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fiz EGYEDÜLI halkereskeűű czég, mely az előkelő háztartásokban és étter
mekben szükségelt Ö S S ZE S  halfajokat ÉLLR PÜ Ó R H  raktáron tart|a.
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Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
leginkább a sör-, bor- és cognac- 
fejtéshez szükséges tárgyakból 
nevezetesen palaczkokat,palaczk- 
kupakok, parafadugaszok, czim- 
kék, továbbá dugaszoló- és ku
pak-gépek, szfirókészfilékek s 
minden e szakmába vágó czikkek- 
böl legjobb és legpontosabb ki

szolgálás.

— Kimerítő és képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve.

T A L IS M A N

Megrendeléseknél kérjük tisztelt o lvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Túl.: PARLAGHYVASTAG.

Legmodernebb prácisions 

karambol- és fo rd íth a tó TEKEASZTALOK
Teljes kávéház-, kaszinó- és étterem berendezés.

Tekeasztalok állandóan raktáron.
Budapest, VI. Trangepán-utca 41. szám. (saját t)áz.)

Telefon 1 50 -2 8 . m  Kedvezd fizetési feltételek.

V<fA
FMvmuiíi;
I PEZSGŐHÖZ, 

BORHOZ
LEGJOBB ITAL*?

Á R A K  :

Ie, ló liter korona 49.— 
>/l . .  4 1 . -
‘/s .  n 8 4 .-
8/e , . 88.-
Budapesti raktárból 

értve.
Minden megrendelés
hez plakátok, mentl-
kárgyák, poharak, szip
kák, fogvájók, stb. mel

lékeltetnek,

Cim:
Krondorfi kutvállalnt 
Budapest, T. kertllet, 
Zoltánntca 10. szám.

Főpinczér urak!
Ha egy levelezőlapon pontos czi- 
müket, az üzlethelyiség megjelö
lésével közük velünk, díjtalanul 
és bérmentve kü ldünk

SZÁMOLÓCZÉDULÁK AT 
„Magyar V in d íjlís - is  K M -lp a r"
= = = = =  kiadóhivatala . ... 
Budapest, VI., Felsöerdő-sor II.
(Csakis Írásbeli rendelést fogadunk el.)

Szení-Lnhdcs fürdő gyógyfürdő, Bnda.
Téli és nyári gyógyhely.

masszázs, vizgyógyintézet, gőz
fürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 

| vízuszodák. — Olcsó és gondos 
■penzió. Csuz, kösz vény, ideg- 
I bőrbajok, lakás, ellátás felől ki- 
| merítő prospektust küld ingyen a

Szt -LukaosfOrdS igazgatósági, Buda.

J  ÖJ fátok,
■  n

*  X j É f c *

STEINER JÓZSEF ES FIA
FIN O M  S Ü T Ö D E  É S  C Z U K R Á SZD A  

BUDAPEST, IX., YÁMHÁZ-KÖRUT 9. SZÁM. 
TELEFON 6 5 - 3 2 .  OOOO ALAPITTATOTT 1872. ÉVBEN.

FIÓKÜZLET: VI, Király-utcza 70. o  Telefon 15—03.

SEIFERT HENRIK é s  PIRI
cjájzárl és királyi udvari tekeasztalgyár, 
ej és klr. szabadalm. jégszekrénygyár. v 
Árjegyzék vidékre Ingyen és bérmentve.

Budapest, VII. kér., Dobutcza 90, szám.
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Speciális. Kiváló minőségi jb
M e g r e n d e lé s e k n é l  k é r j ü k  t i s z t e l t  o l v a s ő i n k a ^ l n d l ^ l a ^ n k r ^ l v *



XI17. évfolyam Budapest, 1911. junius 1-én 11. szám

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj-Egyesülete" — A „Debreczeni szab. kír. 
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. kír. városi Vendéglősök, Italmérők és 
Kávésok Ipartársulata" — A „Szatmár sz. kír. 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 Ipartérsulata" — 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 „Nezsideri 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 .

ELŐ FIZETÉSI ÁRAK : Megjtlen Szerkesztőség és kiad óh iv atal;

Negyedévre . 3 korona. 1 Egész évre 12 korona.
minden hó í. és 15. napján. Budapest VI., Felsöerdősor 11. ,

Félévre . . 6 korona. | E g y es szám ára 5 0  fillér. Laptulajdonos-szerkesztő; Hirdetések fölvétele ugyanott.
T E L EFO N ! I í 7— 61. F . K I S S  L A J O S . Kéziratok nem adatnak vissza.

Divinus senex. rl,iKöNvy-*;
TAfU

őszi estnek csendes, méla alkonyi borulatával 
ezüstös homlokán, szép kék szemeiben a régi, sziv- 
hezszóló lágy tekintettel, ajkán jóságos mosollyal, me
lyet a tapasztalatgazdag bölcseség varázsol oda egy- 
egy futó pillanatra, lelkében a jól teljesített köte
lesség isteni érzésével, szivében erős, változhatlan 
szeretettel mindenki iránt, aki hozzá csak valaha ér
zésközösségben élt: Így, csorbithatlan régi nagysá
gában, egészen, akár a százados daczoló tölgy a 
hegyormon, dobogó léptekkel távozik helyéről a 
nagy, a bölcs, vezérek vezére: Gundel János . . .

És mint a tündöklő napfény, mint az éltető Élet, 
mely virulást hoz, gyümölcsöt érlel és szüntelen mun
kára int, mint (d kötelességteljesités inkarnácziója, 
mely a legrettenetesebb egyéni fájdalmak közepette 
is meghajlik ama praedestinált kötelmek előtt, me
lyek kezébe kényszerítik a távozó jogarát, igy egé
szen, ideális tevékenysége, múltjának ragyogó fényé
ben lép előtérbe az utód: Gliick Frigyes . . .

És nem harsog fel a változás nyomán a dia
dalmas: Le roi est mórt, vive le roi! Hanem döbbe
netes csend, bizonytalanságokkal terhes várakozás üli 
meg a lelkeket . . .

Mert, miként nem lehet egyszerre szakítanunk az 
uttörés nehéz munkájában eltöltött harminezhét év vál
tozatos és szingazdag emlékeivel, amint nem lehet 
egy vonással az emlékezet tábláiról letörölni az együtt 
átélt küzdelmek, csalódások, diadalok mélyrevésett so
rait: épp úgy hihetjük, remélhetjük, kíván hatjuk-e, 
hogy az, aki mindenkit, az egész emberiséget szi
vébe, érző, nemesen dobogó szivébe fogadta és kit 
a kegyetlen végzet épp itt sebzett meg a legfájdal
masabban, elég erős lesz-e legyőzni az apai szív  fáj
dalmát, hogy újra azzá legyen, ami volt: az emberi
ség haladásának, a tudás és (megismerés terjesztésének, 
a modern fejlődés, az eszményi emberszeretet felkent 
bajnoka mindenkinek, aki itt él, nekünk vendéglő
söknek ezenfelül szellemi-erkölcsi vezérünk, akinek 
vezérlése mellett keressük majd ezentúl a boldogu
lás útját?

Könnyű nekünk e két, nehéznek tetsző kérdésre 
a választ megadnunk.

Annak a harminezhét éves múltnak változatos és 
szingazdag emlékeivel, melyeket Gundel Jánosnak, 
a vendéglősipar érdekében kifejtett lelkes, ügybuzgó, 
önzetlen és áldozatkész munkásságának köszönhe
tünk, nem kell, nem lehet, nem szabad egyszerre sza
kitanunk, mert hiszen a nagyszerű öreg örökéletü, 
hatalmas alkotásai itt maradnak, itt élnek közöttünk 
soha el nem múló hálára kötelezve, szivünk és lel
künk gyönyörűségére, és ennek a hálás emlékezetnek 
lapjairól sem lehet egy vonással letörölni ama si- 
siphusi küzdelmek, meg-megujuló csalódások és szi- 
vet-lelket emelő diadalok emlékét, melyek Gundel Já
nos nevét, munkásságát a vendéglősipar négy évti
zedes történetével annyira egybeforrasztották, hogy 
az ő elnökségének története egy a vendéglősipar leg- 
ujabbkori történetével.

És ha alkotó, vezető, gondosan ellenőrző ereje 
fogytán el is hagyja az előlülő aeropag helyét, nem 
a feledés végtelenségei felé indul csendes léptekkel, 
hanem méltósággal lép fel a megtiszteltetés magas 
piedesztáljára, ahol — homlokán a polgárerények cser- 
koszorujával, még igen sok tisztelet, hódolat és be
csülés vár rá. A király nem halt meg . . .

De jön léptei nyomán az utód, a divinus senex 
törekvéseinek, munkájának eddig is leghübb osztá
lyostársa, leghatalmasabb oszlopa : Gliick Frigyes, a 
kinek a vendéglősipar jótékony Géniusza az elha
tározás nagy és döntő pillanatában aczélossá tetle 
akaratát, hogy leküzdvén a szivét és lelkét szorongató 
nagy fájdalmakat, megadással hajoljon meg a jogart 
feléje nyújtó vezér, a köz imponálóan megnyilatkozott 
bizalma előtt, magára vállalván mindama nehéz kö
telmek teljesítését, melyek a vendéglősipar terén el
foglalt kiváltságos helyzeténél, eddigi munkásságánál 
és eredményeinél fogva egyedül őt teszik hivatottá 
és méltóvá Gundel János helyének elfoglalására.

A lelkek mélyéről feltörni készülő: Vive'le roit-t, 
a nagy {fájdalmak láttán megdöbbenő tisztelet né- 
mitja el . . .

A kötelességteljesités fenséges megnyilatkozása 
hódolatos csendre int. A csend mögött várakozás
teljesen áll a munka, a Jövő.

A legkiválóbb szénsavval te lite tt ásványvíz. Mint 
asztali v íz  nagyon kellemes, Jóhatásu, egószsóg- 
:: ápoló ital. "

Szent-Margltszlget gyógyfürdő felügyelősége 
Ttlsfon t 36*52. kezelésében. Teltlon. 3#. „
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A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata XXXVII, rendes évi közgyűlése.

Budapest, 1911. május 22-én.

A' »Budapesti szállodások, vendéglősük és korcs- 
márosok ipartársulataa. f. évi május hó 22-én d. u. 
3 órakor tartotta a Hungária-szálloda nagytermében 
XXXVII. rendes évi közgyűlését. A közgyűlésen, a 
melyen Palkovics Ede elnökölt Gundel János ipar
társulati elnök távollétében, az ipartársulat tagjai szép 
számban vettek részt. — Palkovics Ede elnök megnyit
ván, tetszéssel fogadott beszéddel üdvözölte a jelen
levőket úgy a maga, mint a távollévő Gundel János 
elnök és Malosik Antal alelnök nevében is, majd meg
állapítván, hogy a közgyűlés az alapszabályokban meg
állapított egybehivásra és a megjelentek számára való 
tekintettel határozatképes, a jegyzőkönyv vezetésére 
ijj. dr. Nagy Sándor jogtanácsost,, hitelesítésére Fejér  
Gyula és Egerváry Géza ipartársulati tagokat kérte 
fel. Ezután — a> napirend (értelmében — elrendelte 
az évi jelentés előterjesztését.

A választmány évi jelentését az ipartársulati titkár 
olvasta fel. A jelentés szerint (Az évi jelentést la
punk legközelebbi számában közöljük. A szerk.) az 
ipartársulat vezetőségét az elmúlt évben főleg mun
káskérdések foglalkoztatták, amelyeket az 1907. évi 
munkaszerződés megszűnése és a munkások által ez
zel egyidejűleg támasztott újabb béremelési követe
lések tettek aktuálissá. Behatóan foglalkozik ezeken 
kívül í\z évi jelentés a szakirányú tanoncziskola ve
zetőségében beállott személyi változásokkal, a »Ma- 
gyar vendéglősök szövetsége^ a »Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz. 
Szövetsége^ a »Szá!lodások, vendéglősök, kávésok, 
pincérek és kávéssegédek orsz. nyugdíjegyesületei a

»Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata« ingyenes munkaközvetítő intézete mű
ködésével és végül a Müller Antal tiszteletére, ipari 
működésének negyvenéves fordulója alkalmából ren
dezett ünnepséggel. Az évi jelentést a közgyűlés egy
hangú helyesléssel tudomásul veszi.

A napirend értelmében fololvastatott a szám
vizsgáló bizottság következő évi je len tése:

Tisztelt közgyűlés ! Múlt évi jelentésünkben javas
latot tettünk az iránt, hogy tekintettel az ipartársulat 
mindjobban elágazó számvitelére, az ipartársulat szá
madásai 1910. évtől kezdődőleg kettős könyvvitel sze
rint vezettessenek. A) közgyűlés ekkor helyesléssel fo
gadta javaslatunkat és határozatiig kötelezte az el
nökséget a megfelelő intézkedés megtételére. A folyó 
évben teljesített számadásvizsgálat alkalmával szer
zett meggyőződés alapján tisztelettel jelentjük, hogy 
az Elnökség a közgyűlés határozatát végrehajtotta, 
mert az 1910. évi számadás és mérleg már a könyvvitel 
alapján készült. Az alapszabály 16-ik szakasza értel
mében foganatosított vizsgálat alkalmával a könyve
ket pontosan átvizsgáltuk és a számadási okmányokkal 
tételről-tété 1 re összehasonlítottuk. Ezen lelkiismerere- 
tes számszaki művelet folyamán megállapítottuk, hogy 
a mérleg 407.479 K 8ü' fill. vagyon és 303.000 K 
teher, tehát 104.479 K 20 f. tiszta vagyon, valamint 
a nyereség-veszteség számlába 4712 K 69 f. tiszta jö 
vedelem helyesen vétetett fel. Pénztárvizsgálat által 
megállapítottuk azt is, hogy a mérleg-számlában sze
replő készpénzösszeg és az elhelyezett pénzek ta
karékpénztári betétkönyvei, nemkülönben az értékpa
pirosok letéti jegyei is mind hiány nélkül meg van
nak. Egyetértő megállapodásunkból folyólag ezúttal 
azon véleményünknek adunk kifejezést, hogy minden 
tekintetben, de különösen számvitel szempontjából sok
kal helyesebbnek találnánk, ha az ipartársulati év is 
a rendes naptári évvel és nem jan. 31-én záródnék;

c

B A R T A  B É L A
Emlékbeszéd.

