendes tagjainak so
rából (15. §.) a közgyűlés titkos szavazás utján 3 évre 
választja. Szavazategyenlőség esetén a két legtöbb szavaza
tot nyert jelölt között sorshúzás ejtendő meg. Ha az elnöki
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állás a három év letelte előtt megüresedik, akkor a leg
közelebbi közgyűlés az elnöki állást a lemondott vagy bár
mi okból eltávozott elnök még hátralevő szolgálati idejének 
tartamára betölti.

40. §. Az ellenőrt ugyancsak a közgyűlés 33. szakaszá
ban Jeirt módon 3 évre választja.

45. §. A választmány az elnökön, a két alelnökön, pénz
tároson, .ellenőrön és a felügyelő-bizottság tagjain kívül 24 
rendes és 8 póttagból áll, akiket a közgyűlés egyhangú föl- 
kiálltással 'vagy titkos szavazás utján 3 évre viszonylagos 
szótöbbséggel választ. A megválasztott 24 tag közül az első 
év letelte után sorsolás utján 8 tag a második év végén a 
megmaradt 16 közül a további 8 tag, a harmadik év végén 
pedig a még ki nem sorsolt 8 tag kilép. A negyedik évtől 
kezdve fokozatosan az a nyolez tag lép ki, akinek három 'évi 
szolgálati ideje letelt. A1 egközelebbi rendes közgyűlés az ek
ként üresedésbe jött helyeket betölti, a kisorsolt, illetve ki
lépett tagok újra választhatók. A választmányban ülési és 
szavazati joggal bírnak továbbá azok a tiszteletbeli tisztvi
selők, (elnök, alelnök, pénztáros, ellenőr), akiket a közgyűlés 
ilyenekül élethossziglanra megválaszt.

47. §. A választmány havonkint rendes és a szükség
hez képest bármikor rendkívüli ülést tart, amelyet az elnök 
hiv egybe. Hat választmányi tagnak vagy! a felügyelő bizottság- 
tagjainak Írásbeli kérelmére az elnök a választmányt bár
mikor egybehívni köteles. (35. §.).

49. §. A választmány határozatképes, ha az ülésen az 
elnökön kívül legalább 8 tag jelen van. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szava dönt. Ha a választmány határozatképes, 
nem volna, az elnök 15 napon belül újabb ülést hiv ösz- 
sze, amely a jelenlevők számára való tekintet nélkül határoz, 
e körülményt azonban az elnök a meghívóban jelezni tartozik.

51. §. A választmány hatáskörébe tartozik: a) az uj ta
gok felvételére vonatkozó elnöki jelentés tárgyalása (7., 12., 
29. §-ok), b) határozathozatal afölött, hogy oly tagok, akik 
üzletüket megszüntették, a társulat kötelékében maradhat- 
nak-e? (10. §.), c) a társulati tagok kizárása. (11. §.) d) 
a pénzkezelés és a vagyon gyümölcsöző elhelyezése iránt 
való intézkedés; e) a közgyűlés tárgyainak előkészítése, a 
költségvetés, zárószámadás és az évi jelentés elkészítése; f) 
a társulat kiadásainak fedezésére szükséges összegek kiutalvá
nyozása; g) a segélyalap fölötti rendelkezés és az abból való 
utalványozás (25. §.) h) a közgyűlés határozatainak végrehaj
tása és illetve a végrehajtás ellenőrzése; i) a titkár és az 
esetleg alkalmazott egyéb kezelő személyzet fizetésének és 
alkalmaztátásuk feltéteíeinek a megállapítása. (30., 42. §). 
k) minden egyéb, az ipartársulatot érdeklő és a közgyűlés 
elé ,nem utalt fontosabb ügy. Jogosítva van a választmány 
a szegényebb sorsú tagok beiratási és tagsági dijait leszál
lítani, esetleg elengedni.

54. íj. A felügyelő bizottság öt rendes és 3 póttagból áll 
és tagjait egy évre a rendes közgyűlés a 45. §-ban körülirt 
módon vá'asztja. A felügyelő-bizottság tagjai közül elnököt

választ, ’jrásbeli teendőit az ipartársulat titkára látja el és 
ez vezeti a jegyzőkönyveket is. (43. §.)

A felügyelő bizottság tagjai egyúttal az ipartarsulat vá
lasztmányának is tagjai. (45. §•)

A napirend következő pontját a választások megejtese 
képezte Harsányi Adolf elnök e czélból a közgyűlést fel
függesztette és a szavazólapok beszedésére Weingruber Ig
nácz elnöklete alatt egy Holzer Leó, Gárdonyi József, Petro- 
vits György és Grosz Bernát tagokból allo bizottságot kül
dött ki A szavazásra kitűzött idő letelte után Weingruber 
Ignácz elnök a választások eredményét kihirdette. Választ
mányi rendes tagokká megvalasztattak. Árvay Ottó Ede, 
Gárdonyi József, Germán Jenő, Katona Géza, Neumann Ká
roly Petrovics György, Strasser Gyula, Szántó Béla, Tihanyi 
József, Ulits Lőrincz, Vörös Ernő, Weiszberger József, vá
lasztmányi póttagok: Almássy Károly, Cserépy István, Herz- 
mann Dezső, Klos Lajos, Roóz Márton, Veres Kálmán. Fel
ügyelő bizottsági tagok: Bayer Marcel, Fejér Gyula, Pal- 
lay Miksa, Tauber Salamon, Wertheimer Lajos. Felügyelő
bizottsági póttagok: Garai Ármin, Fodor Bernát, Pulyay Gá
bor. A kávéssegédek segélyalapjára felügyelő bizottság tag
jai: Gárdonyi József, Gruber Károly, Holstein Zsigmond, Upor 
József, Weingruber Ignácz. A választások eredményének ki
hirdetése után Gárdonyi József, az újonnan megválasztot
tak nevében köszönetét mondott a közgyűlés bizalmáért, 
majd Weingruber Ignácz mondott köszönetét Harsányi Adolf 
elnöknek az ipartársulat ügyeinek ügybuzgó vezetéséért, mi
re a közgyűlés az elnök lelkes éltetésével véget ért.

II. A „Budapesti Kávésok Szövetsége" közgyűlése.
Nyomban az ipartársulat közgyűlése után Mészáros Győ

ző elnök megnyitotta a »Budapesti kávésok szövetsége* 111 
rendes össziilését. Nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyi
tójában mindenekelőtt megállapította, hogy az összülés az 
alapszabályokban megállapított időben és módon lett egybe- 
hiva, minélfogva a megjelentek számára való tekintettel, ha
tározatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kallós Márkus és 
Tihanyi József tagokat kérve fel, Farkas Eleket az építő
iparosok országos szövetsége igazgatóját üdvözölte, meg
köszönve a kávésok szövetsége ügyei iránt tanúsított állandó 
érdeklődését. Ezután rövid, de összeiogla'ó képét adva a szö
vetség elmúlt évi tevékenységének, melyet a vezetőség min
den irányban az ipartársulat elnökségével karöltve és egyet
értve fejtett ki, kifejtette, hogy a szövetség hivatásának meg
felelően, minden tőle telhetőt elkövetett a kávésiparban te
remtett, mai békés helyzet megóvására és megszilárdítása 
érdekében. A szövetség kiváló súlyt helyezett a munkások
kal fennálló jó viszony fenntartására, elveihez képest, ké- 
szentartva a védekezés fegyvereit, sohasem támadott, hanem 
csak a munkaadók jogainak és érdekeinek megvédelmezésé- 
re szorítkozott. Kiváló gondot fordított a szövetség az ipar
társulati munkaközvetítő változatlan megtartására, ami a jövő
ben ,is elsőrangú feladatát fogja képezni. A közeljövőben 
az országos szövetség megalakítási munkálatai fognak napi
rendre kerülni, megadván a szövetségnek az intenzív mun
kálkodás lehetőségét.

A napirend értelmében dr. Kemény Géza, ipartársulati tit
kár felolvasta az évi jelentést és zárszámadásokat. A szövetség 
évi bevétele 9949.48 kor., kiadása 6236.16 K volt, a tiszta 
vagyon 5598.73 kor. A közgyűlés az évi jelentést és a záró
számadásokat helyesléssel tudomásul vette és a szükségelt fel
mentvényt egyhangúlag megadta.

Az üresedésben levő tiszti állások választás utján történt 
betöltése képezte a napirend következő pontját. A közgyűlés 
a kijelölő bizottság javaslata alapján — szavazás mellőzésé
vel —■ a tisztikart következőleg alakította meg. Elnök: Mé
száros Győző; alelnökök: Gárdonyi József, Kallós Márkus, 
pénztáros: Holstein Zsigmond, ellenőr: Gruber Károly. Végre
hajtó-bizottsági tagok: Bayer Marczell, Berger Leó, Bodó 
Adolf, Brück Károly, Evva Lajos, Harsányi Adolf, Katona 
Gyula, Upor József, Vörös Ernő, Weingruber Ignácz. Szám- 
vizsgálók: Holczer Leó, Molnár Sándor, Szeiffert Antal. A 
szavazás eredményének kihirdetése után mindenekelőtt Mé
záros Győző elnök mondott köszönetét a közgyűlési bizalmáért,
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majd kijelentette, hogy ez alkalommal a rendelkezésére álló 
idő rövidségére való tekintettel a szövetség jövőbeli munkás
ságára vonatkozólag nem kiván részletesebb programot ad
ni. 'inkább figyelmeztet arra, hogy a szövetség, ha nem is 
sokat hallat magáról, ez nem azt jelenti, hogy működése 
stagnál, hanem azt, hogy mint védelmi eszköz, csak akkor 
lép előtérbe, ha a békét veszély fenyegeti. Illúzióban él, 
aki azt hiszi, hogy a megszerzett béke örök és ezért a 
szövetség nemcsak mindig résen lesz, de az országos szövet
ség révén a vidékre is ki fog terjeszkedni, mely a fővárossal 
a ,közvctitő révén keres kapcsolatot. Az elnök után Grubcr 
Károly mondott köszönetét a megválasztásáért az uj tisz
tikarnak. A szövetség tagjai nevében végül Weingruber Ig- 
nácz fejezte ki ama óhajtását, hogy a szövetség vezetősége 
vegye fel programjába a vendéglősiparhoz hasonlóan a ta- 
nonczkérdés ügyét is. Miután még az elnök néhány szóval 
e javaslatot magáévá 'tette, a közgyűlés véget ért.

A közgyűlés után társasvacsora volt, amelyen számos 
felköszöntő hangzott el. Az elsőt Harsányi Adolf elnök mon
dotta, éltetve a vezetőség összes ujonan megválasztott tag
jait. Utána M,észáros Qyőző elnök Berger Leót és Wein
gruber Ignáczot. Beszéltek még Szántó Béla, Gárdonyi Jó 
zsef, Harsányi Adolf, Farkas Elek, Upor József, Kallós Már
kus, dr. Incze Henrik, Deutsch Artúr stb.

Glosszák a hétről.
A szakácstanoncz kérdés. — A paritásos munkaközvetítés 
csődje Németországban. — Jogtalan munkabér megtagadás. 
— Nők, mint a vendéglők hatósági ellenőrei. — Egy uj 

kávéházi fogyasztási czikk.

A y M agyar szállodás és vend é gtős ni ónk a a d ó k 
egyesületen  legutóbbi végrehajtó-bizottsági ülésén 
Palkovics Ede elnök, a szakácsügyeknek hazánkban 
egyik legnagyobb ismerője, komoly intelmek kísé
retében emlékezett meg a vendéglősiparban évek óta 
tapasztalható szakácstanonczhfányról, iparunk egy oly 
fenyegető baját ismertetve meg, mely eddig sem szak
lapjainkban, sem hivatalos köreinkben nem volt ko
moly diszkuscziő tárgya. A képzett ipari munkások 
hiánya, mely — mint tudjuk, más iparágadban is 
állandó panaszokra szolgáltat okot, ily módon a ven- 
déglösipar napikérdéseit is egy  nagyfontosságu, sür
gős m egoldásra szoruló problém ával szaporította , a 
»Magyar szállodás és vendéglős-munkaadók egyesü- 
letére« pedig azt a rendkívül komoly feladatot há
rítja, hogy karöltve a »Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartá sulatával«, hogy ezt 
a vendéglősipar érdekeinek szempontjából rendkívül 
fontos kérdés intenzív rendezését minél előbb vegye 
a kezébe és gondoskodjék arról, hogy iparunk — 
kellő munkaerő hiányában a közel jövőben ne le
gyen kénytelen kellemetlenségekkel, esetleg nagyobb 
zavarokkal küzdeni. A mai rendkívül súlyos helyzet
nek bátran mélyére tekinteni, és e helyzet indító 
okait keresve a czéltudatos és eredményes orvoslás
ról már jóeleve gondoskodni, annyival is inkább aján
latos lesz, mert alig tette a »Magyar Szakácsok Köré»- 
nek megalapítója e kérdést aktuálissá, a nyomban 
megindult eszmecsere kapcsán már is oly súlyos, 
egyeseket talán kellemetlenül érintő kijelentések hang
zottak el, melyek la felvetett kérdést már az első 
pillanatban bonyodalmak felé sodorták. Szóvá tették 
ugyanis, hogy — éppen a nagy munkáshiány foly
tán —, egyes vendéglősök a mások által kellő szak
értelemmel és kétségkívül nagy fáradalmak á á̂n fel-

Első Pilseni 
Részvénysörfőződe

P I L S E N .
Magyarországi vezérképviselete

Ifj. Lövy Adolf és Társa
BUDAPEST, VIII. 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 czéghez fordulni.