Irta: F. K 1 5 5  LR1 0 5 .
Felolvasta a Magyar Szakírók Országos Egyesülete* 1911. május 28-án tartott rendes évi közgyűlésén.

Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Őszinte megilletődéssel, hálás köszönettel fogad

tam egyesületünk nagyérdemű elnökének ama megtisz
telő megbízását, hogy választmányunk egyik igen ér
tékes tagja, Berta Béla, a »Magyar Vendéglős- és 
Kávés-Ipar egyik megalapítója, majd tulajdonos-szer
kesztője áldott emlékezetének mai közgyűlésünk ke
letében, kartársi szeretetünk és kegyeletünk oltárán 
én gyújtsam meg az áldozati tüzet.
, „ Amidőn e megbízásnak az elhunyt barát, a meg
értő munkatárs iránt viseltetett, soha el nem műié 
szeretettel és ragaszkodással kívánok eleget tenni és 
amidőn lelki szemeim előtt egy egymás mellett eltöl
tött évtizedes, lázas és folyton előtertörő munkásság 
változatos és szingazdag képei vonulnak el, szeretném 
Balta  Béla életének, gyermekkorának, egyetemi tanul
mányainak, majd az életért az élettel folytatott küz- 
ciciméinek, de mindenek felett és mindig egyarám

hűségével állítsam Önök elé a szó legnemesebb ei 
telmeben vett: egész embert, a self made mannt, alt 
mindent a maga erős akaratának köszönhet, az ina; 
szakírót, aki foglalkozását nemcsak kenyérkereseti pi 
lyánali tekinti, hanem mert abba nemes lelkesedés

áldozatkészséget, ideális izéinkért való hevületet is 
visz, magasabb élethivatásnak tekinti.

De bárhogy is csábit erre az Önök mélyen tisz
telt körében kínálkozó kedvező alkalom, amikor a 
sok hasonló lelkületű és gondolkozásu, ugyanoly ezé- 
lokért azonos eszközökkel dolgozó kartárs együtt
érző megértésére leginkább tarthatok számot, bármily 
mérvben is töltsön el az a meggyőződés, hogy fe- 
lejthetlen barátunk felett való megemlékezésünk csak 
igy volna tökéletes, a teljes élethüséget egészen 
visszatükröző: le kell mondanom Barta Béla érdekes, 
változatos, erkölcsi eredményekben gazdag életének 
vonzó és színes rajzáról, hogy inkább szakírói mun
kásságát méltassam, mert hisz életének e szakasza 
tartalmas életének egyúttal fénykora is és mint ilyen, 
teszi őt és emlékezetét körünkben tiszteltté, kedveltté 
és megbecsültté.

Tizenöt évvel ezelőtt, amikor dr. Solti Ödön bu
dapesti ügyvéddel és Barta Bélával a »Magyar Ven
déglős- és Kávés-Ipart« megalapítottuk, amelynek egy 
éven át dr. Solti Ödön, tiz évig Barta Béla voltak 
a tulajdonosai, a vendéglős és kávésipar, nemzetgaz
daságunk e két jelentős tényezője, —- hogy úgy mond
juk, — renaissance-korát érte, ipari szakirodalma 
azonban nem volt. Mindössze egy jóképű öreg ur,



1911 junius i M agyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 3

minélfogva tisztelettel javaslatba hozzuk: méltóztassék 
közgyűlési határozattal kimondani, hogy az ipartársu
lat számadási éve ezentúl mindenkor december hó 
31 ién zárandó.

A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését 
tudomásul vette,, és miután a titkár az 1910. évi zá- 
rószámadást és az 1911. évi költségvetést is bemutat
ta — a szükséges felm entéseket egyhangúlag meg* 
adta.

A napirend értelmében a tisztújító választások 
megejtésénél Bokros Károly emelkedett fel szólásra, 
a kijelölő bizottság nevében azon kérést intézve a 
közgyűléshez, hogy az elnökségi tisztségekre, neve
zetesen az elnöki, alelnöki és pénztárnoki állásokra 
vonatkozó választásokat, tekintettel arra, hogy sem az 
ipartársulatnak közszeretetnek örvendő, harminczhat 
éven át elmülhatlan érdemeket szerzett elnökét, Gumiéi 
lánost, sem az érdemes és tiszteletreméltó alelnö- 
köt, Malosik Antalt ezen tisztségeiknek további meg
tartására, a, vezetőség ismételt kérései daczára sem 
sikerült megnyerni, egyhangúlag, szavazás mellőzé
sével ejtse meg, elnökké G/iirk Frigyest, alclnökké 
Kommer Ferenczet és pénztárossá a régi, kipróbált 
erejű Wilburger Károlyt válassza meg. (Lelkes él
jenzés és taps.) A felhangzó, lelkes egyetértésből 
örömmel látja, hogy az ipartársulat tagjai osztatlan 
lelkesedéssel csoportosulnak a kijelölő bizottság je
löltjei közé, noha hosszú harminczhét év óta nem 
volt alkalmuk szavazati jogukat gyakorolni.

Az érzelmek e spontán megnyilatkozásából és egy
öntetűségéből bátorságot merítve, indítványozza, hogy 
a közgyűlés Válaszsza meg Gund'el Jánost az ipartár
sulat örökös tiszteletbeli elnökévé, Malosik Antalt pe
dig örökös tiszteletbeli alelnökévé, kifejezésre juttat
ván igy egyrészt azt az örök hálát, elismerést, mely- 
lyel alelnöke iránt viseltetik. (Szűnni nem akaró, lel
kes éljenzés és taps.)

Jajczay  János csak azért kér szót, hogy minden
ben az előtte szólóhoz csatlakozzék. A volt elnök 
mindnyájunk iránt viseltetett atyai szeretetét csak úgy 
hálálhatjuk meg, hogy - ha már őt elveszítjük 
utódjául azt válasszuk, akit ő maga is a legszíve
sebben lát a maga helyén, ülitek Frigyesnél, Kom
mer Ferencznél, Wilburger Károlynál jobb, hivatot- 
tabb és dicsőségesebb vezetőket el sem tud kép
zelni és át van hatva attól a tudattól, hogy az ipar- 
társulat üliick Frigyes vezetése alatt a fejlődés soha 
nem remélt magaslatára fog emelkedni. Mindenben 
hozzájárul Bokros Károly javaslatához. (L elkes éljen 
zés.)

Petánovits József csak azért kér szót, hogy a 
közgyűlés tagjainak figyelmét felhívja annak a sze
rencsés körülménynek mérlegelésére, melyet üliick 
Frigyes elnöksége jelent. Szerencse, megtiszteltetés, 
mérhetlen erkölcsi siker üliick elnöksége, amit csak 
az tud igazán megbecsülni, aki őt közelebbről is
meri.

Minthogy e tárgyhoz ismételt felszólítás daczára 
senki sem kívánt hozzászólani, Palkovics Ede hatá
rozati lag kimondotta, hogy a közgyűlés egyhangú
lag, szavazás mellőzésével üliick Frigyest elnökké, 
Kommer Ferenczet alelnökké, W ilburger Károlyt pénz-, 
tárossá választotta meg.

A választmányi rendes és póttagok, valamint a 
számvizsgáló-bizottsági tagok megválasztása kerülvén 
napirendre, Palkovics Ede elnök a közgyűlést felfüg
gesztette és a szavazás vezetésére Petánovits József 
elnöklete alatt egy, D ökker Ferencz, Schnell József, 
Schuller Ferencz, Bokros Károly, W ilburger Károly 
tagokból, Dr. ijj. Nagy Sándor és F. Kiss Lajos jegy
zőkből álló bizottságot küldött ki.

A szavazásra kitűzött idő elteltével Dr. ifj. Nagy 
Sándor bejelentette a választás eredményét.

Választmányi tagok : Baar József, Blaschka Ist-

Wagner József szerkesztett egy magyar-német nyelvű 
v>Kávésipar Szakközlön ye«. czinrii lapot, (mely ki-, be
fordítva »A vendéglőse (felirattal jelent meg) és Ihász 
György adta ki, ma már huszonhetedik évfolyamá
ból járó »Vendéglősök Lápjáé, czimü és »Pinczér- 
Szaklap« alczimmel ellátott újságát. Pedig a két iparág 
nagynevű előharezosai Gundel János, Gliick Frigyes, 
Stádler Károly, Bokros' Károly, Némái Antal rész
ben épp ebben az indőben indították meg nagyarányú 
iparszervezési, kulturális és humanisztikus tevékenysé
güket, amelyek sokkal inkább, mint valaha, nélkülöz- 
hetlen szükséggé tették, hogy mögöttük egy erőteljes, 
megértő és független szaksajtó álljon jóindulattal se
gítve, igazságosan bírálva mindazon mozgalmakat és 
intézményeket, melyek akkor (indultak útnak és ma 
már kivétel nélkül tető alatt állanak.

Ha valami, úgy épp az ad Barta Béla műkö
désének súlyt, értéket és jelentőséget, hogy minden 
irányban megőrizve a lap függetlenségét, hírlapírói 
működését akként tudta az általa képviselt iparágak 
közérdekű törekvéseinek szolgálatába állítani, hogy 
azoknak maga is alkotó részévé vált, kitörülhetlen 
betűkkel vésve nevét a vendéglős- és kávésipar leg- 
ujabbkori történetébe. Az igazságos történetírásnak 
mindig meg kell majd emlékeznie arról, hogy Barta 
Béla, mint a »Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetségei 
idegenforgalmi szakosztályának jegyzője, mint a »Szál- 
lodások, vendéglősök stb. orsz. nyugdíjegyesülete« fel
ügyelő bizottságának tagja, mint a vendéglősipari 
szakoktatás egyik legönzetlenebb előharezosa, tisztelt 
és becsült poziczióját nem elöretörtetéssel, egyéni 
hiúságok szolgai legyezgetésével, hanem tudásával,

hozzáértésével, szorgalmával, ügybuzgó lelkesedésével, 
tolla, ideális tisztaságával vívta ki magának.

E hasznos, eredményes és már életében elismert 
munkásság maradó nyomait őrzik lapjának hatalmas 
évfolyamai, önálló* irodalmi alkotásai stb., melyeket 
ehelyütt részletesebben fel sem sorolok.

Szép, változatos és tartalmas volt élete, pályafu
tása nemes, eredményes munkával telt, melyen ko
moly tudásának, nagy tehetségének bőséges alkalma 
nyílt az érvényesülésre. Működésének ideje a ven
déglős és kávésipar intézményeinek különösen ter
mékeny korszakával esik egybe és örök érdeke, hogy 
a korszaknak ő volt egyik legmunkásabb napszámosa. 
Ez biztosítja neki emlékezetünkben azt a halhatat
lanságot, mely csak a kiválasztottaknak, a vezető mun
kásoknak jut osztályrészül.

A modern haladás tipikus mintaképe volt. Tra
gikumát még a 'szokottnál is mélyebbé, megrenditőbbé 
teszi, hogy az a szünetlen, ideg és lelketölő munka, 
a sok tervezés, lázas alkotásvágy közepette renditette 
meg lelki egyensúlyát, mélységes megdöbbenést váltva 
ki lelkűnkből, mely igazi fájdalomtól sújtva, elvesz
téséért csak az isteni üondviselés bölcseségében váló 
megnyugvásban talál csak némi vigasztalást.

Ravatalánál őszinte |és mély volt egyesületünk 
gyásza, mert Barta Béla tisztességet és becsületet 
szerzett egyesületünknek is. Frissen hantolt sírját 
enyhén lengi körül egyesületünk egységes és osztatlan 
részvéte. Becsületes, jgazszivü ember, a toll lelkes, 
bátor és tisztakezü munkása, egyesületünk egyik leg- 
hiibb munkása volt, kinek kegyelettel őrizzük meg 
emlékét mindenha.
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Levélbell vagy siőbell megkeresésre költségvetéssel, 
rajzokkal és tervekkel készségesen díjtalanul szolgálunk. =

ván, B okros  Károly, D oktor László, D ökker  Feicncz, 
Ehm  János, Frenreisz István, Gumiéi Károly, Hűek 
István, Humor József, Hruska János, Illits Gyula, 
Jajczay  János, Kamarás Mihály, Katona Géza, K o
vács É. Mátyás, Krumer Miksa, Miiller Antal, Ma- 
losik  Ferencz, M ohos Ferencz, N eisiedler Géza, N ő
sek  Ignácz, Palhovics Ede, P aláéi László, Petánovits 
József, PelZmann Ferencz, Potzmann Mátyás, Púi
nak i István, Schnell József, W ilburger Antal.

Választmányi p óttag ok : Egerváry Géza, F ejér  
Gyula, Gyuth Nándor, H olub  Rezső, Kittuer Mihály, 
K lekkor Alajos, Schermunn Sándor, Schuller Ferencz 
ifj., Szívós Zsigmondi, Váradi József, Wagner Lő-i 
rincz, Wurglits Vilmos,,

A szám vizsgálóibizottság tag ja i: Gliick Erős, Bar- 
ger 1. Károly, B enedek  Rafael.

A jogtanácsos jelentése után Palkovics Ede, a 
közgyűlés elnöke az uj választmány tagjait alapsza
bályszerűen megválasztottaknak jelentette ki, és meg
köszönve az iránta megnyilatkozott bizalmat, az uj 
elnök távollétében átadta helyét Kommer Ferencz 
újonnan megválasztott alelnöknek.

Kommer Ferencz alelnök elfoglalván az elnöki 
széket, mélyen meghatott szavakkal mond köszöne
tét nemcsak a maga, hanem az újonnan megválasz
tott elnök, Glück Frigyes nevében is, a közgyűlés
nek irányukban megnyilatkozott bizalmáért. »Mélyen 
meghatva mondok köszönetét — igy szólt — Gliick 
Frigyes elnökünk nevében is (H osszantartó lelkes é l
jenzés.), akit csak egy mélyen elszomorító családi 
esemény tartott vissza attól, hogy itt ma megjelen
jék, és mikor az első szót mondom, ez csak a hála, 
a köszönet szava lehet és egy Ígéret, hogy minden 
igyekezetünkkel, teljes erőnkkel arra fogunk töre
kedni, hogy a belénk helyezett bizalomnak minden 
tekintetben meg is feleljünk. De amikor e helyet 
az Önök megtisztelő bizalmából első Ízben elfogla
lom, nem tehetem, hogy meg ne emlékezzem nagy
nevű elődünkről, szeretett elnökünkről, Gundel J á 
nosról (Lelkes éljenzés és taps.), aki hosszú har-. 
minezhét éven át páratlan ügybuzgalommal, lelkes 
odaadással, mintaszerű lelkiismeretességgel, sokszor 
nagy áldozatkészséggel, de mindig ipara iránt ér
zett lángoló szeretettel gondozta inartársulatunk 
ügyeit. Munkánkban az ő nagy példaadása fog ben
nünket szorgalomra, kitartásra buzdítani s az ő szel
lemét követve fogunk arra törekedni, hogy minden 
vendéglőst egy táborba hozzunk és hogy necsak min
den vendéglős legyen egyformán szerencsés, boldog 
és megelégedett, de ipartársulatunk is minél nagyobb, 
hatalmasabb, és dicsőségesebb legyen. Hogy igy le
gyen, tiszta szívvel kívánom!« (L elkes éljenzés).

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Palkovics 
Ede mondott köszönetét a választmány újonnan meg
választott tagjai nevében. Indítványok, a Mohos-féle 
indítvány kivételével, mely a választmányhoz lett mó
dosítás czéljából utasítva, nem adatván be, a köz

gyűlés, miután még Burger I. Károlyinak mondottak 
köszönetét a Hungária termének átengedéséért — 
Gliick Frigyes és Kom m er Ferencz lelkes éltetésé
vel véget ért.

Az ipartársulati alapszabályok 12. ,§-a értelmé
ben az ipartársulat közgyűlését követőleg tartotta 
meg) XXXVl/I. rendes évi közgyűlését az ipar társa
saiéiban  fennálló tem etkezési egylet, melynek önálló 
választmányi évi jelentését a titkár olvasta fel.

E jelentés szövege a következő:
Tisztelt közgyűlés !
Egyesületünk az 1910. évben is híven megfelelt 

alapszabályszerü czéljának. Tagjaival szemben1 min
den fennakadás nélkül teljesítette mindazon felada
tokat, melyek az egyesület czéljából folyólag reá há
rulnak.

Rendkívüli cseménvek nem befolyásolták, várat
lan bonyodalmak nem zavarták a rendes ügymenetet 
s igy az kivételesen normális lefolyásúnak mond
ható.

A halál is kíméletesen bánt egyesületünkkel, a 
mennyiben mindössze hét halálesetünk volt és pe
dig névszerint meghaltak tagjaink közül: Hecker 
Györgyné, Mayer Venczel, Petrakovits Mártonné, 
Prindl Nándor, Srassenreiter Ferencz, özv. Szüli Fe- 
renezné, özv. Vig Andrásné.

A halottak között külön megemlékezünk a vá
lasztmány egyik volt buzgó tagjáról: Prindl Nán
dor néhai szeretett kartársunkról, ki bár szerény ha
táskörben, de nagy szeretettel és ha kellett, áldo
zatkészséggel is támogatta egyesületünket. Kegyelet
tel őrizzük meg kedves emlékét.

Az elhalt tagok után a törvényes jogutódnak 
egyenként 120 koronát, összesen 840 koronát fizet
tünk ki temetési illetmény címen, mely összeg kü
lönben a zárószámadásban szerepel.

Az egyesületnek 217 tagja volt az év elején ; azon
ban az évközben bekövetkezett 7 tag elvesztése foly
tán a taglétszám az év végén 210-re apadt.

A számvizsgáló-bizottság által felülvizsgált és tel
jesen rendben talált 1910. évi zárószámadást, mely 
végeredményében 746 korona 97 fillér vagyon gya
rapodást tüntet fel, a napirend kapcsán beterjeszt
jük s [minthogy két évre terjedő megbízatásunk lejárt, 
a t. közgyűlés bizalmáért köszönetét mondva tisz
tünket ezennel letesszük és tisztelettel kérjük, hogy 
részünkre a felmentvényt megadni méltóztassék.

A temetkezési egyesület működéséről ezenkívül 
a napirend 2-ik pontja értelmében felolvasott követ
kező szám vizsgáló-bizottsági jelen tés szám ol b e :

Tisztelt közgyűlés !
A temetkezési egyesület 1910. évi számadását az 

alapszabály 21-ik §-ában foglalt rendelkezéshez ké
pest átvizsgáltuk, valamint pénztárvizsgálatot is tar
tottunk s eljárásunkról a következő jelentést tesz- 
szük. A pénztár-számla szerint az egyesületnek 2858 
K 77 f. bevétele volt s ezzel szemben 2111 K 80 
f. kiadás merült fel, tehát 746 K 97 f. jövedelme 
maradt. A vagyon-mérleg készpénzben, takarékpénz
tári betétben cs értékpapirosban 8113 K 38 f. va
gyont tüntet fel s igy az 1909. évi számadásban 
kimutatott 7366 K 41 f. vagyonnal szemben 746 K 
97 f. emelkedés mutatkozik. Minthogy mindezen szám
adásokat a vizsgálatnál helyeseknek találtuk és meg
győződést szereztünk arról is, hogy a készpénz, ta-

Ü V E G Á R U K legjobban Erhnrdt Jánosnál szerezhetők be.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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karékpénztári betét és értékpapiros minden hiány nél
kül megvan s az ügykezelést egyébként is teljesen 
rendben találtuk, mindezek alapján tisztelettel java
soljuk, hogy az elnökségnek és a választmánynak a 
felmentvényt megadni méltóztassék.

A titkár által felolvasott jelentés, úgyszintén az
1910. évi zárszámadás tudomásul vétele után a köz
gyűlés a kellő felm entvényeket egyhangúlag meg
adta és az ezután következett tisztuj itásnál a követ
kezőket választotta meg:  Elnök Gliick Frigyes. Al- 
elnök Kom m cr Ferencz. Pénztáros W ilburger Károly.

Választmányi ta g o k : R arger Károly, Briickner 
Lőrincz, C suli Gyula, Deutsch Pál, D ökker  Ferencz, 
Elint János, Fiirst Tivadar, H ecker  György, H ofbauer  
Lipót, Elruska János, Ilentz Károly, Kamarás Mihály, 
Kubanek  Vendel, M alosik  Ferencz, N ősek  Ignácz, Pag a 
Ferencz, Pázsi. János, Potzmann Mátyás, Rumpa Fe
rencz, Simon  Pál, Spalt Mátyás, Schaffhauser Endre, 
Schuller Ferencz id., Schweiz Mihály.

Választmányi p ó ttag ok : Kérész  Ferencz, Leheti 
István, Leyrer Károly, Putnoky  István.

Szántvizsgálók: Sprung János, Elm er Ferencz, 
H ack István.

Miután ezen választás eredménye is alapszabály
szerűen ki lett hirdetve, a közgyűlés véget ért.

A tanonczkérdés.
Irta : M észáros Győző

a „Budapesti Kávésok Szövetsége" elnöke.

(Felolvasta a „Budapesti Kávésipartársulat" 1911. évi május 
22-iki társas' összejövetelén.)

Igen tisztelt Uraim !
Előadásom tárgyául, miként a meghívóból látni 

méltóztatik, a vdanonezj/érdésív. választottam. Talán he
lyesebb lett volna a »munkáskérdés« czim, mert hiszen 
a tanonczkérdés mindenütt, ennélfogva a mi iparunk
ban is, szoros kapcsolatban áll a munkáskérdéssel. 
Abban az iparágban ugyanis, amelyben elegendő szá
mú tanonezot nevelnek, sokkal ritkább a munkáshiány, 
más szóval nagyobb a munkakinálat, több a jó és 
képzett munkás és ennélfogva ritkábban fordulnak 
elő azok a jelenségek, amelyeket a munkásmozgalom 
gyűjtőszóval jelölünk meg.

Ebből a nézőpontból kiindulva vizsgálni óhaj
tom, Ihogy hogyan áll a mi iparunkban a tanoncz-

képzés ügye. De mielőtt erre bővebben rátérnék, szó
lam akarok néhány szót a tanonczkérdésről általá
nosságban.

Ez a kérdés Nyugateurópában ez idő szerint ál
landóan napirenden van. Mindenütt tanonezhiány és 
ennek következtében munkáshiány uralkodik, mert a 
kultúra terjedésével mind több és több ifjú tódul 
a tudományos —- latehier — pályára, nem is szólva 
arról, hogy egyes országokban a népesség szaporo
dása is csökkenő irányzatot mutat. Ezek az államok 
a külföldi országok munkásságát hívják fel és hogy 
ez mennyire igaz, legjobban bizonyítható azzal, hogy 
az amerikai kivándorlásról nem is szólva, á magyar 
munkások ezerszámra élnek Ausztriában, Németor
szágban és Francziaországban. Közismert tény, hogy 
magyar pinezért úgyszólván a föld kerekén mindenütt 
találni. 1

A munkaerőnek — tegyük hozzá — a jó  munka
erőnek ez az állandó apadása gondolkodásba ejtette 
és védekezésre kényszeritette már az egyes hazai ipar
ágakat. így például a magyar szabóiparosok a né
hány év előtt Brüsszelben tartott nemzetközi szabó
kongresszuson indítványozták, hogy az egyes nyugot- 
európai munkaadó szervezetek gondoskodjanak arról, 
hogy tagjaik megfelelő szánni tanonezot képezzenek 
ki, .mert nem tűrhető, hogy a magyar munkásokat 
állandóan elvonják és a magyar munkaadóknak mun
káshiányt okozva, a munkabérek folytonos és a gaz
dasági viszonyokkal nem indokolt emelkedését idé
zik elő.

Ha nem is ilyen mértékben, de szakasztott ez 
a helyzet a budapesti kávésiparban is, sőt nálunk 
a viszonyok m ég ked v ezőtlen ebbek , mert mi egyál
talán nem gondoskodunk a term észetes apadás és a 
kivándorlás okozta hiány pótlásáról .

Itt van kezemben Váss Samunak a »B udapesti 
kávésipartársulat ingyenes ni un k a k ö  zv étit ő je  « vezetőjé
nek írásos jelentése, melynek megbízható, a minden
napi gyakorlati élet tapasztalatai alapján egybegyüj- 
tött adatai és az ezekből levonható tanulságok, ame
lyek épp oly megbízhatók, mint helytállók, a leg- 
elszomoritóbb állapotokat tüntetik fel. Nincs e lég  
nagyszámú, nincs elég  szakképzettséggel rendelkező  
kávéházi pinezériink és akik vannak, azoknak jórésze 
a mlodern kor által támasztott igényeknek, jogos kö
vetelményeknek sem képesek megfelelni, a munka
közvetítő intézet által tehát el sem helyezhetők és 
igy csak a munkanélküliek amúgy is elég nagy szá
mát növelik.

Nincs elég, a kávéház részét e  e lég g é képzett fe l-  
Írónők sem, akiknek sorában gyakran az ipar szem
pontjából »nem kívánatos elem eké  keresik a boldogu
lás útját és — ami a legnagyobb baj, nincsenek ta- 
nonczaink, akikben egyedül találhatnánk biztosítékot 
a közel jövőben beálló munkáshiány veszedelme ellen. 
A mai modern kávéház p iccolója, ú jságos fiúja, szi- 
varárusitója egyenes karrikaturája az iparos-tanoncz  
fogalm ának  és akiben nemcsak a csendes humor, ha
nem a gyilkos szatíra iránt is van némi fogékonyság, 
például Szép  Ernőnek, a kitűnő újságírónak erről az 
»Est«-be irt gyönyörű entrefiléjából nemcsak ezeket 
a •zsengekoru gyermekeket tanulja meg sajnálni, de 
kiérzi abból a kávésipar ellen irányuló, de mesteri 
módon elfátyolozott szemrehányást is.

Tagadhatatlan, hogy ezeken az állapotokon vál
toztatni kel l !

' Q n X / Í T n  P  P P X l l  I 1 FESTŐ ÉS Specziállsfa kávéházak és éttermek festésében.
I V l  v /  J D  X\. k i  jt\. X M Á Z O L Ó  Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben és vidéken. 
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Még pedig minél előbb, minél radikálisabban !
A mi iparunk nem lévén képesítéshez kötött ipar, 

segédi munkára vállalkoz'hatik mindenki, — nemre 
való tekintet nélkül, — aki arra kedvet és hajlamot 
érez. És ilyen kedvű és hajlamú munkás azelőtt akadt 
elegendő, különösen a fővárosban, ahol nagy szám
mal gyűlt össze a vidék fölösleges emberanyaga. Ma 
azonban mit tapasztalunk? A gazdasági fellendülés, 
amely néhány év óta tart és amely még egyre nö
vekedőben van, módot nyújt mindenkinek arra, hogy 
a saját pályáján boldoguljon ; a folyton növekvő ame
rikai kivándorlás következtében a vidéken sem ma
rad fölösleges ember, a hazai mezőgazdaság maga 
is munkás'hiánynyal küzd és a mi iparunkban foko
zottabb mértékben, mint bár mikor és hetekkel ko
rábban, mint más években, jelentkezik a munkás
hiány.