Vidéki városokban leraka- 
tot és képviseletet létesít.

nevelt tanonczokat -  tehát a tulajdonképen még nem 
is egészen kész, mindenesetre még hosszabb gyakor
lati kiképzésre is szoruló ifjakat már jóval felszaba
dulásuk előtt — a kollegialitás flagrans megsértésé
vel és hallatlanul magas fizetések beigérésével a szó 
legszorosabb értelmében elcsalják, és igy oly egész
ségtelen versenyt teremtenek, mely a vendéglősiparra 
még a munkáshiánynál is súlyosabb teherként nehe
zedik. Talán nem lesz felesleges, ha a r-Magyar Ven
déglős és Kávés-Iparv. ily viszonyok közt az érde
keltek emlékezetébe idézi Gliick Frigyesnek ama, 
már két év előtt elhangzott indítványát, hogy a sza
kácskérdést a budapesti vendéglősök szakirányú ta- 
noncziskolájával kapcsolatban kell megoldani, sza- 
kácstanoncz-tanfolyamok létesítésével, hogy igy a ven
déglősipar önönmagának nevelhessen uj munkaerőket. 
Most, hogy a szakiskola felügyelő-bizottsága élén 
olyan vendéglős áll, aki a szakácstanonczok neve
lésében is elsőrangú szakember, a vendéglősipari ta- 
nonezoktatás és munkásképzés e sürgető kiegészíté
séhez is talán sokkal közelebb állunk, mint eleddig.

*
A »M agyar Vendéglős és Kávés-Iparé f. évi már- 

czius hő 1. és 15-iki számaiban »M ásodik vendég- 
lősipari közvetitcsügvi értekezlete  czimmel megemlé
keztünk már a pari.ásos munkaközve i.ő-intézelek lé
tesítése érdekében megindított nagyarányú mozga
lomról, mely azonban a W erband deutscher Arbeits- 
nachiveise minden erőlködése daczára mindeddig 
eredménytelen maradt. Berlinben — mint most la-

SOM LÓ BEjRNÁT S ű M
B U D A P E S T , V I I . .  llr izB H -u tcza  W . »».

Specziállsta kávéházak és éttermek festésében.
Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben és vidéken.
Költségvetéssel díjtalanul szolgálót Vidéki levelekre azonnal válaszolok. 
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púnknak írják a kísérletek főleg azért maradtak 
mindeddig meddők, mert úgy a munkaadó, mint a 
munkásszervezetek egyaránt vonakodtak a fentartási 
költségeket magukra vállalni. E tekintetben noha 
úgy látszik, hogy a vNémet munkaközvetitö-intézetek 
szövetségei f. évi január hó 21-én Berlinben tartott 
értekezlete óta (amely értekezlet tárgyalásaival fent 
hivatkozott czikkeink'ben foglalkoztunk), némi válto
zás állott be, amennyiben az értekezlet által kikül
dött bizottság azóta már két Ízben is tanácskozott, 
munkásságában még mindig leküzdhetlen akadályokba 
ütközik, úgy hogy a paritásos munkaközvetítő inté
zetek felállithatása teljesen kizártnak tekinthető. A 
bizottság megállapította ugyan újból is, hogy — kü
lönösen Berlinben — a paritásos munkaközvetítő fel
állítása úgy a munkaadók, mint a munkások érde
keinek szempontjából — a fennálló nehézségek da
czára — épp oly sürgős, mint kívánatos, de kimon
dotta egyúttal azt is, hogy — noha épp Berlin volna 
hivatva arra, hogy e tekintetben is mintául szolgál
jon az egész birodalomnak — amig úgy a munka
adó, mint a munkásszervezetek nem egy egységes 
alapon szervezkednek, a reform életbeléptetésére gon
dolni sem lehet. A kérdés sikeres megoldására lát
szólag mindkét érdekelt félben, a munkaadó és mun
kásszervezetekben megvan a kellő hajlam és jóindu
lat; abban is megegyeznek egymással, hogy a fog- 
1 alkozasszerü munkaközvetítő ügynökök ellen egye
sült erővel kell a küzdelmet felvenniük; csak a költ
ségek fedezése tekintetében nem tudnak megegyezésre 
jutni, hangoztatják nyíltan, titokban azonban a mun
kaadók a hatalmi kérdés felvetésétől félnek, a mun
kásszervezetek viszont az előreláthatóan kudarezot 
igero kísérlet és költségeit egészen a munkaadókkal 
szeretnek megfizettetni. A testületek ezen hivatalos 
al lefoglalásával szemben az egyes munkaadók hal- 
lam sem akarnak a paritásos munkásközvetitö-intézet

életbeléptetéséről, mely szerintük lehetetlen állapo
tokat teremtene az iparban és a vendéglősöket és 
kávésokat épp úgy kiszolgáltatná a munkások terror
jának, mint a szakszervezetek által 'gyakorolt köz
vetítés. Azt hisszük, hogy ilyen megfigyelések mel
lett igazán felesleges volna amellett érvelni, hogy 
a magyar vendéglős és kávésipari munkaadó-szerve
zeteknek is parancsoló kötelességük, hogy minden 
kísérletet, mely a paritásos közvetítés létesítésére irá
nyul, ab ovo a legerélyesebben visszautasítanak, ha
csak az ipar nagynehezen és jelentős anyagi áldo
zatok árán megszerzett békéjét egy előreláthatóan si
kertelen és káros, sőt veszedelmes kísérlettel alapo
san felforgatni, koczkára tenni akarják.

*
A nürnbergi törvényszék egy pinezérleány pa

naszára, akit munkaadója öt heti alkalmaztatás után 
azzal az indokolással akart kitenni az utczára, hogy 
a leány szerződtetésekor kikötötte magának, hogy an
nak a borravaló jövedelem  fe jéb en  minden fizetés
ről le k e ll m ondania; kimondotta, hogy: ^akár m eg
je le l az alperes ezen állítása a valóságnak, akár n em : 
az ilyen m egállapodás tisztességtelen  és érvénytelen. 
Olyan m egállapodás , mely egy, az egész  világon a 
jó  erkö lcsökkel ellen kező visszaélésen alapul, tisztes
ségtelen, m inélfogva az alperes a m eg je le lő  bért m eg
fizetni köteles . Ebben az indokolásban nemcsak az 
érdekes, hogy a bíróság a pinezérnő tagadó bemon
dásait, melyekkel munkaadója vallomását megczáfolta, 
még csak mérlegelés tárgyává sem tette, és figyel
münket nemcsak az ragadja meg, hogy a német bí
róság jogérzése szinte megkapó méltányossággal jut 
kifejezésre, hanem főleg az, hogy önkéntelenül is 
hazai viszonyainkra tereli figyelm ünket; m elyek k ö 
zepette egy ilyen per a lehetetlen ségek  sorába tar
tozik. Az egész per, annak anyaga, a német bíróság 
itéletbeli indokolása főleg hazai munkásaink részé
ről érdemelnek figyelmes méltánylást és megnyugvást 
is szerezhetnek, mert hiszen minden dicséretnél han
gosabban bizonyítanak a magyar vendéglős és ká
vésiparban uralkodó bérviszonyok rendezettsége  mel
lett. Nálunk nem a törvények erejének súlya, hanem 
a munkaadók méltánylása, munkásaik anyagi viszo
nyainak lehető javítására irányított komoly törekvése 
teremtett rendezett bérviszonyokat és ha szórványosan 
fordulnak is elő esetek, hogy egyes munkaadók az 
ipartársulatok által szankczionált megállapodásoktól 
eltérnek, maguk az ipartársplatok azok, m elyek a m eg
sértett jogrendnek  — konkrét esetekben  — és a mun
kások jogos igényeinek a rendelkezésükre á lló  esz
közökkel teljes elég tételt és m egvalósítást szereznek.

*
Nagyon érdekes intézkedésről adnak hirt az ame

rikai újságok : A|hir szerint .azOhióban levő Cincinnati 
város hatósága községi konyha-inspektorokat nevezett 
ki,, akiknek kötelessége arról gondoskodni, hogy a 
város összes konyháiban az egészségügyi szabályok 
pontosan megtartassanak, különösen pedig a város 
vendéglőiben, szállodáiban és nyilvános étkező he
lyiségeiben. A város egészségügyi hivatalába beosz
tott ezen inspektorok ellenőrizni fogják, hogy a vá-
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— - k o s á r fo n ó d á ja  = -■
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Dr. SZOLT ALADÁR
ÉLELIÜICIKKEK ÉS FŰSZER 
: :  IZAGYKERESKEDÉSE : :

Páratlanul gazdag külön 
: :  csemegeosztál^ ::

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, Iftuzeum-feörut 23
rosi hatóság' egészségügyi szabályrendeletei az em
lített helyiségben alkalmazást nyernek-e, fel vannak 
hatalmazva arra, hogy a konyhaberendezéseket meg
vizsgálják, a feldolgozásra váró anyag minőségét és 
származását ellenőrizzék, az evőeszközök, valamint az 
összes edények tisztaságát figyelemmel kisérjék, va
lamint végül, hogy az ételek elkészítési módját is 
tanulmány tárgyává tegyék. Azt talán nem is kell 
különösen kiemelni, hogy ezek az inspektorok a gya
korlatban tapasztalatokat szerzett nők köréből reg- 
rutálódnak, mert hát Amerikában is az asszonyok 
mégis csak jobban értenek a konyhaművészet bonyo
dalmas teendőihöz, mint a »teremtés urak, akik szí
vesebben látnak más foglalkozások után. Azt lehetne 
hinni, hogy Cincinnati városának ezen intézkedése el
len az elsősorban érdekelt korcsmárosok és vendég
lősök kézzel-lábbal, nagygyűlésekkel, .határozati ja 
vaslatokkal és küldöttségekkel tiltakozni fognak. A 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy ez a föltevés helyte
len. Ellenkezőleg: a szállodások és vendéglősök ipar- 
testülete nagy diadallal és megelégedéssel fogadta a 
közönség érdekeit szolgáló ezen intézkedést és azt 
tartja, hogy az inspektorok tevékenysége legjobb 
reklám és leghathatósabb propaganda leszen az oda
való konyhák kifogástalansága és tisztasága mellett.

*
A lépesm ez kicsibeni adagolása kávé házakban. E 

czimen életrevaló eszmét pendít meg egyik legutóbbi 
számában a »Borászati' Lapoké: azzal érvelve, hogy 
ezen újítás a kávéházakban nemcsak a mézeladásnak 
adna uj lendületet és juttatná szép jövedelemhez a 
méhészeket és kávéház-tulajdonosokat, hanem hogy 
az újítást, a méz édessége, a benne levő hangya- 
savtartalom miatt, mely a gyomrot emésztésre, gyo- 
morsavképzésre serkenti, a fogyasztóközönség is, fő-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt (

lég ennek gyengegyomru része, rokonszenvvel fo
gadná. Miután a lépesméz élvezete nemcsak kellemes, 
hanem a reggeli és uzsonna kávéhoz, vajas zsemlére 
vagy kiflire kenve kétségkívül egészséges is, rend
szeres árusítása ezenkívül némi jövedelmi többletet 
is jelent amellett, hogy a kezelés sem okozna na
gyobb nehézségeket: kétségte'en, hogy a kávésok egy 
jelentékeny része rokonszenvvel fogadná az érdekel
tek ily irányú kezdeményezését. A Iegczélszerübb 
volna, ha a méhészeti egyesületek, mint a termelők 
érdekképviseletei, érintkezést ke-esnének a >;Budapesti 
kávésipartársulattah  és vagy ide, vjyjy az ipartár
sulat egyes tagjaihoz szállítási ajánlatokat is nyúj
tanának be. A vá ható anyagi előnyök mindkét félre 
— a termelőkre és a kávésokra nézve egyaránt ér
demessé teszi a kísérlettel való fáradozást. A kez
deményezésnek mindenesetre a méhészektől kell ki
indulnia, mindenesetre oly formában, hogy az ujitás 
gyakorlati általánosítása a kávésokra nézve, akik — 
ha a közönség igényeinek kielégítéséről van szó, a 
legnagyobb áldozatoktól sem riadnak vissza —• minél 
előnyösebb és igy kívánatosabb is legyen. Ha pe
dig — továbbfejlesztve a felvetett eszmét — a ter
melők a szállításra, elárusitásra stb.-re, szóval az ér
tékesítésre vonatkozólag oly ajánlattal lépnének az 
ipartársulat elé, mely ezt is bevonná az érdekelt
ségbe, kétségtelen, hogy ezáltal a fogyasztás meny- 
nyisége oly nagy arányban emelkednék, hogy a méz
termelőknek csakhamar nem volna okuk panaszra az 
értékesítési viszonyok kedvezőtlensége miatt.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

A Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávés
segédek országos nyugdijegyesülete közleményei.