Ehhez járul, hogy a mi iparunkban igen kivé
teles és sajátságos a helyzet. Nekünk állandóan nagy 
munkástartalékunknak kell lenni, egyrészt azért, hogy 
a folytonos és nagy fluktuácziót pótolni tudjuk, más
részt és főként azért, hogy a hazai, sőt nagyrészt 
az ausztriai fürdőhelyeket is elláthassuk nyári sze
mélyzettel. Igaz, hogy ha ezt a tartalékot állandóan 
szaporítjuk, akkor a téli időszakban a munkanélküliek 
nagy seregével állunk szemben, de ezzel szemben áll 
az, hogy ha nem elegendő nagy a tartalékunk, a 
fürdőhelyek megkapják a ínaguk személyzetét, mi pe
dig az évnek majdnem fele részében munkáshiánynyal 
küzdünk.

Hogy találjuk meg a kivezető utat ebből a hely
zetből ?

Nézetem szerint arra kell törekednünk, hogy ál
landóan elegendő számú és kellően képzett munkás 
álljon rendelkezésünkre. Ennek leghatásosabb eszköze 
viszont a kötelező tanoncztartás. Minden üzletben ta- 
nonczokat kell tartani, nevelni és kiképezni. Három
négy év alatt elérhetjük azt, hogy egész sereg ifjú 
és tetterős pinczérünk lesz és ha ezeket felszabadulá
suk után is megtartjuk üzleteinkben, ha megadjuk 
nekik a módot a tisztességes megélhetésre, amint 
hogy most is megadjuk, akkor ezek nem fogják, 
vagy legalább is nem szívesen fogják felcserélni a 
biztos kenyeret a bizonytalan kalácscsal.

Egymagában azonban a javasolt eljárás még nem 
elegendő. Szükségünk volna egy jó szakiskolára is. 
Ezt meg kell csinálnunk, még pedig minél előbb. Fájó 
s/.ivvcl láttuk legutóbb Bécsben, hogy mit mutathat

I

nak föl az ottani kartársak a szakoktatás tereli. A 
budapesti kávésipar minden tekintetben magasan fö
lötte áll a bécsinek, de valljuk be nyíltan: a szak
oktatás terén megelőztek, messze elhagytak bennünket 
osztrák kartársaink. Ipartársulatunkra és szövetsé
günkre hárul a föladat, hogy a múltak mulasztá
sait pótolják és én azt hiszem, hogy vállvetett erő
vel ezen a téren is nagyot és szépet alkothatunk.

A szállodaipar fejlődése a XIX. században.
II.

(A bevezető közlemény a „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" 
f. évi május 1-i számában jelent meg.)

A szállodának építészeti szempontból a vidék sa
játosságaival, a város képével a legnagyobb mérvben 
egyezőnek kell lennie, hogy az egész környezettel 
harmóniában álljon. Az építészre ennélfogva kizáró
lag a szálloda fekvése mérvadó és igy, ha egy nagy 
város belsejében kell azt felépítenie, egészen más 
elveks zerint fog eljárni, mintha egy nagy hegy te
tején, vagy egy klimatikus gyógyhelyen kellene azt 
felépítenie, ahol ezenkívül bizonyos helyeken, mint 
p. o. a Svájczban, bizonyos speczifikus stylushoz is 
alkalmazkodnia kell. Minden jobb szálloda építésénél 
azonban, bárhol is épüljön az, vagy bármilyen célja 
is legyen, már a tervezésnél is tekintetbe kell venni, 
hogy a szálloda, mint oly építmény, mely személyek 
befogadására van hivatva, a nyilvánosságnak szánt 
építkezések sorában kiváló helyet van hivatva elfog
lalni. A szálloda nemzetgazdasági jelentőségénél fog
va nyilvános intézmény, melynek mindenki által köny- 
nyen felismerhetőnek kell lennie s igy már ebből a 
szempontból is nagyobb követelményeknek is meg 
kell felelnie. A valamely város viszonyaival merőben 
ismeretlen idegen sok esetben a szálloda megválo- 
gatásánál a külső után indul, viszont az a vendég, 
kinek már nagyobb igényei vannak, tartózkodási he
lyén nemcsak megfelelő ellátásra, hanem a »jó kiil- 
sőre« is igényt tart. Ennek következtében úgy nem
zetgazdasági, mint üzleti szempontból egyaránt kí
vánatos, hogy a szállodáé pite s nagy arányokban, m eg
fe le lő  Ízléssel, a 'közvetlen környezethez való (Alkalmaz
kodással történjek.

Egy további kérdés, melyre a szállodaépítésnél 
szintén tekintettel kell lenni, az, hogy az egész üze
met egy épületben ajánlatos-e egyesíteni, vagy nem-e 
czélszerübb több pavillonrendszerü épületre tagolni? 
Minthogy az idegen a fürdővárosokban rendszerint 
hosszabb ideig tartózkodik és itt fokozottabb mérv
ben, mint a városban szüksége van arra, hogy csen
des, a szállodaélet középpontjától lehetőleg távolesö 
lakása legyen, a közönség e jogos igényeinek ma 
már sok helyen a lakosztályok deczentratizácziájávaI 
tettek alegef. Ennélfogva ma már sok gyógyhelyen 
több oly szállodát'találunk, melynek üzeme egy fő- cs 
több m elléképületre van szétosztva, melyek egymás
sal vagy közvetett, vagy közvetlen kapcsolatban ál
lanak. Mig a főépületben az éttermek, a társalgó- 
és olvasótermek stb. vannak elhelyezve, a mellék- 
épületekben csak lakosztályok, fürdők, lakószobák stb. 
vannak. Ha a berendezés e formája a szállodavcn- 
dégeknek nagy előnyöket is biztosit, amennyiben — 
különösen a családok — nem kénytelenek az otthon 
megszokott kényelmet nélkülözni, a lakosztályok de-

Vendéglői Kölcsönfehérnemüt
le g o lc s ó b b a n  s z á l l í t  é s  p o n to s a n  c s e ré i a z  VI., Eötvös-utcza 30. o Telefon 4 6 - 8 6 .
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Billiárdposztók, kamgarnok, játékasztalposztók, filcek.
A használatban kitűnőnek bizonyult minőségek a legna

gyobb választékban, szolid árakban.

czentm lizácziófát a városokban üzemtechnlkai okok  
nem testik  kívánatossá. Az üzem ellenőrzése, a kiszol
gálás, az üzem forgalmának egész lebonyolítása a 
folytonos cselekedetek, szolgálatok egész láncolatát 
szüli és ezek egységes és kifogástalan végrehajtása 
annál nehezebb, mennél széttagoltabb és több rész
re osztott az üzem. A modern építési technika egyéb
ként még a legnagyobb épületben is lehetővé teszi 
a legnagyobb csendet és nyugalmat, úgy (hogy a de- 
czentralizácziótól teljesen el is tekinthetünk. Épp ezért 
a legutóbbi években épült gyógyfürdői szállodák több
nyire nagy, egységes épületek.

Azok a különös szempontok, amelyekre a ven
dégekre való tekintettel a gyógyhelyeken a szálloda 
építésénél ügyelni kell, a városokban nagyobbrészt 
egészen mellőzhetők, mert a városi szállodákban kü
lönböző igényű vendégek laknak és ezért egvesek 
igényei nem is igen lehetnek mérvadók minden te
kintetben. Magától értődik, hogy ezen szállodákban 
inkább arra kell törekedni, hogy azok berendezése 
az általános igényeknek lehetőleg minden tekintet
ben megfeleljenek. Ennélfogva a modern nagyvárosi 
szállodák impozáns méretű hatalmas épületek, me
lyek már messziről szembetűnnek hatalmas falaikkal 
kiemelkedve a szomszédos épületek közül. A szállo
davállalatok nagyságára, több más körülményen kí
vül a nagyvárosok, a szállodák czentralizácziója is 
befolyásolta, nemkülönben az a körülmény is, hogy 
az idegenforgalom folytonos emelkedésével együtt a 
lakásszükséglet is egyre nagyobbodik, épp úgy, mint 
ahogy az általános gazdasági fellendülésnek a szál
lodaüzem teljes átalakulása volt a következménye.

(Damm-Etienne Pál „Das Hotelwesen“ 
cimü müvéből.)

A borravalóhoz való jog.
A „Genfi Szövetség44 akciója a „service 

induded44 rendszer ellen.
iA szállodai személyzet személyes szolgálatainak 

igénybevétele oka leginkább annak, hogy a személyze
tet részben a borravalóval kártalanítják (illetve fi
zetik meg) szolgálataiért. Az idegenforgalom emel
kedésével a szállodavendégek igényeinek szaporodá
sával egyidejűleg a különleges szolgálatokra is több 
alkalom nyílt és a borravaló, mint a személyes szol
gálatok ellenértéke, épp ezért nyert polgárjogot. A 
szálloda tulajdonosa az utazó közönség fokozott igé
nyeinek csak a személyzet szaporításával tehetett ele
get, minthogy azonban a bérszaporulat által előidé
zett költségtöbbletre nem volt fedezete, az alkalma

zottak, kiknek a vendégek kiszolgálása a kötelességük, 
a borravalóra vannak részben utalva.

Megszámlálhatlan ok szól a borravaló eltörlése 
mellett és a borravaló eltörlése épp úgy érdeke a 
szállodásnak és az alkalmazottaknak, mint a szállo
davendégeknek. Épp ezért nem egy kísérlet történt a 
borravalórendszerrel járó visszásságok megszünte
tése érdekében. De egyik sem bizonyult alkalmasnak 
a borravaló  ̂ eltörlésére. Ennek egyik igen nagy aka
dálya, hogy a szem élyzet csekély  k iv éte lle l a bor- 
rávaló-rendszer fentartása m ellett fo g la l á llást, mint
hogy a fixfizetés sohasem egyenlő értékű a borra
valóból származó jövedelemmel és mert az a meggyő
ződése, hogy nagyon függő helyzetbe kerülne a mun
kaadóval, ha kizárólagos jövedelme az ettől nyert 
állandó fizetése volna. A borravaló eltörölhetésének 
egyik igen nagy akadálya továbbá az, hogy a szá lloda-  
vendégek e tekintetben  sem m iféle in tézkedést sem  is
m ernek el m agukra nézve kötelezőn ek  és még akkor is 
adnak borravalót, ha annak elfogadása határozottan 
meg van tiltva. Mindezeknél fogva a borravaló-rend
szer csak úgy Volna megszüntethető, ha az összes érde
kelt tényezők: a szállodások, alkalmazottaik, a vendé
gek együttesen foglalnának állást a borravaló ellen, kö
vetelvén annak eltörlését. Mivel azonban ezen érdek
körök egységes állásfoglalására gondolni sem lehet, 
a borravaló ezentúl is a szállodai alkalm azottak fiz e 
tése  fog maradni.

Amsterdamban, a »üenfi Szövetsége ottani vá
lasztmánya épp most egy oly mozgalmat indított meg, 
amely — minthogy e szövetségnek az egész világon 
mindenütt van képviselete — igen érdekes színben 
tünteti fel a borravalókérdést. Az amsterdami szek- 
czió ugyanis beadványt intézett a szövetség vezetősé
géhez aziránt, hogy intézkedjék, miszerint a Cook- 
utazási iroda szelvényeiről e jegyzet »service includede. 
(kiszolgálással együtt) töröltessék és ehelyett ezentúl 
a y>Fees nőt inclutedv. megjegyzés legyen a szelvé
nyekre nyomtatva. A »service incluted« megjegyzést 
ugyanis — amint a beadvány kifejti —mindenki 
úgy érti, hogy a Cook-czég a szelvényekért fizetett 
összeg egy bizonyos hányadát a kiszolgálás fejében 
számítja fel megrendelőinek és hogy ezen hányadot 
természetszerűen az alkalmazottak kapják meg. A va
lóság azonban az, hogy a szállodai alkalmazottak 
aCook-Céghez e cZim'en b e fo ly ó  ö ssz eg ekb ő l egy  fillért  
sem  látnak, úgy, hogy egészen jogosan lehetne fel
vetni azt a kérdést is, hogy: »Mennyit fizet az utazó 
közönség e öitn'en a Cook-cégnek és kik vágják zsebre 
a »service included« címen befolyó jövedelmeket ?« 
A társas utazásoknál meg van ugyan állapítva egy 
bizonyos dij ,mely a szállodai alkalmazottakat illeti, 
de ez egyrészt nagyon csekély, mert nagyszámú al
kalmazottak közt kell szétosztani, másrészt egy része 
a »Reise Courir«-nál ragad, úgy, hogy a szálloda 
bureaujába kerülő összeg jelentékenyen megapadva 
végre is olyanok közt lesz szétosztva, hogy éppen 
azok, akik leginkább megérdemlik, nagyon keveset, 
vagy semmit sem kapnak belőle. így a szállodai és 
vendéglői alkalmazottak bizonyos tekintetben nem 
egyebek, mint az utazóforgalmat már majdnem mo
nopolizáló Cook-iroda fizetés nélküli alkalmazottai,
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mert 'a Cookiszel vénynyel utazókat ki kell ugyan szol- 
gálniok, de boravralóra nem tarthatnak számot. A 
szállodástól, akinek a Cook-utazónak különben is ked
vezményeket kell adni, nem lehet követelni, hogy al
kalmazottait ily utazók kiszolgálása fejében jobban 
fizesse, mert kisebb bevételei a nagyobb kiadást nem 
bírják el. A szelvényeken foglalt megjegyzés, dacára 
a (szállodásoknak, nem áll jogukban, "hogy a service fe
jében a szelvények beváltásánál bizonyos százalékot 
vonjanak le, amit esetleg havonkint oszthatnának szét 
alkalmazottaik közt, sőt épp ellenkezőleg a Cook-czég 
az, amely a maga javára eszközöl százaléklevonásokat.

A Cook-utazók — igy folytatja az amsterdami 
szekczió — beadványa vendéglőben étkeznek, figyel
mes kiszolgálásra tartanak igényt, leadják couponjai- 
kat, szállodákban laknak, ugyanoly figyelmességet kö
vetelnek, mint bármely más vendég, elutazásukkor 
a szállodásnak szelvényeiket, a személyzet ellenben 
fáradozásáért semmit sem kap. Ha pedig az alkalma
zott emiatt valamely czélzást enged meg magának, 
azt a választ kapja: »ervice is paid«, a kiszolgálás 
meg van fizetve! De hol bujkál ez a »paid service?« 
Az alkalmazottak hirét-hamvát se látják. Az utazót 
emiatt természetesen nem lehet hibáztatni, mindenki 
— aki szórakozásból utazik, — tudja, hogy kiadásai 
vannak, és hogy ezeket a Cook-Officeok által nem 
lehet egyszerűen az alkalmazottakra áthárítani s igy 
egyedül az irodákat terheli a hiba, melyek úgy in
formálják az utazókat, hogy szelvényeik ellenében 
semmit sem kell fizetniök, úgy, hogy még azok is 
akik egyébként szívesen adnak borravalót, abban a 
hitben, hogy az alkalmazottak amúgy is megkapják 
járandóságukat, saját hibájukon kivid megvonják a 
borravalót. Azelőtt az alkalmazottaknak legalább a 
pénzbeváltásból is volt némi hasznuk, mióta azonban a 
Cook-czég a csekkrendszert honosította meg, termé
szetesen első sorban a maga és nem talán az idegen

forgalom emelése érdekében, ettől a keresetüktől is 
elestek Így a Cook-irodák már eleve mindenkepp 
arra törekszenek, hogy százalék czimén a jövedel
mek a saját pénztárát gyarapítsák. A Cook-utazóktól 
eltérően, más utazók tudva azt, hogy az alkalma
zottaknak 
lat
részét, m e g a u ja K  szó nenvu. a/.on.«cwo

Az amsterdami szekczió, melynek beadványát a 
Genfi Szövetség igazgatósága az angol szekczióhoz 
tette át, a beadványt a véleményadás és anyaggyűjtés 
czéliából az összes szekczióknak megküldötte.

F ...........ö.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

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

JEGYZŐKÖNYV.
Fölvétetett Budapesten, 1911. évi április hó 29-én, a 

Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávésse
gédek Országos Nyugdijegyesülete Igazgatóságának a köz
ponti irodában d. u. fél 5 órakor tartott rendes havi ülésén. 

Jelen voltak a jelenléti könyv szerint.
2605. Az elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az 

ülést és a határozatképesség megállapítása után fólolvas- 
tatja az előző ülés jegyzőkönyvét,

amit az igazgatóság hitelesít.
2606. Napirend előtt elnök tudomására adja az igaz

gatóságnak, hogy a Debreczeni Szállodások, Vendéglősök, 
Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata a Hauer Bertalan 
halálával megüresedett elnöki állásra Márkus Jenő debre
czeni szállodást és vendéglőst választotta meg elnökéül; in
dítványozza, hogy az uj elnököt, — aki egyesületünknek 
mindig lelkes, buzgó és fáradhatatlan támogatója volt és 
annak debreczeni közgyűlésén tagjainkat páratlan vendég
szeretettel fogadta, — ebből az alkalomból üdvözölje.

Az igazgatóság az elnök indítványát a legnagyobb 
örömmel elfogadja, Márkus Jenőt, mint elnököt, szív
ből üdvözli és kéri, hogy a nyugdijegyesület iránt ed
dig tanúsított jóindulatát és támogatását, mint az ipar
társulat elnöke, továbbra is tartsa tneg.
2607. A titkár bemutatja özv. enyedi Aic'h Fcrenczné 

leveleit, melyekben megköszöni a néhai férje temetése al
kalmából megnyilatkozott részvétet és a koporsóra helye
zett koszorút.

Tudomásul szolgál.
2608. A debreczeni ipartársulat megköszöni a Hauer 

Bertalan volt elnökének halála alkalmából történt részvétet 
és koszorút.

Tudomásul szolgál.
2609. A titkár bemutatja a Magyar Általános Takarék- 

pénztár Részvénytál saság levelét, melyben elismeri, hogj 
50.000 koronát 4 és fél százalékos gyümölcsöző elhelye
zésre az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztárnál el
helyezett betétünkből átvett.

Tudomásul szolgál.
2610. A titkár jelenti, hogy 

pezsgődugókért a Littke L.-cégtől 
nyugdijegyesület javára.

Az igazgatóság Francois Lajos urnák fáradozásáért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz és az összegnek a keze
lési alap javára való elszámolását elrendeli.

Francois Lajos ur utján 
63 K 55 f. érkezett a

GRQBER U  UTÓDAI
..... -  k o s á r fo n ó d á ja  ■

S z á llít  é s  g y á r t :
k e k e t s aszta lokat k áv éh azak , vendég
lők és kórházak  rész é re , k é sz ít  t e l je s  
ilynem ű b eren d ezések et te rv  sz e rin t is

Budapest. IV., Kig^ó-ufcza 6. o műitek?: VIII. bér., Szttz-ntcza 5 - 7 .
Telefon 73-60. Árjegyzék ingyen. Alaplttatott 1848. Telefon 73—60.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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UNGÁR HÚR ÉS 1
törv. bei. szálloda, kávé- 
ház és vendéglő adás- 
vevést közvetítő irodája

’SA
BUDAPEST,
VII., Rákóczg-ut 62. sz. 
0  Telefon: 59—91. 0

2611. Bárány Mihály és Doni János pécsi tagok 125 
drb dugót, Mittrovátz Adolf budapesti választmányi alel- 
nök pedig egy zsák pezsgős dugót küldöttek.

Az igazgatóság a beküldőknek jegyzőkönyvi köszö
netét szavaz.
2612. Az elnök a Törley József és Társa ezégnek kül

dött dugókért hozzá érkezett 146 K 40 fillért a kezelési 
alap javára az egyesületnek beszolgáltatja.

Az igazgatóság az összeget örömmel elfogadja és 
ezért a Törley József és Társa ezégnek jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz.
2613. A titkár jelenti, hogy Juranovits Gyula, a sze

gedi Tisza-szálló tulajdonosa, áthatva a nyugdijegyesület uj 
alapszabályaiban a tagok részére biztosított jogok kiterjesz
téséből folyó előnyöktől, alapitó tagként belépett az egye
sületbe és a 200 K alapitó tagsági dijat beküldötte ; jelenti 
egyúttal, hogy az egyesület az elnök ur utján a nemeslelkü 
adakozónak az adományt megköszönte.

Az igazgatóság a legnagyobb örömmel üdvözli Ju
ranovits Gyulát alapitó tagjai sorában és a beküldött 
adományért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.
2614. A titkár jelenti, hogy Petánovits József alclnök 

az idei vendéglősbál jövedelméből 1000 K-t küldött be a 
nyugdijegyesiiletnek.

Az igazgatóság örömmel és hálás köszönettel fo
gadja a küldött összeget, annak a kezelési alapra való 
elszámolását elrendeli és Petánovits József alelnök ur
nák a bál fényes sikere körül történt fáradhatatlan, 
buzgó működéséért jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.
2615. A titkár jelenti, hogy Kunszt József tag 3 évre 

a katonasághoz bevonult és kéri, Imgy a tagsági dijak fi
zetése alól erre az időre az egyesület mentse fel.

Az igazgatóság a kérelmet az alapszabályok értel
mében teljesíti, köteles azonban a folyamodó 3 év múlva 
az elmaradt tagsági dijakat havi 2 nyugtató beváltá
sával pótolni.
2616. A titkár jelenti, hogy Máté Zsigmond és Tán- 

ezos József hátralékaik részletekben való törlesztését kérik.
Az igazgatóság a részletfizetést megengedi.

'2617. Bognár János tag 3000 K-s biztosítását 5 évre 
i’isszamenően óhajtja, a hátralékos összegnek havi 1 2 nyug
tató beváltása utján való törlesztésével és a késedelmi ka
matoknak utólagosan történő befizetésével.

Az igazgatóság a kérelmet teljesiti.
2618. Holub Rezső tag biztosítását 600 K-ról 2000 

K-ra, Schnell Gyula 600 K-ról 1600 K-ra óhajtja föl
emelni ; Kinti! Lajos pedig 50%-os beszámítást kér.

Az igazgatóság a kérelmeket teljesiti.
2619. A titkár bemutatja az Erzsébetvárosi Hitelbankra 

vonatkozó tudakozódás eredményét,

amit az igazgatóság tudomásul vesz.
2620. A titkár jelenti, hogy a budapesti választmány 

április havi bevétele 1804 l< 95 f., a pozsonyi választ
mány bevétele pedig 693 K 81 f. volt. Mindkét választ
mány elszámolás kapcsán beküldötte a rendes kiadások le
vonásával megmaradó összeget.

Az igazgatóság örömmel látja a két választmány 
működésének fényes eredményét és az elszámolások át
tekintése után azokat jóváhagyóan tudomásul veszi.
2621. A kassai váalsztmány f. évi április havi bevétele 

410 K 28 f. volt, amit a kiadások levonása után a választ
mány elszámolás kíséretében beküldött; kéri egyúttal, hogy 
a nyugdijegyesületi mozgalomból folyóan fölmerült 7 K ki
adást a legközelebbi havi bevételből megtéríthesse, illetve 
levonhassa. A választmány ezenkívül az igazgatóság hozzá
járulását kéri, hogy hasonló alkalommal — amúgy is rit
kán — előforduló csekély kiadásait a központnak küldendő 
összegből levonhassa.

Az igazgatóság az elszámolást tudomásul veszi, a föl
merült 7 K-t a jövő havi bevételek terhére engedélyezi, 
előzetesen azonban nem járulhat hozzá hasonló kiadá
sok levonásához, hanem fölhívja j i  választmányt, hogy 
az ilyen természetű nélkülözhetetlen kiadásaira nézve 
mindenkor kérje ki az igazgatóság hozzájárulását.
2622. A titkár jelenti, hogy a kassai választmány ápri

lis havi jegyzőkönyve és elszámolása kapcsán 50 K adományt 
küldött be a Kassa és Vidéke Pinczérek Szakegyesülete ren
dezte bál jövedelméből a Nyugdijegyesület javára.

Az igazgatóság örömmel fogadja el egyesülete javára 
a fölajánlott adományt és a Kassa és Vidéke Pinczé
rek Szakegyesületének ezért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaz.
2623. A titkár jelentése alapján

az igazgatóság az április havi bevételekből 8000 K-t 
utalványoz át a Munkaadók Bankja Részvénytársaság 
számlájára.
Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti. 
K. m. f.

A jegyzőkönyv hiteléül :
Nagy Sándor

titkár.

A Budapesti kávésipartársulat közleményei. 

JEGYZŐKÖNYV.
Fölvétetett Budapesten, 1911. évi május hó 15. nap

ján, a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: H arsányi Adolf elnök, U p or  József, Szeif- 

fe r t  Antal alelnökök, H olstein  Zsigmond pénztáros, Árvay 
Ottó Ede, Gál Arnold, G árdonyi József, G laser  Fülöp, M é
száros Győző, P etrov ics  György, Steuer  Marcell, W eiszberger  
József választmányi tagok, B ayer  Marcell, T aubcr  Salamon 
felügyelő-bizottsági tagok, K em ény  Géza titkár.

77. Elnök az ülést d. u. 4 és fél órakor megnyitván, 
bejelenti, hogy G ruber  Károly ellenőr a fővárostól távol van 
és ezért nem jelenhetett meg, K atona  Géza és Tihanyi Jó
zsef választmányi tagok pedig elmaradásukat kimentették. 
Ezután melegen üdvözli a rendes közgyűlésen kiegészített 
választmányt, különösen annak újonnan megválasztott tag
jait, akik iránt a közgyűlés bizalma különösen megnyilvá
nult, kéri őket, hogy a közügy érdekében legjobb tehet
ségükkel, teljes odaadással működjenek. A múlt ülés jegy
zőkönyvének a hitelesítésére G árdonyi József és P etrov ics  
György urakat kéri föl.

78. U por  József alelnök napirend előtt fölszólalván, me
legen üdvözli H arsányi Adolf elnököt abból az alkalomból,

*k. \  A  P i l s e n i  P o l g á r i  S e r  f ő z ő  „Pilseni Ősforrás" ^
a M ü n c h e n i  P a u l a n e r  S ö r f ő z ő  r.~t. S a l v á t o r s ö r g y á r

m a g y a ro r s z á g i  k iz á ró la g o s  v e z é r k é p v is e l e t e

M E Z E Y  é s  T Á R S A
Budapest, IX., Ranolder-utcza 4. sz.
TELEFONSZAM 58—60. oaa TELEFONSZAM 58-60.

Ajánljuk kővetkező világhírű sóreyiket úgy hordóbán. mint palaczkban „Pilseni ősforrás itr«  
a Pilseni Polgári Serfózób*!, alapittatott 1342. „Müncheni Paulaner s0r« a Müncheni Paulaner 
sörfózö Salvátorsttrgyárbói kapható egész éven át. „Salvator s5r» a Müncheni Paulaner 

aaa sörlózó Salvátorsórgyárból, kizárólag csakis márczlus havában kapható. BOOQQQQO

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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hogy a napokban töltötte be életének ötvenedik évét és 
neki családjával együtt boldogságot és tartós egészséget kí
ván. Miután Harsányt Adolf elnök a nem várt megemléke
zésért néhány szives szóval köszönetét mondott, a választ
mány a maga részéről is csatlakozik az alelnök üdvözle
téhez.