JEGYZŐKÖNYV.
Felvétetett Budapesten, 1911. évi márczius hó 24-én. 

a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek és Kávés
segédek Országos Nyugdijegyesülete Igazgatóságának a köz
ponti irodában d. u. fél 5 órakor tartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak a jelenléti könyv szerint.
2587. Elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést, 

megállapítja a határozatképességét, felolvastatja az előző 
ülés jegyzőkönyvét,

mit az igazgatóság hitelesít.
2588. Napirend előtt elnök megemlékezik arról a veszte

ségről, ami az .egyesület egyig legnagyobb alapítóját, a 
Dréher Antal sörfőzdéi rt. nagyérdemű igazgatójának, enyedi 
Aicli Ferencznek korai és váratlan elhalálozása által érte. 
Megemlékezik arról, hogy egyesületünk az elhunytnak igen 
sokat köszönhet, részben a fent említett nagy alapítvány 
kieszközlése által, részben ipedig az egyesületi helyiségek 
előnyös bérlete által, miért is indíttatva érezte magát, hogy 
az elhunyt temetésén az egyesületi igazgatóság küldöttsé
gének élén megjelenjék és az elhunyt ravatalára díszes ko
szorút helyezzen.

Kéri eljárásának tudomásul vételét és indítványozza, hogy 
intézzen az egyesület az elhunyt özvegyéhez részvétiratot, 
és elhunyt iránti, emlékének, tiszteletének felállással adjon 
kifejezést.

Az igazgatóság őszinte részvéttel értesül a gyász
esetről, elnök intézkedését jóváhagyja és indítványához
képest hoz határozatot.
2589. Jogtanácsos bejelenti, Jiogy egyesületünk egyik 

érdemes tagja, Adorján Ödön, aki a szegedi Tisza-szállónak 
volt évek hosszú sora óta buzgó és hűséges munkása, e 
hó elején elhalálozott. Miután az elhunytnak igényjogosult 
hozzátartozója nem maradt, indítványozza, fejezze ki

lvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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az igazgatóság részvétét Juranovits Ferencz, a Tisza-szálló 
tulajdonosának, ki az elhunytban egy értékes munkást ve
szített el.

Az igazgatóság részvéttel értesült a halálesetről és 
jogtanácsos indítványa értelmében határoz.
2590. Elnök örömmel jelenti, hogy Gerbeaud Emil ur 

1000 K-ás alapítványt tett az egyesület javára és ezen ösz- 
szeget kezeihez be is fizette. Gerbeaud ur, ki a menhely- 
alap és egyéb szakipari érdekek bőkezű támogatása által 
már több Ízben jelét adta a szakipar iránti hajlandóságá
nak, ezen újabb gazdag alapítványa tánuságot tett arról, 
hogy humánus törekvéseink előmozdításánál velünk tart, miért 
is méltóvá tette magát hálánkra és köszönetünkre.

Az igazgatóság örömmel értesül Gerbeaud Emil ur 
alapítványáról és neki ezért jegyzőkönyvileg mond kö
szönetét és megköszöni egyidejűleg elnök urnák is az 
alapítvány kieszközlése körüli fáradozását.
2591. Elnök bejelenti, hogy egyik vendégje 4 Törley- 

poliárért 2 kor. 40 fillért adott át neki az egyesület czél- 
jaira.

Az igazgatóság köszönettel fogadja az adományt és 
az összeget mint »Törley-pohár« adományt rendeli el
könyvelni.
2592. F. Kiss Lajos bejelenti, hogy Harsányi Adolf 

akadályoztatása okából a mai ülésen részt nem vehet, közli 
azon üzenetét, hogy a kávésipartársulat legközelebbi köz
gyűlésének napirendjére kitűzte a nyugdijegyesületbe belé
pés kérdését.

Az igazgatóság örömmel veszi tudomásul azt, hogy 
a kávésipartársulat átérzi egyesületünk fontosságát, azon 
reményének ad kifejezést, hogy a megindított akció foly
tán a kávésok és alkalmazottaik tömegesen fognak az 
egyesületbe belépni és utasítja jogtanácsost, ennek aka
dályoztatása esetén a titkárt, hogy az egyesület képvise
letében a közgyűlésen megjelenjék és o't kívánatra adja 
meg a kellő felvilágosítást.
2593. Jogtanácsos bejelenti, hogy a Magyar általános 

tkpénztár I clemelte a betéti kamatlábat 4 és egynegyed 
százalékra, hogy az Országos iparbank rt. nála elhelyezendő 
betéteink után nettó 4 és fél százalék, a Magyar bank és 
kereskedelmi rt. pedig 4 és egynegyed százalékot ajánl fel 
Szántó F. ur közbenjárása folytán, hogy továbbá a Magyar 
leszámítoló es penzvaltobank 4 és fél százalékos zálogle
veleket 98.25-ös árfolyamon újból felajánl, daczára, hogy 
ma már magasabb árfolyamon állanak és hajlandó a 120.000

K névértékű 4 százalékos záloglevelet 4 és félre becserélni. 
Végül jelenti, hogy a Budapesti bank ma már nem haj
landó az utóbb említett zálogleveleket 1 százalék letéti dij 
mellett őrizetbe venni.

Hámor József felajánlja, hogy az Egyesült fővárosi ta
karékpénztárnál kedvezőbb kamatozás czéljából közben fog 
járni.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, a ked
vező kamatozást Ígérő pénzintézetek ajánlataival akkor 
fog foglalkozni, amidőn a Munkaadók bankjánál elhe
lyezendő 20.000 K-ás keret be fog te ln i ; a Leszámítoló 
bank záloglevél ajánlatát ezúttal sem fogadhatja el, a 
4 százalékos záloglevelek átcserélésére vonatkozó aján
lat részletei azonban bekérendők, Hámor ur ajánlatát 
pedig köszönettel fogadja.
2594. Jogtanácsos bemutatja Vass Adolf és Kovács B. 

reklám-vállalat tulajdonosok ajánlatait, kik erkölcsi támo
gatás ellenében bevételük bionzyos százalékát hajlandók az 
egyesület pénztárába befizetni.

Az igazgatóság fentartja azon elvi álláspontját, hogy 
hasonnevű ajánlatokat csakis akkor fogad cl, ha az ajánl
kozók alapitó tagul belépnek.
2595. Titkár bemutatja a budapesti választmány már- 

czius havi elszámolását, jelenti, hogy ezen választmány 1585 
kor. 05 fill. bevételéből a Nagy Jenő részére kiutalt 960 
kor. végkielégítést, a folyó nyugdijak és kiadásai levonása 
után 227 kor. 44 fillért küldött be csekk utján, hogy to
vábbá a szombathelyi és szegedi választmányok elszámolást 
nem küldtek.

Tudomásul szolgál.
2596. Titkár bemutatja a kassai választmány jegyző

könyvét, jelenti, hogy ezen választmány 502 kor. 90 fillért 
küldött be márczius hóban és hogy ezen összegben benn- 
foglaltatik azon 100 korona, mellyel a kassai vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata ez évi báli jövedelméből a 
nyugdijegyesület alaptőkéjéhez járult, végül, hogy Kovái Fe
rencz anyagi viszonyaira tekintettel befizetett tagdijainak egy- 
harniadát kéri vissza, titkár bejelenti, hogy Kovái nemfizetés 
okából a tagok közül már régebben töröltetett és hogy 3 
évnél tovább volt fizető tag.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, a kassai 
vnedéglősök és korcsmárosok ipartársulatának egyesüle
tünk iránt ez évben is megnyilvánult áldozatkészségéért 
jegyzőkönyvileg mond köszönetét, Kovái Ferencz kérel
mének helyt nem ad, a választmányt felhatalmazza, hogy 
kérelmező részére segély czimén 60 koronát április havi 
bevételeiből nyugta ellenében fizessen ki.
2597. Titkár bemutatja a pozsonyi választmány jegy

zőkönyvét, jelenti, hogy ezen választmány a 2575. sz. hatá
rozattal a választmányi tisztviselők részére január 1-től fo
lyósított tiszteletdijak levonása után 630 kor. 84 fillért kül
döttek be csekk utján, hogy Derschatta helyett Páhr Jó 
zsefet választották meg ellenőrül, hogy az alapszabályok né
met nyelvű kivonatának fordításáért és 2000 példányban ki- 
nyomatásáért 90 kor. engedélyezését kérik, hogy végül kö
szönettel veszik tudomásul az igazgatóság 2575. sz. hatá
rozatában megnyilvánuló előzékenységét és kilátásba helye- 
zik, hogy a pozsonyi választmány jelentős sikereket fog 
elérni az egyesület érdekében és hogy a báli jövedelemből 
részesítés révén, valamint egyéb alkalmas módon legalább 
részben vissza fogják téríteni azon kiadásokat, melyekbe a 
választmány kerül.

P i l s e n i  P o l g á r i  Se  pfőző „Pilseni ősforrás" 
a Müncheni P a u l a n e r  Sörfőző r.-t.  S a l v á t o r s ö r g y á r

m agy a ro rszág i k izá ró la g o s v e z é r k é p v is e le te

u&y hordóban, mint palaczkban „Pllnnl ősforrás s8r“  
' aW ,j at0“  1842 »*0"«h«nl Paulaner sBr« a Müncheni Paulaner

a a  aórffizó I eg<5Z éven “ • " s*lv* lor « * “  « Müncheni Paulaner a a  aorfözS Salvátorsórgyárból, kizárólag csakis márcilua havában kapható.

MEZEY é s  TÁRSA
Budapest, IX., Ranolder- utcza 4. sz.
TELEFONSZAM 58-80. Örse TELEFONSZAM 58—80,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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“  HYGIENIKUS

edénymosogatógép.
Kézi vagy motorliajtásra. 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:

M ahler  Károly
B u d ap est, VII., Dembinszky-utcza 9. szám.

Az igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomá
sul, a 90 koronát a német alapszabályokra engedélyezi.
2598. Titkár bemutatja Csitkovits Pál ajánlatát, aki azt 

kéri, hogy Sopron város területén ő is vehessen fel ta
gokat, a felvételi dijak 50 százalékának átengedését kéri.

Az igazgatóság a .kért felhatalmazást megadjá és a 
felvételi dijak 50 százalékát mégis úgy, hogy 20 szá
zalékot az 50-ből csak akkor folyósít, ha a jelentkező tag 
legalább 3 havi tagdijat befizet, engedélyezi.
2599. Jogtanácsos jelenti, hogy Schulthes Ágoston ur a 

Salvator-forrás vizeinek főelárusitója a nyugdijház ágyala- 
pitványa fejében ez évi részletül 500 koronát befizetett.

Az igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomá
sul és a küldeményért jegyzőkönyvi'eg mond köszönetét.
2600. Jogtanácsos bejelenti, hogy Kolb István előző biz

tosítása után befizetett tagdijából 50 százaléknak az uj biz
tosítás utáni tagdijakra betudását, Oszuszky György, va
lamint Rcchel Lajos pedig azt kérik, hogy 600 K-ás nyugdíj
biztosításukat 1000, illetve 2000 K-ra emelhessék fel.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad.
2601. Titkár bemutatja a múlt évi deczember 31-én zá

rult egyesületi mérleget, mely következő. Tartozik, Készpénz. 
Pénztár 141.82, Pénzintézeteknél 414289.19, Postatakarékpénz
tárnál 5574.27 =  420005 58. Egyéb cselekvő vagyon: Érték
papír 167400, Hátralékos tagdíj 5464.72, Átmeneti tétel 
1842.83 =  174707.55, összesen 594713.13. Követel: Alap
tőke: Tagsági dijakban 360551.61, Alapitó adom. stb. 
179404.06 =  539955.67. Tartalékok: Tartaléktőkében 26270, 
Kezelési alapban 21919.65 — 48189.65, Egyéb szenvedő va
gyon: Függőtétel 6567.81, összesen 594713.13.

Az igazgatóság utasítja titkárt, hogy a mérleget fe
lülvizsgálás végett terjessze elő a felügyelőbizottságnak.
2602. Jogtanácsos bejelenti, hogy gyógykezeltetés czél- 

jából a jövő hó elején 6 hétre el kell utaznia, miért is 
azt kéri, hogy a május 1-én esedékessé váló lakbér és fi
zetések már most folyósíthassanak.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad és 1320 kort. 
elszámolás kötelezettsége mellett kiutal.
2603. Titkár jelentése alapján az

igazgatóság a márcziusi bevételekből 4000 K-t utal 
át a Munkaadók bankja rt. számlájára.
2604. Jogtanácsos jelenti, hogy a módosított alapsza

bályokat 3000 példányban kinyomatta.
Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi, utasítja 

jogtanácsost, hogy a választmányoknak és a tagoknak 
kellő számú példányt küldjön az uj alapszabályokból, 
a kinyomatásért és egyéb nyomtatványokért járó összeget 
a Grünwald Ödön ezégnek kiutal.
Több tárgy nem volt, elnök az ülést berekeszti.

A jegyzőkönyv hiteléül : 
Dr. Solti Ödön s. k.

A Budapesti kávésipartársulat közleményei. 

JEGYZŐKÖNYV.
Felvétetett Budapesten, 1911. évi április hó 5. napján 

a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak Harsányi Adolf elnök, Upor József, Szeif- 

fert Antal alelnökök, Holstein Zsigmond pénztáros, Gruber 
Károly ellenőr, Gárdonyi József, Kallós Márkus, Katona Gé
za, Petrovics György, Pollák Salamon választmányi tagok, 
Kemény Géza titkár.

59. Elnök az ülést d. u. 4 és fél órakor megnyitván, 
az előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gruber Károly 
és Kallós Márkus urakat kéri fel.

60. Az 1911. évi márczius hó 20-án tartott ülés jegyző
könyve felolvastatott. Gárdonyi József felszólalván, megem
líti, hogy Brück Károly nevében és megbízásából kíván a 
jegyzőkönyvre néhány észrevételt tenni. — A pontnál nincs 
megemlítve Brück Károly felszólalása, amelyben a kávésok 
szövetségének ügyeivel foglalkozott és amelyben azt is meg
említette, hogy az ipartársulati székház szerzésének ügye, 
amelyre nézve Brück Károly már régebben indítványt tett, 
nem haladt előre. Végül hiányzik a jegyzőkönyvből a tit
kár felmondási idejének a szabályozására vonatkozó hatá
rozat. Elnök válaszolván, hogy Brück Károlvnak, a szövet
ség ügyeit tárgyazó felszólalása a jegyzőkönyvbe nem ke
rülheted, mert az ülésen nyíltan kijelentette, hogy a felszó
lalást, mint a napirendhez nem tartozó és nem is az ipar
társulatot illető, megjegyzéseket csakis kivételesen, a vá
lasztmány hozzájárulásával, de a tárgyalás keretéből kire
kesztve engedi meg. A székház kérdésével a jegyzőkönyv
nek külön pontja foglalkozik, ott lett volna helye Brück ur 
felszólalásának. Megjegyzi egyébként, hogy a hitelesített jegy
zőkönyvben sehol sincs helye, hogy Brück Károly a szék
ház szerzésére vonatkozólag konkrét indítványt tett volna, 
tény azonban, hogy erre nézve a társulat elhunyt elnökével, 
több Ízben magánbeszélgetést folytatott. Mindezek után és 
figyelemmel arra, hogy a titkár ügyére vonatkozó tárgy 
azért nem került a jegyzőkönyvbe, mert a titkár a tárgyalás
nál jelen nem volt, indítványozza az elnök, hogy a mai. 
ülés jegyzőkönyvébe pótlólag vétessék fel, hogy az elnök 
az előző ülésen javaslatot tett a titkár felmondási idejé
nek a szabályozása kérdésében, azonban a választmány ennek 
az ügynek a tárgyalását — az idő előrehaladott voltára való 
tkeintettel — a folyó évi rendes közgyűlést követő első vá
lasztmányi ülésekre halasztotta el. A választmány az elnök 
indítványát egyhangúlag elfogadja és ilyen kiegészítéssel az 
előző ülés jegyzőkönyvét hitelesíti.

61. Titkár jelenti, hogy az elnökség uj tagokul felvette 
Klein Ignáczné, Qrünfeld Gézáné, Hauser Károly, Molnár 
Gyula kávésokat 10 K, Molnár Ignácz kávést 20 K, beiratási 
díjjal, özv. Laudon Miklósné üzletét újból gyakorolja; üz
letüket 'megszüntették és kiléptek: Zsoldos Gusztáv, Hebel 
Mihály, Weinberger Lajos, Steiner Hugó, Rózsa Ödön, Neu
mann Jakab, Rényi Jakab, Rosenfeld Zsigmondné, Blau Béla 
Hajduska Rezső, Váradi és Molnár. Tudomásul szolgál.

62. Follner Jakab, volt társulati tag segélyért folyamo
dik. A választmány a folyamodó részére 20 korona rögtöni se
gélyt szavaz meg és egyben felkéri Gruber Károly ellenőr 
urat, hogy a nevezettnek vagyoni és kereseti viszonyait meg
vizsgálván, tapasztalatairól tegyen jelentést.

63. A magyar Siemens-Schukkert müvek villamossági r.-t. 
értesítése a Wolfram- és Tantal-lámpák forgalomba hozata
láról. Tudomásul szolgál.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Fürdő vendéglősök!
3 automobil 6 és 8 üléses legújabb 
gyártmányúk, csaknem teljesen újak, 
olcsón eladók kedvező fizetési felté
telek mellett. Cim megtudható a 
0  kiadóhivatalban. 0

64. Elnök jelentését, mely szerint az előző ülés határo
zata értelmében a Pillwax-kávéház lefényképezése iránt in
tézkedett, és ezzel kapcsolatosan Gárdonyi József jelenté
sét, iaimely szerint a kávéház tulajdonosa a lefényképezést 
készségesen megengedi, a választmány tudomásul veszi.

65. Elnök bemutatja Briick Károly levelét, amelyben 
minden indok nélkül — lemond a választmányban viselt tag
sági állásáról. A választmány Briick Károly ur lemondását 
nem veszi tudomásul, hanem felkéri őt, hogy tagsági állását 
továbbra is megtartani és az ipartársulat érdekében kifejtett 
hasznos működését a jövőben is folytatni szíveskedjék.

65. Elnök jelenti, hogy a társulati székház szerzése iránt 
további tárgyalásokat folytatott és jelenleg egy konkrét aján
lat js érkezett hozzá, amely opcziót is tartalmaz. Ennek az 
ajánlatnak szakértő utján való felülvizsgálása iránt intézkedett, 
de ma még nem áll módjában a választmány elé konkrét 
javaslatot terjeszteni. A választmány az elnök jelentését egye
lőre tudomásul veszi és megbízza az elnökséget, hogy abban 
az esetben, ha konkrét javaslat előterjesztése módjában lesz, 
a Választmány, illetve rendkívüli közgyűlés egybehivásáról 
gondoskodjék.

67. A »Figyelő« ujságszelvény-vállalattal kötött szerző
dés (lejárván, Jünker Sándor, a vállalat tulajdonosa, a szer
ződésnek lujabb 5 évre való meghosszabbítását és az ed
digi évi 25 kor. előfizetési díjnak évi 600 K-ra való felemelé
sét kéri. A választmány meghatalmazza az elnökséget, hogy 
a szerződést további öt évre és legfeljebb 50 K évi dij mel
lett meghosszabbíthassa, azzal a kikötéssel azonban, hogy 
a vállalkozó a helybeli lapokból is köteles a társulatot *ér- 
deklő közleményeket beküldeni.

68. Elnök jelenti, hogy Szántó Simon pénzbeszedő ké
relmet terjesztett elő illetményének felemelése iránt. Többek 
hozzászólása után a választmány kimondja, hogy Szántó Si
mon pénzbeszedő részére a f. évi május hó 1-étől kezdve, 
az eddigi havi 10 K közlekedési átalányon felül további havi 
20 korona közlekedési átalányt engedélyez oly módon, hogy 
10 K aẑ  ipartársulat, 10 K pedig a munkaközvetítő alap ter
hére számolandó el.

6Ü. Vályi Lajos, a munkaközvetitőben alkalmazott szol
ga, illetményének felemeléséért folyamodik. A választmány a 
nevezett szolga illetményét a f. évi május hó 1-étől kezdve 
havi 10 koronával felemeli, vagyis havi 90 koronában ál
lapítja meg.

70. Heltai Ferencz dr. gázgyári vezérigazgató levelét, 
amely szerint az ipartársulat küldöttségét készségésen haj
landó fogadni, a választmány tudomásul veszi és a küldött
ségbe az elnökség tagjait delegálja.
u J ! '  A , de,b rVcy;e.ni 'Partársulat  levele, m elyben a Hauer 
Bertalan elnök halala alkalmából küldött  részvé tira to t  m eg 
köszöni, tudomásul szolgál. h

72. Elnök javasolja, hogy a társulati bál tiszta jöve
delme gyanánt mutatkozó 3244.08 korona olyképpen osz
tassák fék hogy 3000 K az ipartársulat törzsvagyonához 
csatoltassék, 240* K a munkanélküli alapnak engedtessék át, 
4.08 l< és az időközi kamat pedig a karácsonyfa-alaphoz csa
toltassék. A választmány ezt a javaslatot egyhangúan el
fogadja. \

73. Elnök jelenti, hogy a zenélési záróóra meghosz- 
szabbitására vonatkozó díjszabás jogerőre emelkedett. Az en
gedély kiadása módjának szabályozása ügyében újból el
járt a rendőrségnél, és azt a választ kapta, hogy e részben 
a társulat bevonásával már legközelebb értekezlet lesz. Egye
lőre tudomásul vétetik.

Az általános berendezési és szállítási rt., levelét, amely 
szerint a hirlapszállitás jövedelméből a társulatot az 1910. 
október- deczemberi negyedre 958.86 K illeti meg. A vá
lasztmány tudomásul veszi és egyben megbízza az elnökséget, 
hogy a Vállalattal fennálló szerződés meghosszabbítása és 
a részesedési összeg felemelése iránt a vállalattal továb
bi tárgyalásokat folytasson, nemkülönben gondoskodjék a 
már szintén lejárt 1911. évi I. negyedre esedékes részesedési 
összeg pontos megállapításáról.

75. Elnök javaslatára a választmány az »Ipari jogvéde
lemé és az »Elektrotechuika« ez. lapokat a tagok figyelmébe 
ajánlja. ,

76. Elnök jelenti, hygy az alkalmazottak nyugdíjazása 
ügyében közbejött betegsége miatt — sem a múlt ülésen 
küldött bizottságot nem hívhatta egybe, sem a nyugdíjinté
zettel nem tárgyalhatott. Tekintve, hogy az ügy a folyó hó 
10-ére kitűzött közgyűlés napirendjére fel van véve, java
solja, hogy a közgyűlés elé a következő határozati javasla
tot terjesszék: »A közgyűlés kijelenti, hogy a társulati ta
goknál alkalmazott munkások nyugdíjbiztosításának kérdé
sével foglalkozni kíván és utasítja a választmányt, hogy er
re vonatkozó, részletesen megokolt javaslatát terjessze elő«. 
A választmány ehhez a határozati javaslathoz hozzájárul és 
azt elfogadás végett a közgyűlés elé terjeszti.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést délután 6 órakor 
berekeszti.

Harsányi s. k., elnök.

Budapesti kerületi m unkásbiztositó pénztár.
VII., Damjanic/i-ulca 26.

19061/1911.

A tekintetes budapesti kávésipartársu latnak

BUDAPEST.