79. Az 1911. évi április hó 5. napján tartott ülés 
jegyzőkönyve fölolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

80. Titkár jelenti, hogy az elnökség uj tagokul fölvette 
Radványi Béla, Schmidt Adolf, Steril Lipót, H ajdú  Sándor, 
K ecskés Antal kávésokat 20 K, U ngerleider  Adolf, Kalm ár 
Izidor, Ungár Dánielné kávésokat 10 K beiratási d í j ja l ;  
üzletüket újból gyakorolják és a tagsági djjakat újból fi
zetik Wcisz Benőné, Fischer  Adolf, W einstein  Adolf, Kohn  
Márkus: üzletüket megszüntették és kiléptek Schrciber  Hen
rik, B ischof Imréné, H aring  Ábrahám, N em esánszky  Elemérné, 
Kaufer J . és társa, Varga János, F arkas  Mihály, Papp  Kál
mán, U ngerleider Adolf. Tudomásul szolgál.

81. Elnök bemutatja Ó rabér Károly ellenőr jelentését 
Follner  Jakab volt tag vagyoni és kereseti viszonyainak 
megvizsgálásáról. Egyelőre tudomásul szolgál és F olln er  Ja
kab esetleges újabb folyamodásának elbírálásánál irányadó 
lesz.

82. Elnök jelentését, mely szerint a F igyelő'  újság- 
szelvény vállalattal a szerződést 5 évre évi 45 K átalány 
összeg fizetése mellett, egyebekben pedig az előző ülés ha
tározata értelmében megkötötte, a választmány jóváhagyóan  
tudomásul veszi.

83. A vallás és közoktatásügyi miniszter leirata, mely
ben a s/inészakadémia növendékeinek a támogatásáért köszö
netét mond, tudom ásul szolgál.

84. Elnök jelenti, hogy a S eifer t  H enrik és  fia i  cég 
a segélyalapnak régebben juttatott 200 K adományát további 
300 K-val 500 koronára egészítette ki. Ezért az elnökség az 
adományozónak levélben már köszönetét mondott. A választ
mány ezt a jelentést örömmel veszi tudomásul, a maga 
részéről is őszinte köszönetét nyilvánítván.

85. Elnök jelenti, hogy a Pillvax kávéházról két fény
képfölvétel készült és a képek az ipartársulat irodájában 
helyeztettek el. Intézkedés történt arra nézve, hogy azok 
megfelelő fölirással is elláttassanak, A képek kerettel együtt 
84 koronába kerültek, amely összeget kiu'.alványozta. A vá
lasztmány az elnök je'entését tudom ásul veszi és intézkedését 
jóváhagyja.

86. Az elnökségnek a h'irlapszállitás ügyére vonatkozó 
előterjesztését tekintve, hogy az ügy még bővebb előké
szítést igényel, a választm ány teveszi a napirendről.

87. S áfáry  József segély iránti kérvénye fölött, te
kintve, hogy a folyamodó az ipartársulattal soha semmiféle 
vonatkozásban nem állott, a választm ány napirendre tér.

88. A pesti magyar kereskedelmi bank erzsébetköruti 
fiókjának levele, melyben működésének megkezdését jelenti 
be, tudomásul szolgál.

89. Elnök jelentése alapján tudomásul veszi a választ
mány, hogy a székház szerzése ügyében az elnökség foly
tatja a tárgyalást és minthogy konkrét javaslatot az el
nökség ezúttal nem terjesztett elő, a választmány részéről 
való intézkedésnek szüksége nem forog fönn.

90. Elnök jelenti, hogy Heltai gázgyári vezérigazgató ur
nái a küldöttség mindeddig nem járhatott el, mert a ve
zérigazgató csak a napokban érkezett meg külföldi útjá
ról. A küldöttség tisztelgése azonban már a legközelebbi 
napokban meg fog történni. T udom ásul szolgát.

91. Az alkalmazottak nyugdíjra való biztosítása ügyében 
hozott közgyűlési határozatra nézve elnök jelenti, hogy az 
előmunkálatokat még nem fejezhette be. Minthogy egyéb
ként is ez a kérdés még bővebb előkészítést igényel, czél- 
szerübbnek tartja, ha annak érdemleges tárgyalását a vá
lasztmány az őszi ülések egyikére halasztja. A választmány  
ehhez a javaslathoz hozzájárul.

92. A ni. kir. szabadalmi hivatal értesítése a kávésipart 
érdeklő több szabadalom engedélyezéséről, tudom ásul szolgál.

93. Elnök jelentését, mely szerint az országos gyermek
védő ligának ajánlólevelet adott a gyermeknapokon való 
gyűjtésnek a tagok által leendő támogatása iránt és ezzel 
kapcsolatban a liga köszönő levelét a választm ány tudom ásul 
veszi.

94. Elnök bemutatja K aiser  Ignácz Márkus levelét, mely 
szerint üzletét megszüntette és ezért választmányi tagságá
ról lemond. Jelenti, hogy az 1910. évi póttagok közül 
M olnár Sándor és W asserntann  Mór egyenlő szavazatot kap
tak és ezért az üresedésben levő rendes tagsági helyre az 
alapszabályok 4. §-a értelmében közöttük sorshúzást kell 
megejteni. A sorshúzás megtörténvén, W asserntann  Mór 
neve került ki az urnából, miért is az elnök kimondja, 
hogy a választmány a K aiser  Ignácz Márkus lemondásá
nak tudomásul vétele mellett az üresedésbe jött rendes tag-1 
sági helyre W assermann  Mór póttagot hívja be.

95. Elnök jelentését, mely szerint Pelzm ann  Ferencz 
ipartársulati taghoz fia elhunyta alkalmából részvétiratot in
tézett, a választmány mély részvétének kifejezése mellett 
tudom ásul veszi.

96. Jelenti az elnök hogy B arta  Béla, a »Mjgyar Ven
déglős és Kávésipar« volt szerkesztő-tulajdonosa meghalt és 
özvegyéhez a társulat nevében részvétiratot intézett. A vá
lasztmány ezt a jelentést mély részvéttel tudomásul veszi.

P í l c P t l í  F f p r l p ' d ' !  ^ pilseni Genossenschafts-Brauerei legmodernebb technikai berendezésével
I  l lo C ll l  L r e u e i l  3 U r «  elélte azt, hogy gyártmánya a földgömb lej-távolibb részébe szállítva sem veszti
—------ ;----- --— —------------------------------------ el eredeti frissesegét. A ptlseui eredeti sör a kontinens legkitűnőbb zamatn
soré J kezelese nem okoz nagyobb gondot, mint a hazai söröké. A pilseni sör nálunk megrendelhető és szívesen szolgálunk

közelebbi megállapodásokra vonatkozó felvilágosításokkal.

Pflnnoniff borter,ne16 & borértékesitő részvénytársaság BUDAPEST, VII., Károly-körut 13., mint a P l l s e n e r  
*  u m i i v u u i  t i e n o s s e n N c h a l t s - B r a u e r e i  magyarországi vezérképviselete. $0 T elefon  160—61. o o

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Dr. 5ZULY ALADÁR
ÉLELIRICIKKEK ÉS FŰSZER 
: :  RAGYKERESKEDÉSE : :

PdraAannI gazdag külön 
: :  csemegeosztály ::

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

Budapest, lüuzeum-körut 23
97. Elnök jelenti, Hogy Szom m er Antal huszonöt éve 

működik főpi ;c:éri minőségben a Hungária káxéhá/ban. Eb
ből az alkalomból hozzá üdvözlő iratot intézett és kitünte
tése iránt az országos ipa'egye ületnek is előterjesztést tett. 
A választmány általános helyesléssel fogadja az elnök in
tézkedését és Szommer Antal urat a maga részéről is kar
társi szeretettel üdvözli.

98. Elnök jelenti, hogy a németországi kávésok szövet
sége a f. évi május hó 8-án Berlinben tartott harmadik 
országos gyűlésére az ipartársulatot meghívta. Minthogy a 
részvételre senki sem jelentkezett, értesítette a rokontestü- 
lctet, hogy a társulat képviseltetésc ezúttal nem lehetsé
ges, az ülés napján pedig üdvözlő sürgönyt küldött az el
nökségnek, amire az meleghangú táviratban válaszolt. Ezt 
a j elentést a választmány jóváhagyóan tudomásul veszi.

99. Elnök jelentését, mely szerint Tihanyi József vá
lasztmányi taghoz leánya eljegyzése alkalmából üdvözlő le
velet intézett, a választmány örömmel veszi tudomásul.

100. Elnöknek azt a jelentését, hogy G orecky  Zsig- 
mond negyedik kerületi elöljáróhoz leánya eljegyzése alkal
mából üdvözlő levelet intézett, a választmány örömmel veszi 
tudomásul.

101. Elnök jelenti, hogy B erger  József beteg pinezér- 
nck a munkanélküli alapból 20 koronát utalványozott. A vá- 
lásztmány az elnök intézkedését jóváhagyja.

102. Leidmann Sándor idős pinezér segélyért folyamodik. 
A választmány a folyamodó részére a munkanélküli alap
ból 20 korona segélyt utalványoz.

103. Elnök jelenti, hogy a május hó 22-én tartandó 
társasvacsorán Mészáros Győző választmányi tag tart elő
adást a tanonczkérdésről. Kéri, hogy a tárgy közérdekű és 
aktuális voltánál fogva a tagok minél többen jelenjenek 
meg. Tudomásul szolgál.

104. Gárdonyi József indítványára elhatározza a vá
lasztmány, hogy azokat a választmányi tagokat, akik az ülé
seken nem jelennek meg, az alapszabályok 50. §-ában fog
lalt következményekre levélben figyelmezteti.

105. Tárgyaltatott a titkárnak alkalmaztatása föltételei
nek a megállapítására irányuló kérelme. A választmány meg

hallgatta a titkárnak szóbeli indokoló előterjesztését, azután 
a titkár távollétében az ügyet behatóan tárgyalva, a követ
kező határozatot hozta: A választmány az alapszabályok 
56. §-ának i) pontjában foglalt joga alapján a dr. Ke
mény Géza titkárnak fölmondási idejét tudori képesítésére, 
valamint 12 évi szolgálatára és ügybuzgó működésére való 
tekintettel egy évben állapítja meg, viszont azonban köteles 
a titkár távozási szándékát a maga részéről is egy évvel 
előbb bejelenteni és utódját ez alatt az idő alatt, szükség- 
esetén a fölmondási idő letelte után is, az ügyvitelbe tel
jesen bevezetni és begyakorolni. Kimondja továbbá a vá
lasztmány ugyancsak az alapszabályok fönt idézett §-ában 
és pontjában foglalt joga alapján, hogy. dr. Kemény Géza 
titkárt távozása esetén az ipartársulat pénztárából élvezett 
egy évi teljes illetménye, vagyis 1840 korona végkielégítés 
illeti meg. A választmány ezt az 'intézkedését a legközelebbi 
évi jelentésben a jövő évi rendes közgyűlésnek jóváhagyó 
tudomásvétcl végett bejelenti. Erről dr. Kemény Géza titkár 
értesítendő azzal a hozzáadással, hogy az e határozat ér
telmében őt terhelő kötelezettségeket Írásban tartozik el
vállalni.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést d. u. 7 órakor 
berekeszti. K. m. f.

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartársulat 
munkaközvetítőjének működéséről.

Az 1909. évben elhelyezett munkások száma : 17600. 
Az 1910. évben elhelyezett munkások szám a: 20317.

Elhelyeztetett:
Hónap 1909. 1910. 1911.

Január .......................................... 173 1545 1639

Február ..................................... 835 1119 1112

M á r c i u s ..................................... 1419 1537 1587

Április.......................................... 2259 1818 2125

Május 15-ig............................... 825 910 1186

Elhelyeztetett:
1911. évi május hó 1. napjától 15. napjáig, 

állandó kisegítő
főpincér . . . . . 10 . —
fölszolgáló . 1 4 7 . 392
kávéfőző 24 . 299
kávéfőzőnő 9 —
konyhalegény . . 71 . 101
fölirónő . . . . . 46 . —
takarítónő . . , 45 —■

Budaposl, 1911. május 16
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

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

Hivatalos kimutatás a „Budapesti szállodások, vendéglősök  
és korcsmárosok ipartársulata" munkaközvetítője működéséről.

Az 1910. évben elhelyezett munkások szám a: 11.512 .
E lh e lyeztetek :

1910. április hó 25-től 1911. május hó 25-ig.

Főpincér................................
É th o r d ó ................................
B orfiu .....................................
Csapos stb. férfi személyzet
Szakács ................................
Gazdaasszony.....................
F e l i ró n ő ................................
Szakácsnő ...........................
Salátás és kézileány . . .
Szobaasszony .....................
Szobaleány...........................
Mindenesleány . . . .  
Mosó- és vasalónő . . .

állandó kisegítő
4 . . . . —

285 . . . . 958
190 . . . .  121
403 . . . .  103

11 . . . .  6
2 . . . . --

16 . . . .  2
91 . . . .  19

103 . . . .  3
12 . . . . —
7 . . . . —

236 . . . .  58
28 . . . .  —

Az elnökség.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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SZAKOKTATÁS.

M EGHÍVÁS.
A BUDAPESTI VENDÉGLŐSÖK ÉS SZÁLLODÁ
SOK SZAKIRÁNYÚ TANONCZISKQLÁJÁNAK 
TANÁRI TESTÜLETÉ ÉS FELÜGYELO-BIZOTT- 
SÁGA tisztelettel meghívja a Budapesten 1911. évi 
június hó 6-án, (kedden) délután 4 órakor a szak
iskola helyiségében (VI., Érsek-utca 4) WALTER 
KÁROLY szakiskolai igazgatónak, a vendéglős ipar 
terén kifejtett huszonötéves s szakiskolai igazgató

ságának tizenötéves

ju b ileu m i ünnepségére
A szakiskola felügyelő- A szakiskola tanári
bizottsága. testületé.