Tapasztaltuk, hogy a tekintetes Cim kötelékébe tartozó t. 
Munkaadó urak közül többen átmenetileg vagy kisegítőkép
pen foglalkoztatott alkalmazottaikat ismételt figyelmeztetésünk 
és hatósági eljárás ellenére -  még mindig nem jelentették 
be pénztárunknál.

Ennélfogva felkérjük a t. Címet, hogy testületének tag
jait szíveskedjék arra alkalmas módon - esetleg hivatalos 
közlönye utján is — figyelmeztetni, az 1907. évi A4X. t-c.
1. §-ában foglalt eme rendelkezésre, amely szerint »beteg- 
ség esetére való biztosítási kötelezettség alá esnek — nemre, 
korra és honpolgárságra való tekintet nélkül — mindazok, 
akik a magyar szent korona országainak területén — akár 
állandóan, akár ideiglenesen, k iseg ítőképpen  vagy átment 
tileg  oly fizetéssel vagy bérrel vannak alkalmazva, amcb 
évenkint 2400 koronánál, illetve naponkint 8 koroná
nál nem tö bb !

Szíveskedjék a t. Cim testületének tagjainak figyelmet 
ana is felhívni, hogy nejelentési kötelezettségüknek saj 4

Pilseni Eredeti Sör. elé.?il8«ít 'vmodemebb ,technikai berendezésével
—--------------------------------- -----------------------e| eredeti’ frisseseit a 3 (°'dgomb le Javolibb részébe szállítva sem veszti
söre; kezelése nem okoz nagyobb gondot mint a hazai soroké A nikm*®11* er.e.űe*1 sBr a kontinens legkitűnőbb zamat..

kíSeiobw i S i k í s s " I m C t ;:, s i t S S í r * 1" " 1 é s « * » ■ *
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jól felfogott érdekükben tegyenek eleget annál is inkább, 
mert különben pénztárunk kénytelen volna a mulasztást el
követő munkaadó ellen az eddiginél szigorúbb hatósági el
járást foganatba venni.

Tisztelettel 
Jászai s. k. 

elnök.
Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartnrsulat 

munkaközvetítőjének működéséről.
Az 1909. évben elhelyezett munkások száma: 17000 
Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 20317 

Kihelyeztetett:
Hónap 1909. j 1910. 1911.

Január ..................... . . . .  | 173 1545 1639
Február . . . . . . . .  | 835 j 1119 1112
Március 15-éig . . . . . .  | 1419 | 1537 1587

Kihelyeztetett:
1911. évi március hó 16. napjától 31. napjáig.

állandó kisegítő
főpincér . 20 . --
főiszolgáló . 1 3 3 . 221
kávéfőző . 21 . 178
kávéfőzőnő 4 —
konyha legény . . 41 . 70
föliiónö . . 32 6
takarítónő . 33 3

Budapest, 1911. ápril s 2.
A budapesti kávésipartársulnt elnöksége.

A „budapesti kávésok szövetsége" közleményei.
JEGYZŐKÖNYV.

Fölvétetett Budapesten, 1911.  évi márczius hó 31. nap
ján, a budapesti kávésok szövetsége végrehajtó-bizottságá
nak üléséről.

Jelen voltak: M észáros Győző elnök, G árdonyi József 
és K allós  Márkus alelnökök, H olstein  Zsigmond pénztáros, 
O ruber Károly ellenőr, B ayer  Marcell, Harsányt Adolf bi
zottsági tagok, S zeiffer t  Antal számvizsgáló, K em ény  Géza 
titkár.

1. Elnök az ülést d. u. 4 órakor megnyitván, az előző 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére B ayer Marcell és Ó ra
b ér  Károly urakat kéri fel.

2. Az 1010. évi deczember hó 12-én tartott ülés jegy
zőkönyve fölolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

3. A budapesti építőmesterek szövetségének átirata, a 
mely szerint a magyar építőiparosok országos szövetségétől 
különválva folytatja működését, tudomásul szolgál.

4. A terézvárosi munkásgymnázium egyesület támogatás 
iránt előterjesztett kérelme fölött a bizottság napirendre 
tért, mert az egyesületet a kávésipartársulnt már támoga
tásban részesíti.

5. Elnök jelenti, hogy a bécsi kávésok szövetségének 
a f. évi márczius hó 8-án tartott alakuló ülésén a 
vétségét Mészáros Győző elnök, Gárdonyi József és 
Kallós Márkus alelnökök és Brück Károly bizottsági 
tag képviselte. — A szövetség nevében Brück Károly 
szólalt föl. A bécsi kávésipartársulatnak, amely a szövet
ség küldötteit kitüntető figyelemmel fogadta, a szövetség 
levélben mondott köszönetét. A bécsi vendéglősipartársulat 
uj elnökét, Pénz Otthmárt pedig megválasztatása alkalmá
ból sürgönyileg üdvözölte. Tudomásul szolgál.

6. Elnök jelenti, hogy a szövetség ügyvitelét a kerületi 
iparhatóság e hó 27-én megvizsgálta és példás rendben ta
lálta. Tudomásul szolgál.

7. Titkár jelenti, hogy a szövetség kötelékébe újabban 
K los  Lajos, U ntcrreiner János, Lukács és Társa, Rónai Adolf, 
Szabó  Tivadar, Bökni Mór kávésok léptek be ; üzletük meg
szüntetése folytán pedig kiléptek: F ábrí Henrik, Frennd  
Henrik, H ebcl Mihály, K ovács és Társa, Neumann Mórné, 
W cinberger  Lajos. Tudomásul szolgál.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt <

8. Titkár előterjeszti az évi jelentést és a zárószámadást, 
valamint a f. évi költségvetést . Ezeket a bizottság elfogadja 
és az ósszülés elé terjeszti, az összülés helyének és idejének 
megállapításával az elnökséget bízza meg.

9. Az összülésen betöltendő állásokra a bizottság a je lö
lést megtette.

10. Elnök előterjeszti, Briick Károly levelét, amelyben 
a bizottságban elfoglalt állásáról lemond. A bizottság ezt 
a levelet tárgytalannak tekinti, mert a bizottság összes tag
jainak megbízatása lejárt és a rendes összülésen minden 
állás és igy a lemondott tagtárs állása is újból betöltés 
alá kerül.

12. Elnök jelenti, hogy a G laser T estvérek  cég ajánlatot 
tett arra nézve, hogy a szövetség tagjainak — nagyobb meny- 
nyiség esetén — kedvezményes áron bocsát kokszot rendel
kezésére. Ezt az ajánlatot nem tartja elfogadhatónak, hanem 
javasolja, hogy a szövetség elnöksége küldöttség utján járjon 
el a gázmüvek igazgatóságánál és kérjen közvetlenül ked
vezményes árat a kávésoknak, akik egész éven át nagy meny- 
nyiségü kokszot fogyasztanak. Javasolja, hogy ebbe az el
járásba az ipartársulat elnöksége is vonassák be. Egyhangúlag 
elfogadtatik.

13. Elnök jelenti, hogy Öntő Nándor helybeli lakos a 
briinni-königsfcldi motorgyár képviselője beadványt intézett 
a szövetséghez, amelyben támogatást kér arra irányuló tö
rekvéséhez, hogy a szövetség tagjai saját villamos áram- 
fejlesztő telepeket állítsanak föl. Ebből a vállalkozás
ból eredő bruttó jövedelmének 3o/0-át ajánlja föl közérdekű 
czélokra. A kérdés beható tárgyalása után a bizottság en
nek az ügynek a végérvényes elintézésével az elnökséget 
bízza meg, kimondván, hogy a megállapodás létesítése előtt 
az ajánlattevőtől megfelelő anyagi és erkölcsi garanciát kell 
követelni.

14. Elnök jelenti, hogy az 1910. évi szeptember hó 
26-án hozott határozat értelmében foglalkozott az országos 
kongresszus egybehivásának és az országos szövetség meg
alakításának a kérdésével. Ennek a két kérdésnek a meg
oldásához nagy körültekintéssel kell fogni, mert nagy költ
ségről van szó és előre is biztosítani kell a sikert. Ezeket 
a szempontokat figyelembe véve, arra a meggyőződésre ju 
tott, hogy legczélszerübb lesz, a kongresszus és egyúttal az 
o ' itP p n  szövetség megalakítását arra az időre halasztani, 
amikor az ipartársulat 100 éves jubileumának ünnepségei 
lesznek, ez pedig az 1912. vagy 1913. évekre várahtó. A 
bizottság az elnöknek eddigelé tett intézkedéséről szóló je 
lentését tudomásul veszi és egyben felhívja az elnökséget, 
hogy az előmunkálatokat megindítván, a kellő időben konkrét 
javaslatokat terjesszen elő.

15. Elnök bemutatja az Egyetértés ez. lap kiadóhivata
lának hozzá intézett levelét, amelyben közli, hogy a lap a 
hirlapszállitó vállalat utján nem rendelhető meg. A kellő 
intézkedés megtétele végett átengedtetik az. ipartársulat el
nökségének.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést d. u. 6 órakor 
berekeszti. K. m. f.

Mészáros s. k.
elnök.

A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata" közleményei.

Figyelm eztetés!
Az ipartársulat t. tagjait figyelmeztetjük, hogy a 

•Budapesti kerü leti m unkásbiztositó pénztári legújabban el
határozta, hogy a kiségitő munkások esetről-esetre való be
jelentését nem követeli, hanem a kisegítő munkásokat csak 
minden héten egyszer kell bejelenteni.

A beje len tés i lapok , m elyek egyúttal k ije len tésre  is al
kalm asak, e lső  és m ásodpéldányok szerint könyvecskébe be 
kötve az ipartársu latnál kaphatók.

________________  AZ ELNÖKSÉG.
Ivasőinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Hivatalos kimutatás a „Budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata" munkaközvetitője működéséről.

Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 11.512. 
Elhelyeztetett:

1910. január hó 25-től 1911. február hó 25-ig.

Főpincér...............................................................  14
É th o r d ó ....................................................
B o r f ia .........................................................
Csapos stb. férfi személyzet...............................224
Szakács ....................................................
Gazdaasszony..........................................
F e l j ró n ő ....................................................
Szakácsnő ...............................................
Salátás és kézileány.............................................. 134
Szobaasszony...........................................................14
Szobaleány...............................................
M in d e n e s íe á n y .................................................... 145
Mosó- és v a s a ló n ő .............................................. 135

állandó kisegitő
14 . . . . —

120 . . . .  603
106 . . . .  190
224 . . . . 50

12 . . . .  17
9 . . . . —

14 . . . .  03
60 . . . .  35

134 . . . .  22
14 . . . . —
82 . . . . —

145 . . . .  4
135 . . . .  27

Az elnökség.

KÖZGAZDASÁG.

A bortörvény revisiója.
A Budapesti K ereskedelm i és Iparkamara f. évi 

április hó 10-én teljes ülésén Szente Imre kamarai 
tag, a Törley Jozs. és Tsa pezsgőgyár igazgatója in
dítványt terjesztett be bortörvényünk revíziójának tár
gyában. Indítványozó hivatkozik arra, hogy a magyar 
kormány az Ausztriával 1907-ben kötött vám- és ke
reskedelmi szerződés alapján kötelezettséget vállalt, 
hegy uj bortörvényt fog alkotni, amely legalább oly 
szigorú intézkedéseket tartalmaz, mint az 1907. évi 
osztrák bortörvény. A magyar kormány, folytatta 
Szénié, nemcsak eleget tett ezen elvállalt kötelezett
ségének, hanem szigor dolgában fö lösleg es és meg- 
okolatlan módon túlszárnyalta az osztrák bortörvény 
szigorának m értékét, anélkül azonban, hogy a külön
leges magyar érdekek kellő gondozásban részesülné
nek. Utal azokra a korlátozó és tilalmazó rendelke
zésekre, amelyeket a magyar bortörvény az okszerű 
borkezelés, a szeszelés és a csemegeborok készítése 
tekintetében tartalmaz. Azután hosszasabban bizo
nyítja, hogy a bornyilvántartás kötelezettsége szük
ségtelen, czélszerütlen és dehonesztáló. A kormány 
ezzel csak újabb és nehezebb terhet hárított a ma
gyar bortermelőre. A borkönyv vezetésének terhes kö
telezettségével olyan föladatok elé állította a 
kereskedelmi érdekeltséget, a melyek üzletvitelük 
megibenitására és a borkereskedelem folytatásá
tól való elkedvetlenedésre vezettek. — Ausztriá
ban a borkönyvvezetési kötelezettség ismeretlen  
és ezért mégis több tőkeerős és reputácziójára 
súlyt helyező ezég a Lajtán-tulra helyezte át üzlet
vitelét. Végül behatóan ismerteti a pezsgő- és hab
zóbor közti különbség ^elmosódását Ausztriában és 
fejtegetésében arra az eredményre jut, hogy az osz
trák bortörvény egészittessék ki a pezsgő- és habzó
bor fogalmának szabatos megkülönböztetésével és az
zal a kényszerintézkedéssel, hogy úgy a pezsgő-, va
lamint a habzóborárat a palackokon ilyenek gyanánt 
je lö ljék  és hogy a czimkéken, valamint a dugókon  
a |gyáros neve ,és a gyáros helye is fö l  legyen tün
tetve. Szente Imre kamarai tag indítványát, hölgy a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara indítson az ösz- 
szes kamarák és borkereskedelmi érdekeltségek bevo
násával országos mozgalmat a magyar és osztrák bor
törvény rendelkezéseinek egyenlősítése, illetve a két 
törvény szigorúnak egyforma mértékre való leszál
lítása érdekében, a kamara teljes ülése egyhangúan

elfogadta és szakértekezlet összehívását rendelte el. 
A rendkívül érdekes, közgazdasági szempontból a 
vendeglősipart is közelről érdeklő indítvány szövege 
a következő:

Indítvány a borhamisításról szóló 1908. évi 
XLVI1. t.-cz. revíziójának kieszközlése iránt.