Az ünnepség sorrendje :
1. Elnöki megnyitó beszéd. Tartja: Palkovies Ede,

a feliigye!ő,-bizottság elnöke.
2. Üdvözlő dal. Énekli: a szakiskola énekkara.
3. Ünnepi beszéd. Tartja: Száva János szakisk. tanár.
4. Üdvözlések.
5. Az ünnepelt válasza.

A Budapesti Vendéglősök Szakirányú Tanoucziskolája 
VI. Érsek-utca 4. I. emelet.

Meghívó.
A BUDAPESTI VENDÉGLŐSÖK SZAK
IRÁNYÚ TANONCZISKOLÁJÁBAN az 1910. 
1911. iskolai évben az

évzáró vizsgálatok
1911. június 6-án és 7-én cl. u. fél 5 és fél 7 
órakor tartatnak nteg. E vizsgálatokra tisztelettel 
meghívja

Budapest, 1911. május 23-án.
Valter Károly s. k. Palkovies Ede s. k.

igazgató. a fel. biz. elnöke.

,3óbarátok“ összejövetelei.

Linvciistcin M. utóda Ilonái Nándor cs és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.) É v tized ek  óta  az 
ország  legn agyobb  szállodáinak, v en d ég lő in ek  é s  káv éh áza i
nak állandó szá llító ja . Fióküzlet: IV., Kishíd utcza 7. (Telefon 
11—48.1

VEGYES HÍREK.

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

t á r s a s  r e g g e l i t  t a r t .
1911. évi junius hó 2-án: Kam arás Mihály vendéglő

jében (Vili., Köztcmető-ut 25. sz.)
1911. évi junius hó 9-én: üzv. Julin Edéné vendég

lőjében (Király- és Valeró-utczák sarkán.)

A Jó Barátok Köre minden héten szerdán délután 
4 órakor társas uzsonnát rendez. A legközelebbi uzsonnák a 
következő helyen lesznek:

1911. évi junius hó 6-án: Eiirst Tivadar vendéglőjé
ben (Újpest, István-ut.)

1911. évi junius hó 13-án: Kónya Sándor kávéházá
ban (Rákospalota-Ujfalu, Eötvös-utcza 65. sz.)

uj tagokat
NyugdijegyesUletünk uj tagjai. A »Sz. V. K. P. és K. 

() Nv" az elmúlt hó folyamán a kővetkező 
vette fel: Budapesten: V ö l g y e s i  Adolf (2000) vendéglős, 
Wéber Károly (2000) üzletvezető, Hujber Lajos (2000), 
Scííwarcz Mór 4000 , Pál P. Mihály (1000), Turcsanyi 
S ó s  (600), Pósch Samu (1000), Bartl Mihály (1000) He.- 
gerwakí János (1000) pinezérek, Kupesik János (2000) sza
kács • Pécsett: Gerencsér József (4000) szállodás, Bárány 
Mihály (2000), Udvary Imre (1600) pinczerek ; Munkácson: 
Mozettig lózsef (1000) vendéglős, Garay Jenő (2000) pin
c é r -  S.-A.-Ujhelyen: Frenreisz Géza (600), Bazsay Lornicz 
(1600), Bazsai Ferencz (1600) pinezérek; Sárbogárdon: or- 
koláb László (2000) vendéglős, Nagy István (1000). Tóth 
János (600) pinezérek; Csapon: Gluck Izidor (3000), Eöt
vös Dénes (1000), Farkas Ignácz (3000) pinczerek. Továbbá 
Darányi Béla pinezér (600) Csornán, Kraut Jakab ventleglos 
(2000) Kaposvárt, Horváth Ferencz vendéglős (1000) Nagy
kanizsán, Kassán Zoltán vendéglős, Szerencsen.

A „Budapesti kávésipartársulat“ társasvacsorája. A bu
dapesti” kávésipartársulat tagjai és azok üzletbarátai f. évi 
május hó 22-én gyűltek egybe K atona Géza tiszti-casmoi 
vendéglőjének pompásan terített asztalainál az évad utolsó 
vacsorájára, mely — ha a megjelentek számára v^ó tekin- 
tettel nem is mondható valami túlságosán sikei ültnek, (amit 
legfeljebb azok sajnaihatnak, akik nem részesülhettek a ca- 
sino pompás konyhájának főztjeiből, pinezéjének zamatos bo
raiból) a vacsora folyamán elhangzott, tartalmasnál-tartal- 
masabb felszólalásoknál fogva egyike volt a legsikerültebb 
társasvacsoráknak. A jelenvolt kávésok közül H arsányi Adolf 
elnök, U por József és Szeiffert Antal alelnökök, H olstein  
Zsigmond pénztáros, M észáros Győző szövetségi elnök, Pet- 
rovits György Tauber Salamon, W eiszberger  I. József, Schcif- 
fe r  I. Dezső, Orosz Bernát, Rónai Jenő, H orkai Gyula, Ti
hanyi József, Garay Dezső, W agner Vilmos, K aloda  Géza, 
Deutsch Artúr, K atona Gyula, továbbá Dr. K em ény  Géza 
titkár, Hajnal István, Radványi Vilmos, Rónay  Sándor, N agy  
Sándor neveit sikerült feljegyeznünk. A vendégek közül La- 
besz Henrik, a Törley Jozs. és Tsa pezsgőgyár képviselője, 
S/angl József, a Krondorfi-kutvállalat képviselője, H orvát 
Dániel, továbbá a kávéházi pinezérek közül M agyarics Ágos
ton, G árdos Sándor, K állay  Ernő, G éber  Károly stb. voltak 
jelen. Az estélyen elhangzott beszédek sorát H arsányi Adolf 
elnök nyitotta meg, derűs hangulattal fejtve ki, hogy a 
jelenlevők csekély számát bátran be lehet sorozni annak a 
régi igazságnak bizonyítékai közé, amely igazság azt tartja, 
hogy »nincs semmi uj a nap a la tt !« Ezt épp úgy magyaráz
hatja jóra, mint rosszra, mert ha a megjelenő kávésok kis 
száma azt bizonyítja, hogy otthon — a kávéházakban — 
sok lehet a vendég, ennek nicgforditottja, a rossz, a ká
vésok nagy száma azt is jelentheti, hogy otthon kevés a 
vendég. Az ipartársulat hűséges Íródeákjának, K iss  Lajos
nak jelenlétéből azonban vigaszt merít, mert ennek jelenléte 
annak bizonyítéka, hogy a jelenlevők — ha ugyan érdeklőd
nek ! — igy is tudomást szerezhetnek a vacsorán történ
tekről. Pedig a mai est az érdeklődést nagyon megérdemelte 
volna, mert — amint a meghívókon is jelezve volt — 
M észáros Győző előadása bizonyos tekinletben fordulópontot 
fog képezni a vacsorái felszólalások és előadások sorában. 
Mig ugyanis eddigr endszerint a m últról volt szó, egyesek 
ünnepléséről, mások elparentálásáról, addig M észáros ma épp 
a jövendő gencráczió nagyjelentőségű kérdéseivel szándéko
zik foglalkozni. Üdvözli a megjelenteket és felkéri M észáros 
Győzőt előadásának megtartására. (Az előadást lapunk ve
zető helyén egész terjedelmében közöljük. A szerit.) M észáros 
Győző nagy tetszéssel fogadott előadásához többen szólot
ták, így Gárdonyi József, aki nagy elismeréssel honorálta 
az előadó által felvetett eszme jelentőségét, azt bizonyí
totta, hogy a mái rendszer mellett is lehet jó kávéházi 
pinezéreket nevelni. A szakoktatásnak azért tulajdonit nagy 
fontosságot, mert a kávésipar ezzel is közelebb jut a ké
pesítés elérésére irányított törekvése megvalósulásához. U por 
Józsefnek az a meggyőződése, hogy a kávéssegéd mindazt, 
amire az üzletben szüksége van, csak a gyakorlatban tanul
hatja meg és igy is csak akkor, ha már eleve megvan 
benne a kellő rátermettség. Az iskola csak általános tudást 
adhat; az erkölcsi nevelés csak úgy érhető el, ha az iskola 
lanonezottIlonnal kapcsoltatnék össze. M agyaríts Ágoston,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Egy elsőrangú cég .által készített

sörmérő-készülék,
v íz - és levegőnyomásra berendezve, dupla csappal, 
teljesen jókarban lévő, szabad kézből eladó. 

Ugyanott eladó egy

renesans sfyfü éfefszehrény
600 koronáért (remek mű), mely újonnan 2400 
koronába került.

Megtekinthető: RElNPRECHT-nél Fiuine-szállo- 
dában Budán.

(Levélbeli kérdezösködésre az eladó nem 
válaszol.)

Q árdos Sándor, K állay  Ernő kávéssegédek talpraesett, és 
szakavatott felszólalása után K atona  Géza nagy hozzáértés
sel fejtegette a szakoktatás és tanoneznevelés kérdését, e 
kérdés sikeres megoldásának gyakorlati lehetőségét. Utána 
Deutsch Artúr szólott hosszasabban a tárgyhoz, végül pe
dig F . K iss  Lajos szerkesztő, aki az összes elhangzott fel
szólalásokra reflektálva és utalva a budapesti vendéglősök 
szakirányú tanoncziskolája által elért eredményekre, azon 
meggyőződését fejezte ki, hogy a szakiskola létesítése a ká
vésipar oly elsőrendű erkölcsi kötelessége, melynek bevál
tását nemcsak a szakipar érdekei, hanem általános emberi, 
kulturális és erkölcsi szempontok is parancsoló szükséggé 
tesznek. — A sikerült est ezzel a felszólalással ért véget.

Glück Frigyes üdvözlése. A ^Budapesti kávésipartár- 
sulai'i Oliick Frigyeshez, a »Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulata« elnökévé történt meg
választatása alkalmából a következő üdvözlő levelet intézte: 
»Nagyságos Oliick Frigyes urnák, Budapesten. Mélyen tisz
telt Elnök U r !  Őszinte örömmel vettük tudomásul azt a 
hirt, hogy a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata mélyen tisztelt kartárs Urat válasz
totta meg a társulat elnöki állására. Lelkesedéssel üdvözöljük 
elnök urat ebben a díszes állásban, mint olyan férfiút, a 
kinek a neve is már programot jelent: jelenti az ipar iránt 
érzett szeretetet, az áldozatkészséget, a nemes és humánus 
gondolkozást és a kartársi ragaszkodást. Amidőn ebből az 
örvendetes alkalomból összes tagjaink nevében ismételten ki
fejezzük legmelegebb üdvözletünket, annak a reményünknek 
adunk kifejezést, hogy a testvéries viszony, amely társu
latunkat az immár bölcs vezetése alá került társulattal min
denkor egybefiizte, a jövőben még fokozottabb mértékben 
fog megnyilvánulni és azt mi sem fogja  zavarni. Buda
pest, 1911. május 23. őszinte kartársi tisztelettel Harsányt 
Adolf, s. k. elnök«. — A »B udapesti K ávésok Szövetsége« 
ugyanezen alkalommal a következő levelet intézte Oliick Fr i
gyeshez: »Nagyságos Oliick Frigyes urnák, Budapesten. Igen 
tisztelt Elnök U r! Értesülvén arról, hogy a budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata az el
nöki állásra Uraságodat választotta meg, kartársi tisztelet
tel üdvözöljük díszes állásában. Legyen szabad ez alka
lommal megemlítenünk, hogy a magunk részéről mindenkor 
legfőbb czélunknak tartjuk a bölcs vezetése alá került tár
sulattal szemben fonál ló barátságos viszony ápolását és arra 
kérjük elnök urat, hogy annak fönnmaradásán munkálkodni 
szíveskedjék. Budapest, 1911. május 23. Kiváló tisztelettel 
M észáros, s. k. elnök«.

Szente Imre kitüntetése. Az »Országos Iparegyesii!et« f. 
évi május hó 14-én tartott rendes évi közgyűlésén Szénié 
Imrét1, a Törley Jozs. és Tsa pezsgőgyár igazgatóját az egye
sület igazgatósági és pénzügyi bizottsága tagjai sorába vá
lasztotta. Az ország legelső ipari testületének e kettős ki
tüntetése bizonyára nemcsak az egyesület tagjai, a keres
kedelmi és ipari körök részéről fog osztatlan méltánylásra 
találni, hanem nagy örömöt fog kelteni a vendéglős és 
kávésiparban is, ahol Szente Imre igazgatónak úgy az ipar
egyesületben, mint a kereskedelmi és iparkamarában kifej
tett eredményes munkásságán kivid különösen azt a nemes 
érdeklődést és páratlan áldozatkészséget becsülik igen nagyra,

amellyel minden kínálkozó alkalommal, Pfcnder Emil igaz
gató társaságában, a Törley-gyár képviseletében, a vendéglő
sök és kávésok ipari, kulturális és humanisztikus törekvé
seinek előmozdítására és fejlesztésére készséggel nyújtanak 
segédkezet. Iparunk szempontjából mindenesetre nagy jelen
tőséget kell tulajdonítanunk Szente Imre megválasztatásá
nak, minthogy vele együtt eggyel több lett az orsz. ipar
egyesület vezetőségében azok száma, akik kínálkozó alkalom
mal iparunk erkölcsi és anyagi érdekeiért bátran fognak 
sikraszál 1 ani iparunk kiváló jóakarójának, Gelléri Mór, az 
egyesület igazgatójának oldalán.