Beterjeszti: Szente Imre, kamarai tag,
a Törley Jozs. és Tsa pezsgőgyár igazgatója.

Budapest, 1911. évi márczius hó 19-én.

Tudvalevő, hogy az Ausztriával 1907-ben kötött 
és az 1908. ,évi XII. t.-czikkbe foglalt vám- és ke
reskedelmi szerződés XXI. czikkében a magyar kor
mány kötelezettséget vállalt aziránt, hogy uj bortör
vényt alkot, amely legalább oly szigorú rendelkezése
ket tartalmazzon, mint az 1907. évi megfelelő bor
törvény.

Ennek a kötelezettségnek a magyar törvényhozás 
az 1908. évi XLVII. t.-cz. megalkotásával eleget is 
tett. Csakhogy az osztrák és a magyar bortörvény 
egybevetéséből megállapitható, hogy a magyar bor
törvény szigor dolgában nemcsak eléri, hanem fölös
legesen és túlságos módon túl is szárnyalja az osz
trák bortörvény szigorának a mértékét, anélkül azon
ban, hogy a különleges magyar érdekek kellő gon
dozásban részesülnének.

Ezek a körülmények, amelyeket az alábbiak fo
lyamán pontról-pontra be fogok igazolni, arra az in
dítványra késztetnek, hogy indítson a budapesti k e 
reskedelm i és iparkamara az összes kamarák és bor
kereskedelm i érdekképviseletek bevonásával országos 
mozgalmat, az osztrák és  magyar bortörvény rendel
kezéseinek egyenlősítése, illetve a két törvény szi
gorának egyform a m értékre való leszállítása érd e
kében.

Az eltérések a két állam bortörvényei között 
szigor dolgában a következőkből tűnnek k i:

I. Okszerű borkezelés.
Az osztrák bortörvény megengedi beteg vagy 

hibás bor és must feljavítását borkősavval, nátrium- 
bisulfáttal s más, egészségre ártalmatlan kismeny- 
nyiségü anyagokkal. Azonkívül felhatalmazza az osz
trák bortörvény az osztrák kormányt, hogy szaktestü
letek meghallgatásával rendeletileg megengedhesse a 
törvényben fel nem sorolt borkezelési és javítási el
járásokat és keveréseket.

A magyar törvény e tekintetben sokkal merevebb, 
amennyiben ily felhatalmazást nem ad a földmive- 
Icsügyi miniszternek. Pedig a magyar szőlősgazdák  
országos egyesületének IQ06. évi július hó 15-én kelt 
em lékirata is javaslatba hozott ilyen felhatalm ázást 
és így borterm elő, kifejezetten  agrárius részről is 
felism ertetett ilyen felhatalm azásnak a szüksége. De

N i n c s
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^  Csakis eredeti palackból fogadjuk el.
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ha már a törvény megalkotásánál ez nem történt meg, 
nem volna szabad a bortörvény revíziójánál ez elől 
elzárkózni. A borkezelési technika tudománya ugyanis 
nem stagnál, hanem ujabbnál-ujabb találmányokat vet 
felszínre a bor czélszerü eltartása, szállítására való 
alkalmasabbá tétele, romlásnak induló borok orvos
lása stb. czéljából. Ha egy udj Pasteur jönne, vala
mely korszakalkotó, nagyhorderejű borászati talál
mánnyal, a magyar kormány tétlenségre, kárhoz
tatva volna kénytelen nézni azt, hogy a világ ösz- 
szes bortermelői az uj találmányt használhatják, csu
pán a magyar termelők lennének annak alkalmazásától 
eltiltva.

A borkősav tilalma dolgában is túltett a magyar 
bortörvény az osztrák törvény szigorán. Pedig épen 
a magyar boroknál igen gyakori a nyulósodás, ami
nek okszerű ellensúlyozására a borkősav a lehető leg
alkalmasabb szer. Érthetetlen tehát, hogy ép ez a 
szer is a tilos anyagok közé soroztatott. Óda kellene 
tehát hatni, hogy am ikor az osztrák és magyar bor
törvény között o ly  szükséges konf,ormit ás czéljából 
a magyar bortörvény revízió alá vétetik, a borkősav  
tilalma törvényünkből kikiiszöb öltessék.

II. B or szeszelése.

Mig az osztrák bortörvény 3-ik paragrafusa a 
bornak és mustnak 1 o/o-os szeszezését fentartás nél
kül megengedi, addig a magyar bortörvény 3-ik pa
ragrafusa ezt csak »az okszerű pinczekezelésnél el
ismert eljárások korlátái közt (pl. hordók, vagy pa
lackok tisztítására, bizonyos borderitő szerek előké
szítésére, beteg vagy hibás bor kezelésére stb.)« en
gedi meg. Ellenben tisztán csak a bor szesztartal
mának emelése végett \a borhoz szeszt adni tilos!

»Az okszerű pinczekezelésnél elismert eljárások 
korlátái korántsem olyan határozottak, általánosan el
ismertek és vitán felül állók, hogysem nyugodtan fo
gadhatta volna a ,magyar borászati közvélemény ezt 
a sokféleképen értelmezhető, nyulékony és határozat
lan megállapítást. Különösen a törvény megszegésé
hez fűződő drákói szigoruságu jogkövetkezményre va
ló tekintettel okoz ez érthető módon nyugtalanságot. 
A különböző bortechnikusok e tekintetben eltérő vé
leménynek hódolnak, s igy a bortörvény végrehajtó 
közegeitől függ, hogy adott esetben mit tekintenek 
elismert pinczekezelési eljárásnak, s mit nem. E te
kintetben is tulment a törvény a magyar szőlősgaz
dák országos egyesületének elég szigorú kívánságain, 
amely a bor szeszezését csak a belföldi forgalom 
szempontjából kérte eltiltani, ellenben megengeden- 
dőnek nyilvánította azt a kivitelre szánt borokra 
nézve, melyeknél a szeszezést a bor tartóssága és 
szállíthatósága czéljából szükségesnek mondotta ad
dig a határig, ameddig ezt annak az államnak a bor
törvénye megengedi, ahová a bort szállítják.

Épen a borexportnak nagyhorderejű fejlesz tése ér
dekében  szorul a mi bortörvényünk az osztrákkal való 
konform itásra a szeszezés dolgában  is. A bor szál
lításra képessé csakis ,1— 2«/o szesznek hozzáadásával 
tehető, mert csak igy védhető meg a tél viszontagsá
gaival és a nyár perzselő hevével szemben. Az olasz 
kormány az olasz borexport képessége érdekében a 
kivitelre szánt borok szeszezését nemcsak megengedi, 
hanem az exportborokba vegyítendő szesz adómen
tesítésével azt még elő is omzditja. Az exportárukhoz 
s igy a borhoz egy conditio sine quanonszerü kö
vetelmény fűződik: egalizált, ugyanazonos minőség 
szállítandó. Csakhogy a borok nem teremnek meg 
minden évjáratban egyforma minőségben és szesz- 
tartalomban. Azonkívül a borok hosszas raktározás

folyamán eredeti szesztartalmukból tudvalevőleg ve
szítenek is. Ha már 1 "/o-os szeszezést megenged a 
magyar bortörvény, legalább engedje meg ezt a sze
szezés indokaira való tekintet nélkül, annál is inkább, 
mert a borok vegyvizsgálatánál csakis a szesz je 
lenléte, ellenben annak indokai nem állapíthatók meg.

III. C sem egeborok készítése.

Az osztrák bortörvény 4-ik paragrafusa megen
gedi bizonyos feltételek betartása mellett a cseme
geborok készítését (czukrozással, szeszezéssel, ma
zsola s aprószőlő hozzáadásával stb.), mig a magyar 
törvény szigor dolgában odáig megy, hogy >:édes bor 
készítése czéljából a must vagy bor czukrozását« egye
nesen megtiltja s evvel az édes (csemege) borok ké
szítését egyenesen lehetetlenné teszi.

A két állam bortörvénye közt fennálló ez a kü
lönbség máris érezteti ikártékony hatását, amennyi
ben több borkiviteli ezégünk Ausztriába helyezte át 
működési színhelyét és azokon a külföldi borpiaczo- 
kon, ahol eddig magyar csemegeborokat vásároltak, 
most osztrák ezukrozott borokat vásárolnak. Köny- 
nyen merülhet fel ezekkel a tényekkel szemben a 
kérdés, hogy szükségünk volt-e nekünk erre a kü
lönben előre látott eredményre? És érthető-e egyál
talában, hogy két, egymásnak a szabad forgalmat 
szerződésileg biztositó állam területén kétféle szigo
ruságu bortörvény legyen érvényes ?

Egyébként az a körülmény, hogy a csemegebo
rok világpiaczairól kiszorultunk, igen bénitólag 
hatott nemcsak e fajta, hanem egyéb boraink kivi
telére is ; ezt a következő statisztikai kimutatások ta
núsítják :

1906 1907 1908 1909 1910
Hordóbor kivitel 749.152 792.893 797 050 1,097.817 910.186
Palackbor kivitel 7.767 8.226 7.624 7.986 7.527

Ebből a vám külfö ld re  me n t :
Hordóbor . . 48.192 46.833 42.9.9 49.639 44.382
Palackbor . . . 1.452 1.985 1.596 1.510 1.337

Ezeknek a számoknak a jelentőségét csak akkor 
lehet kelőképen mérlegelni, ha figyelembe vesszük 
az egyre fokozódó bortermelésnek exportfokozó és 
exportfokozódást nélkülözhetetlenné tevő nagyobbo
dását.

A bor túltermelés éveinek export szaporulatot kel
lett volna előidézniük s ennek elmaradásáért csakis 
az uj bortörvény okolható.

Valóban itt volna már az id eje  annak, hogy bor
törvényünkből a ezukrozási és szeszez'?si tilalm at, a 
mely borexportunkban bén itólag  hat és am ely álta
lában véve indokolatlanul szigoruabb, mint az osz
trák törvény, kiküszöböljük és helyére m eg fe le lő  in
tézkedést alkossunk !

(Folyt, köv.)

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

t á r s a s  r e g g e l i t  t a r t .
1911. április hó 21-én: Fludorovits István vendéglőjé

ben (IV. Irányi-utcza, Sas-kör).
1911. április hó 28-án: Trenk A. Emil vendéglőjében 

(VI. Teréz-körtit l/'c. sz.)

közlését ju tá
nyosán vállalja 
a kiadóhivatal.

Megrendeléseknél kérjük lisztéit olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Liiwenstein M. utóda Horvitt Niindor cs és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.' É v tized ek  óta az 
o rszág  leg n ag y ob b  szállodáinak, v en d ég lő in ek  és  k áv éh áza i
nak á llan dó  szá llító ja . Fióküzlet: IV., Kishíd utcza 7. (Telefon 
11—48.'

VEGYES HÍREK.
Uj nyugdijegyesületi tagok. F. évi április hó első felében 

a »Sz. V. K- P. és K. O. Ny.« a következő uj tagokkal 
szaporodott: Budapesten: Faith  Mihály (4000), Klein Jó
zsef (1000) vendéglősök; W agner János (100(1), Pintér Béla 
(1000), Cz'jráh Gyula (3000), Szeidl Mátyás (1200), Kalis 
Gyula (1000), Sanghaus Ágoston (1000), Schnell Gyula 
(1600), Trattner Samu (1000), H olley  János (1000), fíruh- 
ner Rezső (2000), Schranz Adolf (2000), Németh Ferencz 
(2000), Elun Lajos (2000) pinczérek ; S cheffer  Antal (2000) 
szakács, P ichler  Rezső (1000) könyvelő, M iklós Gyula (2000) 
portás. Szegeden: Linczmayer Gyula (1000), Dukay Győző 
(1000) pinczérek; Kutnyák Imre (1000), Nyirályi Gáspár 
(600) szakácsok. M iskolczon: Kintli János (600), Horváth 
Vendel (600), Szalay (István (600), Kintli Lajos (1000), 
Knchta Pál (600) pinczérek; Engelmann  Lajos (1600) por
tás, Szigethy  Mihály (600) csapos. Kassán: Étim János 
(3000), Kovács Kálmán (600), Katz Dezső (1000), H ollop  
Bertalan (1000) vendéglősök; özv. Schalkház Lipótné (3000) 
szállodai igazgatónő, Avár Ferencz (600), Katz Albert (1000) 
pijjczérek; Mayer Lajos (600). Tem esvárott: Ciaál István 
(1000), H upfer  Rezső (2000) pinczérek. V erseczen: Schatt 
Gyula (1000), Ptacsek  János (1000) pinczérek és végül Peisch'l 
János pinczér (1000) Wienben.

Vendéglősipari kiállítások. A legközelebb rendezendő 
uendéglősipari kiállításokról nemrég közölt jegyzékünket a 
következő adatokkal egészítjük ki: 1911-ben április hó 1-től 
3-ig Halté a. d .-ben : Szakácsmüvészeti kiállítás; május 20-tól 
28-ig Berlin-C harlot/enburgban: Jubileumi pék-, czukrász- és 
rokonipari kiállítás (O. Möhring Charlottenburg v. Mommsen- 
strasse 15. ) ;  május 21-től junius 5-ig: Hagenau i. Els.- 
b án : Vendéglős-, szállodás- és rokonipari kiállítás; októ
berben: Frankfurt a. O.-ban: Szakácsmüvészeti és vendég
lősipari kiállítás; ősszel: Soroltban: Vendéglősipari és sza- 
kácskiállitás ; Berlinben : A szállodaipar világkongresszusa; 
Frankfurt a. M .-ban: Nagy közlekedési kiállítás.

A m iniszter köszöneté. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter Ölitek Frigyes, Peltzmann Ferencz, Som m erer György, 
Dukász Antal vendéglősöknek, továbbá Harsányi Adolfnak, 
a budapesti kávésipartársulat elnökének és B erger  Leó, B od ó  
Adolf, Britek Károly, F e jé r  Gyula, Oál Arnold, G árdonyi 
József, G oldberger  Salamon, G laser Fülöp, G ruber Károly, 
Griineh és Mészáros, H olstein  testvérek, H orkai Gyula, H ar
sányi testvérek, K allós Márkus, Nemény Béla, Szeifert An
tal, Salzer Mór, Strausz Antalné, Ulits Lőrincz, U por  Jó
zsef, Vörös Ernő, Wassermann Mór és W eingruber Ignácz 
kávéháztulajdonosoknak az orsz. m. kir. színművészeti aka
démia szegénysorsu növendékeinek áldozatkész segélyezéséért 
köszönetét fejezte ki.

Birtokvásárlás. Mint értesülünk, Junker  Pál ügyvéd 
Petanovits Józsefnek, a Metropole-szálló tulajdonosának meg
bízásából megvásárolta részére a fehérmegyei Tükröspusztát, 
mely a telekkönyvben Sárközy Istvánná nevén állott. A vé
telár 580.000 korona volt.

Hymenh.rek. N e u m a n n  Ármin szállodás és kávés Fü
zesgyarmaton eljegyezte S t e r n b e r g  Juliska urleányt, Haj
dúszoboszlón. — B r a u n  Gyula budapesti kávéházi beren
dezési nagykereskedő leányát Z e 1 m á t, eljegyezte S i n g e r 
Jenő, a Singer Antal és fia tekeasztalgyáros-czég beltagja, 
Szegedről.

E légtétel. A Fogadó  által iparunk vezérférfiai ellen 
intézett támadásokkal legutóbb a veszprémi és a somogy- 
megyei ipartársulatok foglalkoztak. Mindkettő a legnagyobb 
határozottsággal tört pálezát a szakipar becsületét veszé
lyeztető minősithetlen hírlapi visszaélések felett. A

1911 április 15.

prém m egyei szállodások és vendéglősök ipartársu lata — mint 
lapunknak Írják — ily értelemben határozott ipartársulatunk 
átiratának tárgyalása kapcsán, a Kaszás-féle ipartársu
lathoz intézett átiratában pedig e társulat vezetőségének a 
testvérharcz megszüntetését ajánlotta. Ugyanily határozatot 
hozott ez év elején tartott választmányi ülésén a »Somogy- 
várm egyei vendéglősök és korcsm árosok ipartársu lalai is, 
azon óhajának adva kifejezést, hogy az ily a vendéglős
iparra káros hatású súrlódások mielőbb megszüntetendők vol
nának. E társulat egyébként a "Székesfővárosi vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulatá«-hoz intézett átiratában az ösz- 
szes vendéglősök és korcsmárosok sokoldalú érdekeinek elő
mozdítása és sérelmei orvoslása érdekében, tőlük telhető oda
adással, tekintélyük teljes súlyával együttesen, egy gondolat
tal, egyforma igyekezettel működnék*.

Egy magyar szakács külföldi diadala. G örög  Rezső 
szakácsmester, a londoni New-Gallery szakácsfőnöke, ki a 
múlt év novemberében a Horticultural Hallban rendezett 
nemzetközi szakácsmüvészeti kiállításon ,az angol birodalom 
legelőkelőbb szállodáinak, a Savoy-, Cecil-, Carlton-, Ritz- 
szállodák világhírű főszakácsaival szemben az összes első 
dijakat és a |Szakácsbajnoki czimet is elnyerte, tudásával 
újból nagy dicsőséget szerzett a magyar névnek és sza- 
kácsmüvészetnek, nemkülönben volt tanítómestere, néhai 
Gyurkovics Ferencz, a budapesti Hungária-szálloda nagynevű 
főszakácsának. A Párisban most lezajlott "Nemzetközi sza
kácsmüvészeti kiállitás« jurije márczius hó 21-én tartott ülé
sén a két legnagyobb díjjal, a Prix du Président (elnöki 
dij) és Grand prix d’honneurrel (nagy tiszteletdij) G örög  
Rezsőt tüntette ki, aki ilyenformán a magyar szakácsmü- 
vészetet az inyenczniesterség klasszikus földjén — Párisban 
is soha nem remélt diadalhoz juttatta.

Halálozás. Braun Ármin vendéglős, Sztubnyafürdő bér
lője, Turóczvármegye törvényhatósági bizottsági tagja, f. évi 
márczius hó 26-án meghalt. Haláláról a »Turóczvármegyei 
szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és kávésok ipartár
sulata*, melynek választmányi tagja volt, külön gyászjelen
tést adott ki.

M eghalt Miksa császár szakácsa. Szigetszentmiklóson 
meghalt Miksa császár egykori szakácsa, idősbb T üdős Jó
zsef, hetven éves korában. Érdekes ember költözött el vele 
az élők sorából. Miksa császár magával vitte Mexikóba fő 
szakácsának s csakhamar meghitt embere lett. Mikor a csá
szárt halálra Ítélték, ő kisérte a vesztőhelyre, vele egy ko
csiban ült, sőt a rozoga járműből ő emelte ki az ablakon 
a császárt, mert az ajtó nem nyílott ki. A császár hős em
berére bízta neje arcképét s utolsó óhajait. A kivégzés után 
nem jött haza, hanem ott maradt, amig a császár holt
testét haza nem hozták s azt őrizte. A holttesttel 
jött haza. Felajánlották neki az udvarnál a főszakácsi ál
lást, de nem fogadta el. Az akkor még csak 25 éves fia
talembert nyugdíjazták. Havi 200 korona nyugdijat húzott 
halála napjáig. Hazatérve Budapestre jött, ahol előbb á Li
pótvárosban ezukrászdát, később a Józsefvárosban vendég
lőt nyitott. 15 évvel ezelőtt végleg nyugalomba vonult s 
Szigetszentmiklósra költözött, ahol házat vett. Igen vissza
vonultan élt s a község lakosságának osztatlan szeretetét 
bírta. Jótékony ember volt, akihez ;enki sem fordult hiába 
segítségért. Nősülése alkalmával Miksa császár özvegye: Sa
rolta császárné 100 arany tallért küldött neki.

A téli fürdőévad a budai Szt.-Lukácsfürdőben. Márczius 
hóban számosán keresték fel a külföldről és belföldről a 
Szt.-Lukácsfürdőt, melynek forró-meleg kénes forrásai és ter
mészetes ásványiszapfürdője különösen az átmeneti időszak
ban alkalmas a fürdő gyógykezelésre. Felemlítjük azok kö
zül, akik márcziusban ott voltak a következőket: Jákob Spod- 
lieim, földbirtokos, Bukarest; Heinrich Croll, sorhajóhadnagy, 
Wi en;  Vania Paspatti, Bukarest; Wilhelm Habetin, keres
kedő, Wiener-Neustadt; Alice Van dér Welde, Bukarest;
Emil Scheer, S try j; G. M. Trandafirescu, bőrgyáros, Bu- 

________________________________ves*~ karest; Adolf Kohn, Bukarest; Nicola Pionicerin, tanár, Oa-
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latz; Fridrich Hodrotzki, Bukarest; dr. Lers Vilmos, mi
niszteri tanácsos, Budapest; Pap Kovács Ferencz, százados, 
Brassó; dr. Pécsvárady Józsefné, D eés; Lőrinczy Dénes, al
tábornagy, Szentábrahám ; Devecseri Emil és neje, kir. mér
nök, Deés; Milch Bernát, Kisudva; Mayer A. S., fakeres
kedő, Arad; Brandstiitter József, magánzó, Olcskó; Deme 
Károly, polg. isk. igazgató, Mátészalka; Ringhoffer Endre, 
urad. intéző, Pusztamecsér és még számosán. A jelenlegi át
meneti időszakban, mely a nyári idényt megelőzi, a teljes 
téli berendezések változatlanul fentartatnak a fürdővendé
gek és a gyógykezelések biztosítására.

Rut v isszaélés az egri bor hírével. Délmorvaország 
bortermelői és vendéglősköreit egy borárusitási ügylet fog
lalkoztatja, mely minket közelebbről érdekel. Ugyanis nem
régiben két jól fésült ur járt városról községre Morvaor
szágban, akik egri bort kínáltak megvételre. A házalást ezek 
az urak, kik tagadták vigéc voltukat, azzal indokolták, hogy 
az egri bor hírneve nagyon megromlott s igy ők mint 
egri nagytermelők maguk akarnak az egri boroknak propa
gandát csinálni. A minta Ízlett s igy többen rendeltek be
lőle 2—3 hl.-t. Csakhogy nem olyan bort kaptak, hanem 
többet is, rosszabbat is, olyant, melyet alig lehet meginni 
házasitás nélkül. Ugyanis az a két vasaltnadrágos ur egy 
hírhedt bécsi borkereskedőháznak utazóügynöke volt és ily 
módon próbált a ezég keresletnek még a mostani borin- 
séges időben sem örvendő boraira vevőket keresni. A fel
háborodás igen nagy, főleg azért, mert olyan, sőt sokkal 
jobb bor terem még Morvaországban is s igy ezért nem 
lett volna szükséges a vevőknek a nagyobb ár mellett egy 
csomó kellemetlenséget elvállalniok.

A cham pagnei szőlősgazdák boszuja. Néhány héttel 
ezelőtt a champagnei bortermő vidék nyugalmát megzavarta 
a bortermelők forrongása, .akik valósággal föllázadtak a 
borkereskedők és pezsgőgyárosok ellen, mert ezek mindent 
elkövettek, hogy daczára a siralmas termésnek, az árakat 
leszorítsák. Minthogy a termelők nem engedtek, a gyárosok 
olcsóbb külföldi borokat tvásároltak és az idei amúgy is 
csekély termés a termelők nyakán maradt. A visszaélések
nek véget vetendő, a franczia parlament még az ősszel tör
vényt hozott, mely elrendeli, hogy a »champagnei« elne
vezés alatt forgalomba hozott pezsgőt csak a champagnei 
borvidéken termelt borból szabad készíteni. A zavargás ak
kor megszűnt, de úgy látszik, az uj törvényt sem vették 
a gyárosok komolyon, mert, mint Rheimsből írják, múlt 
>ió 14-én újból betörtek egy nagy gyár pinezéjébe, hol a 
hordókat leöntötték petróleummal, miáltal a hordókban levő 
bor hasznavehetetlenné vált. A bortermelők ismét erősen 
forronganak és minden jel arra vall, hogy az egész Cham- 
pagneban újból nagy zavargások fognak kitörni.

Bort iszik a magyar és arannyal f izet!
S borához nem kér mást csak Ilona artézi vizet .

legbiztosabb önborotváló készülék.
Duplán ezüstözve, elegáns inorocco bőr
tokban. — 12 késsel, 24 hajszáléles 
pengével. — Bársonysima borotvá- 
lás. Megvágás vagy karczolás kizárva.

Ara 12. korona, bérmentve.

(Tlahler Károly
g p s iBudapest, VII., Dembinsky-u. 9.

9 V  Stiller József cs. és kir. szabadalmazott 
jégszekrények gyára

Budapest VII., Nagydiófa-u. 22. és 25. (Wesselényi-utca sarok]
1911. julius 1 -tői VII., Kazinczy-u. 6 /b . (saját ház).
Ajánlja dnsan felszerelt raktárát. Nevezetesen : szab. 
sörhütőkészülékek levegő- és viznyomásra (kevés 
jégfogyasztás) sör-, hús- és kávéházi szekrények 
újonnan szabadalmazott izzadás-háritóval. Fagylalt

gépek és tartályok a legszolidabb kivitelben.

Árjegyzék 
kívánatra 
ingyen 
és bér
mentve.

természetes
égvónyes

S A V A N Y Ü V IZ .

Legjobb asztalt és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyaghurutnál.

matton! Henrik es Budapest.

Mationi
=Heniik
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Szálloda eladás vagy bérbeadás.
A közismert „Zöldfa-szálló11 Pozsonyban

f. évi május hó 1-jével kedvező feltételek mel
lett eladó vagy alkalmas bérlőnek haszonbérbe 
kiadd.

A szállóban több mint 80 vendégszoba, 
villamos világítás, fürdő, étterem, kávéház, több 
klubhelyiség és automobilszin van.

Közvetlen ajánlatok dr. Samarjay Emil 
ügyvédhez Pozsonyban Szilágyi Dezső-utca 
4. SZám alá intézendők, ahol a közelebbi ada
tok is megtudhatók.

1
J

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Kávédaráló
kézi- és motorhajtásra.

Gváralapitás 1850-ben!

BUDAPEST

MAYERHOFER1
WIEN

S.F.
Budapest, VI., Teréz-köruí 28. sz.

Tclefonszáin 138 41. ■■

Teljes kávéházi és vendéglő modern konyna- 
berendezések és állandó kiállítás a legmodernebb 
konyhagépekben, úgymint: szab. kávésziirő és 
kávéhiitő készülékek, kávédarálók, habverők, 
továbbá kávéházi és vendéglői takaréktüzhelyek, 
valamint fagyasztó, jégapritó és áttörő (paszi- 
rozó gépek, fagylalt tartányok. Elismert 1-ső 
rangú, saját gyártmányú jégszekrények és am. 
rendszerű bütőházak, jég- és szénsav hűtéssel.

Fagylalt-tartány.
Kávéházi takaréktüzhely és 

kávészürő gép.

•Ki gjI Oí
7s
T3

Van Gfilpen emmerichi pörkö- 
lőinek kizárólagos képviselete.

Fagylalt gép.

; Rettenetes csapás a PATKÁNY és EGÉR 1 Erek ellen legjobb szer a

.DANYSZ UIRUSZ‘
] Feltalálta dr. Danysz, a Pastenr-intézetböl Páriában. Más állatra és em- , 
í bérré ártalmatlan. DANYSZ VIRUSZ kapható minden gyógyszertárban i 

ogériában. — Nagybani raktár: 0. es R. Fritz-Pezold es Süss A. 0. 11 és drogé 
, Wien I. (csak gyógytarak részére) és Török Józsefnél, Budapest, VI.Fn .......  ~ ........... ..

Nagybai 
*~y tárák

Franc Wilhelms Co. Wien, II1/2.

T. étlapiró és vendéglős uraknak legmcle8ebben aiánlom!
legjobbnak elismert és sok időt és munkát megtakarító

Berfké?evils‘ H E K T Ó É R A  PH-LR POK,
s minden sziliben levő tintákat. — Nagy választék
ban Hektograph-tekercsek, kész étlapok, menü-kár
tyák. konyha-söntés-ivek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlet
füzetek, levélpapír és borítékok %'ivarszipkák kívá
natra ezégnyomassaj is;  legújabb pecsenye- és haldi- 
szek, torta- és tanyer-papirok, sütemeny-kapszlik, 
papír-szalvéták, papirlemeztányérok, szalmaszálak, 
fogvájók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stbit olcsó szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:

BERKQUIT5 KÁROLY Buőnpest, U1I., 5ip-utca 5. sz.
Hektograph készítő, irodai, éttermi, kávéházi és czukrászdai czikkek raktára. 

Kívánatra árjegyzék és m inták Ingyen és bérmentue.

Szent-Lukács fürdő gyógyfürdő, Buda.
Téli és nyári gyógyhely.

masszázs, vizgyógyintézet, gőz
fürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák. Olcsó és gondos 
penzió. Csuz, köszvény, ideg- 
bőrbajok, lakás, ellátás felöl ki
merítő prospektust küld ingyen a

S ít  -Luiecstüidő Igazgatósága. Buda

Vendéglő-bérlet.
Budapesten a Ráday-utca 31. számú uj bér

palotában 1911. augusztus 1-re berendezve vagy 
berendezés nélkül

egy nagy vendéglőhelyiség kiadó.
A bérpalotában egy modern gőzfürdő és gőz

mosógyár is készül. A vendéglő úri-, polgári- és 
kaiitin-vendéglői helyiségekből áll.

Értekezhetni: Dr. bRÜLL DÁixItL kezelő
ügyvéd irodájában, Budapest, Erzsébet-körut 30. szám.

Kávéház-bérlet.
Budapesten a Ráday-utca 31. számú uj bér

palotában 1911. augusztus 1-re berendezve vagy 
berendezés nélkül

egy nagy kávéházhelyiség kiadó.
A bérpalotában egy modern gőzfürdő és gőz- 

mosógyár is készül.
Értekezhetni: Dr. BRÜLL DÁNIEL kezel ő- 

ügyvéd irodájában, Budapest, Erzsébel-körut 30. szám.

A tervek m egtekinthetők: a helyszínen 
vagy dr. Brüll Dániel irodájában.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olva sóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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i o J t o r .  gyártmányainak valódiságára.
óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

Magyar Já ték -k ártya-g yö r

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST. VII., Roltenbiller-u. 17.

8uoape>> Telefon: 63,-56. AlapIttMstt Ifl24. ®u«»pe»>

M e d , u n lv .

Dp. W eingpuber Ármin
fo g o rv o s  é s  operateur

kép. tlasti orvos, középfok. kOzegészségtan-tanár, ny. es. 
és kir. I. oszt. tzredorvos

Rendel: Budapesten, IV., Gizella-tér 2. szám alatt 
■ d. e. 9-től 1 óráig és d. u. 8-tól 8 óráig.

A v á r o s l ig e t i  G Y Ó G Y F O R R Á S
P sz é n sa v v a l telített, k e l l e m e s  lzO

artézi ásván yvize legyen  m in d e n n a p i  italod.
Megrendelési czim : ARTÉZIA R.-T. BUDAPEST, 
VII., EGRESSY-U T 20/c. Telefon 50—72.

Ezernél több kiváló orvos és tanár a já n lja !
1904. ST. LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson kérjen m indenütt Szt.-LukácsfQrdői
K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !

A KRISTÁLY -forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital éttágyzsTaroknál 
és e m é sz té s i n eh ézség ek n él. A legtisztább és legegész- 
ségosebb asztali és' borviz. HathatÓB szomjcsillapitó. —
Vidékre és külföldre fn vn rd !Jm en tes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló en y h e sé g e  folytán pótolja a franczia Evian és St. 

Galmier vizeket.
S z t .  L u k á c s f ü r d ö  K u t v á l l a l a t  Budán.,

Tokaji Bortermelők Társasága R.-t. Tokaj.

Ajánlja kiváló minőségű valódi

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

Előkelőbb és olcsóbb ital, mint a pezsgő.
Próbarendelésre alkalmas hordócskák:

60 liter 1908. évi asztali bor . . . . K 56.10
60 liter 1907. évi pecsenye bor . . . K 66.—
60 liter 1904. évi szamorodni . . . . K 82.50

Próbarendelésre alkalmas ládaküldemónyek:
20 palack 0.7 1.1904. évi szamorodni bor . . . K 31
12 palack 0.5 lit. 1904. évi 2 puttonosédesaszubor K 33 
10 palack 0.7 lit. 1904. évi szamorodni és 
10 palack 0.5 lit. 1904. évi 2 putt. édes aszubor K 43
Hordóért, ládáért, csomagolásért semmit sem számí
tunk fel. A megrendelő vasúti állomásáig fehéráru
ként bérmentve szállítunk minden küldeményt.

Modern vendéglők és szállodák
nem vesznek már többé jeget, hanem egy hűtőtelepet 
rendeznek be ezzel maguk állítanak elő hideget és jeget. 
A géppel való hűtés olesébb, tisztább és egészségesebb 
a jégbttlésnél. Egy géppel, mint egy központból a sör, 
bor, hús, tej, zöldség külön-kiilön hüthető és még jég is 
előállítható. Régi jégszekrények és hűtőkamrák géphű
tésre átalaklthatók. Speciális gép kávésoknak és czuk- 
rászoknak. -  L. A. RIEDINOER, AUBSBURÖ, (Nérnet- 
.. 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!

H U B E R T  J. E .  P O Z S O N Y
C S . É S  K IR . U D V A R I S Z Á L L ÍT Ó
Q> ALAPITTATOTT 1825.

k ü lOn l e q b s s é q ije q y s  " Q g ls J jp Y  C L U B ”
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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T R f l R S Y L V f l R I f l  S E C
Louís F rancois & Co.

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

BUDAFOK.

16 e ls ő r e n d ű  k i tü n t e té s . □  □ □  G o n e u r s .  □  □  □

F Ő R A K T Á R : VÉDJEGY. VEZÉRKÉP VISELÖSÉG

c ,
10UIS FRANQOIS t j

l

BORHEGYI FERENCZ

BUDAPEST, V., GIZELLA-TÉR 1.

RuDA ES fllOCHMANN UTÓDAI
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16.

Sürgönyeim: Fram;oís Budafok. J l  T E L E F O N :  Budafok 15. szám.

„TUNGSRAM1'

WOLFRAMLAMPA
1 Watt

áramfogyasztás.

Kávéházak, vendég
lők. á r u h á z a k ,  
irodák slb. világí
tására a legalkal
masabb és immár 

nélkülözhetetlen.

Szép, kellemes, fe 
hér és állandó lény.

Kaphatö minden 
villnnyfclszerelö 
és műszaki üzlcl- 

ben.

?©7.
áramkölfség- 

megtakar! táa-
Egyesült

Izzólámpa- és Villamossági Részvénytársaság
Ú JP E S T .

Telefon 78-52, 78-53, 78 51,10-01. Sürgönyeim: AMPERE.

Az egyetlen humoros szépirodalmi s művészeti képes hetilap a

S >  m Ó K F Í
Főszerkesztő: H a n g a y  S á n ö o r .

Munkatársai a legkitűnőbb hazai humoristák és rajzolók. 
A külföldi vidám irodalom jeleseit pedig legjobb nevű for
dítóinkkal tolmácsoltatja.

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 moderu szépirodalmi könyvet ad.

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

E lőfizetési ára:
egész évre . K 10.— negyedévre . K 2.50
felévre . . „ 5.— egyes szám 20 fillér.

Szerkesztőség és k iadóh ivata l:
Budapest, Ul., Teréz-hörut 38. .*. Telefon ZZ— 63.

SGHAUMBURG-LIPPE
HERCEG

PINCÉSZETE

VILLANT.

T E L E F O N  104 73

KOLB LAJOS
• r.ikUr vc*ett|*

Ü S S !

Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye, Szeged, Jókai-ulce 4. Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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