Kominer Ferencz üdvözlése. A »B udapesti kávésipartár- 
sulaU Komtner Ferenczhez, a »Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulata« alelnökévé történt meg
választatása alkalmából a következő üdvözlő levelet intézte: 
»Nagyságos K om m er Ferencz urnák, Budapesten. Igen tisz
telt Tagtárs Ur! Abból az alkalomból, hogy a budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata tag
társ urat az alelnöki állásra választotta ’meg, kartársi vonza
lommal üdvözöljük, Önt, mint olyan férfiút, aki a közügyek 
iránt mindenkor tanúsított lelkesedésével és buzgalmával 
erre a kitüntetésre méltán érdemeket szerzett. Őszintén 
óhajtjuk, hogy díszes állásában sok szépet és jót alkot
hasson ipara és kartársai üdvére. Budapest, 1911. május 
23. Kartársi üdvözlettel Ftarsányi Adolf s. k. elnök«. — 
A »Budapesti kávésok  szövetsége"  ugyanezen alkalommal a 
következő levéllel üdvözölte K om m er Ferenczet: »Nagys. 
K om m er Ferencz urnák, Budapesten. Igen tisztelt Kartárs 
Ur! Igaz örömmel értesültem arról, hogy a szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata Önt az alelnöki 
állásra választotta meg. Fogad ja  ebből az alkalomból ösz- 
szes tagjaink nevében kifejezett legbensőbb üdvözletünket. 
Budapest, 1911. május 23. Kartársi üdvözlettel M észáros 
s. k., elnök«.

Palotay Ödön. Az »Országos Iparegyesület« >— mint 
örömmel értesülünk — legutóbb tartott közgyűlésén várpa
lo ta i Palotay  Ödön kér. tanácsos, japán császári konzult, 
a Szt.-Lukácsfürdő gyógyfürdő és kutvállalat vezérigazgató
ját az egyesület igazgatójává választotta meg. E jól meg
érdemelt kitüntetés méltán sorakozik ama díszes elismeré
sekhez, melyekhez Palotay Ödönt a magyar ásványvizkeres- 
kedelem fejlesztése és a magyar fürdőügy fellendítése kö
rül kifejtett nagyarányú s úgy itthon, mint a külföldön 
is elismert közhasznú és áldozatkész tevékenysége juttatták.

HYGIENIKUS

edénymosogatógép.
Kézi vagy motorliajtásra. Fa, szén, légszesz vagy gőz
fűtésre. Mosogat, öblöget, szárit, melegít 1 5 0 0 — 7000  
darab tányért, tálezát, 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 I 

vezérképviselője:

M ah le r  Károly
B u d a p e st, VII., Dembinszky-utcza 9. szám.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A pénzügyminiszter és a fogyasztási szövetkezetek 
italmérései. Úgy látszik, hogy a fogyasztási szövetkezetek 
italmérési engedélyi ügyében a pénzügyminiszter végre meg
szüntette az eddig divatozott eljárást, hogy a szövetkeze
teknek még az 1899: XXV. t.-cz. vonatkozó rendelkezéseinek 
felrúgásával is muszáj italmérési engedélyt adni. E feltevésre 
az » Alkotmánya czimü lap egy panaszos feljajdulása szol
gáltat bizonyítékot. E szerint az történt, hogy a Máramaros- 
megyében fekvő Németnwkra kisközségben fogyasztási szö
vetkezetei állítottak fel, melynek első dolga volt, hogy ital
mérési engedélyt kért. Az ottani plébános Takács Károly 
szövetkezeti elnök nagy buzgalmat fejtett ki az engedély 
elnyerése érdekében, megmozgatta a községi elöljáróságot, 
a főszolgabírót, az erdőkincstárt és a földmivelési minisz
ter márainarosmegyei kirendeltségét, kiknek közbenjárása 
folytán a m áram arosszigeti pénziigyigazgatóság a kért ital
mérési engedélyt tényleg m egadta. Azonban a pénziigyigaz
gatóság határozatát más érdekeltek megfelebbezték, mire a 
pénzügyminiszter szem behelyezkedve mindenféle protekcióval, 
az engedélyt visszavonta s a korlátlan italmérés jogával 
— horribili dictu — egy »zsidóasszonyt« ruházott fel, ki-

Van szerencsénk a n. é. közönség szives figyelmét azon 
körülményre felhívni, hogy az általunk képviselt

Első Pilseni Részvény-Sörfőzde 
P i I s e n

ALAPITTATOTT 1869. ALAPITTATOTT 1869.
hozzájárulásával világhírnévnek örvendő sörünk palackozásával

Scliatz József, Budapest
VIII., PRÁTER-UTCA 47. SZÁM.

céget bíztuk meg.
Fenti régi jó hírnévnek örvendő cég törekvése oda fog 

irányulni, hogy a n. é. közönség igényeit minden tekintet
ben kielégíthesse, mely törekvésében mi a magunk részéről a 
legmesszebb inenőleg fogjuk támogatni.

Kiváló tisztelettel

Első Pilseni Részvény-Sörfőzde Vezérképviselete 
Magyarország részére:

Ifj. Löwy Adolf és Társa
Budapest, VIII., Szentkirály-utca 14. szám.

Hivatkozással a fenti nyiiatkozatra van szerencsém a n. 
é. közönséget tiszteletteljesen értesíteni, hogy a fentemlitett

Első Pilseni Részvény-Sörfőzde 
P i 1 s e n

sörének palackozását átvettem.
Általánosságban ismeretes azon körülmény, hogy az

Első Pilseni Részvény-Sörfőzde
gyártmánya, különösen TARTÓSSÁGÁNÁL fogva kiválóan al
kalmas a palackozásra s főtörekvésem oda fog irányulni, 
hogy a n. é. közönség igényeit minden tekintetben ki
elégíthessem.

Kiváló tisztelettel

Schatz József, Budapest
Vili. , PRÁTER-UTCA 47 SZÁM.

TELEFON 57 22. TELEFON 57

jelentvén, hogy abban a kisközségben, melynek csak 600 
lakosa van, efféle engedély senkinek másnak nem adható. 
Elképzelhető, hogy mekkora furorra! tárgyalja az »A!kot- 
mány« ezt az ügyet. Mi megelégszünk a pénzügyminiszter 
dicséretével, aki érvényt szerez annak az igazságnak, hogy 
Magyarországon nemcsak a fogyasztási szövetkezetek tart
hatnak igényt az italmérési engedélyekhez.

Hymen. K anig  Jenő a nagysurányi czukorgyár buda
pesti központjának tisztviselője f. évi május hó 21-én el
jegyezte Bronner Tilda kisasszonyt, Bronner Miksának, az 
Andrássy-uti »Francais kávéházit tulajdonosának kedves és 
szépmüveltségü leányát. Az eljegyzés alkalmából fényes la
koma volt az Andrássy-uti Bokros-vendéglő első emeleti nagy
termében, melyen nagyszámú és előkelő meghívott vendégek 
vettek részt, köztük Dr. K iss Ferencz, VII. kér. elöljáró, 
Horváth Nándor, Dr. Kemény Géza, székesfővárosi tanács- 
jegyző, Márkus Márton, a »Magyar Hirlap« vezérigazgatója, 
R ódosi Lajos, /'. K iss Lajos szerkesztő, R ódosi Sándor, 
Schüller József stb. Az est folyamán számos felköszöntő
vel ünnepelték az uj jegyeseket és azok örömszüleit.

Iparengedélyek. Budapest székesfőváros kerületi elöljá
róságai, mint elsőfokú iparhatóságok 1911. évi április 16-tól 
április 3 0-ig a következő szállodai, vendéglői és kávéházi 
iparengedélyeket adták ki, illetve a következő áthelyezéseket 
és megszüntetéseket vették tudomásul:

U j iparengedélyek: I. k e r ü l e t :  B ognár  Károly, Disz
tér 16. sz., vendéglős.

11. k e r ü l e t :  Klein  Gyula, Kacsa-u. 8., vendéglős ; Klusr/i 
Gáspár, Ostrom-u. 16., vendéglős.

V. k e r ü l e t :  P ollák  Salamon, Szabadság-tér 13., ká
véház; Vida Károly, Akadémia-u. 1., vendéglő; Szívós Zsig- 
mond, József-tér 1., vendéglő.

VI. k e r ü l e t :  Qarai Ármin, Teréz-körut 19. sz., ká
véház; Virány Gyula, Király-u. 112. sz., kávéház; Baranyi 
Mór, Hermina-ut 63—65. sz., kávéház; Nemény  Jakab, vá
rosligeti fővárosi pavillon, vendéglő; S/urm  József György 
Ferenczné, szül. Peyha Berta, Podmaniczky-u. 27. sz., szál
loda.

VII. k e r ü l e t :  Z soldos  Márton, Hársfa-u. 4. sz., szál
loda.

VIII. k e r ü l e t :  Schwarcz Béla, Rákóczi-ut 41. sz., ká
véház; S in ghofjer  Ágostonná, szül. Sinkovics Rozina, Tavasz- 
mező-u. 7. sz., vendéglő; Bazsó-D om bi Ilona, Luther-u. 1/b. 
vendéglő; Stern Lipót, Üllői-ut 46. sz., kávéház.

IX. k e r ü l e t :  Szmrekovszky  István, Csarnok-u. 5. sz., 
kávéház.

X. k e r ü l e t :  H eiszenberger Flóris, Noszlopy-u. 8242/a. 
lírsz., vendéglő.

Ü zletáthelyezések: I. k e r ü l e t :  T alabér  Ferencz ven
déglős Fehérvári-ut 27. sz. alá.

II. k e r ü l e t :  P reller  Józsefné Ulersek Mária vendéglőSj 
Liszt Ferencz-tér 11. sz. alá;  Juhász Márton vendéglős, Fóthi- 
ut 20. sz. alá.

VII. k e r ü l e t :  Koncz Antal vendéglős, Sip-ti. 5. sz. 
alá; Sugár Sándor kávés, Dohány-u. 36. sz. alá;  Tánczos- 
Takács Szidónia vendéglős, Aréna-ut 72. sz. alá;  H enter 
János vendéglős, Izabella-tér 5. sz. alá;  Varga Károly ven
déglős, Ilka-u. 3. sz. alá.

IX. k e r ü l e t :  Lintebner Ödön vendéglős, Ráday-u. 39. 
sz. a lá ; Teithl János vendéglő, Ráday-u. 39. sz. alá.

Ü zletm egszüntetések: IV. k e r ü l e t :  H irth  Pál vendéglő, 
Vámház-u. 2. sz.

VI. k e r ü l e t :  Steiner Hugó kávéház, Andrássy-ut 51. sz.
VIII. k e r ü l e t :  Rendes Izidor szálloda, Rákóczy-ut 43.
Az esztergomi vendéglősök uj elnöke. Az Esztergom

V?,r0c meS>'ei vendéglős és kávésipartársulat elnökségé- 
rol Schleifer  Lajos lemondván, helyébe a májusban tartott 
közgyűlés M eizler Jánost, a »Magyar Király« vendéglő tu
lajdonosat választotta meg. Az uj elnökben az ipartársulat 
ugybuzgo vezetőt nyert.

Védjegybitorlás. Az »Artésia« budapesti vendéglősök szik- 
V|z- es pezsgoitalok gyár részvénytársasága, mint a fővárosi 

gyógyforrás bérlője, panaszt emelt a »Csillaghegvi« 
vallalat Budapest, III., Bécsi ut 94. ellen, hogy az »Artésia:< 
resz\eny arsasagnak »Ilona« védjegyével és »Artésia« czégfel- 
irataval ellátott palaczkokban közönséges vizet hoz forga
lomba, miáltal az »Artésia« r.-t. jó  hírnevét rontja és’ a 

. .. , . --------részvénytársaságot ezáltal tetemesen károsítja. A bíróság a
Megrendeléseknél kérjük tisatelt olvasóinkat mindlgbpnnkra hlvatkoanl.-----------

22



1911 junius 1. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 15

Csillaghegyi forrásvíz gyárban, Csillaghegyen 4 esetben na
gyobb mennyiségű palaczkot foglalt le az ilymódon hamisított 
»Hona« vízből és konstatálta a vád valódiságát, miért is a 
Csillaghegyi forrásvíz r.-t.-ot, illetve annak két felelős igaz
gatóját Sckm idl Adolfné szül. Freystadtl Idát és Q erstel 
Ferenczet egyenkint 400—400 korona pénzbüntetésre, be 
nem hajthatás esetén pedig 20—20 napi elzárásra ítélte el.

Olyan vendéglőbe járjunk,
Ahol jó  italt találunk 
S ha jó  vízre van szükségünk: 
Csak »llona artézi vizrt< kérjünk.

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

IRattonfi Henrik és Budaiés Budapest. Te,éz k3rut37

Hirdetmény.
A verbiczi úrbéri közbirtokosság tulajdonát képező, 

Liptószentmiklóson levő FEKETE SAS-hoz címzett 
vendéglő, Verbicz község irodájában 1911. évi julius 
hó 15-én délutáni 2 órakor Írásbeli zárt ajánlatok 
mellett, melyek az árverés megkezdéséig a közbirto
kosság elnökénél benyújthatók, 1911. évi november 
1. napjától kezdődőleg 3 (három), esetleg 6 (hat) 
évre nyilvános árverés utján bérbe fog adatni.

Az árverési feltételek alulírottnál és Verbicz köz
ség jegyzőjénél megtekinthetők.

Verbicz, 1911. évi május hó 16-án.

mífeó Péter, közb. elnök.

r
Használt

•  9

Jutányosán eladók. Buda* 
pest, Vadászkürt szálloda

Hirdetések közlését jutá
nyosán vállalja 
a kiadóhivatal.

BÉRBEÍIDiiS
Kolozsvárt a Főtéren lévő 
„NEW-Y0RK“ szálloda, kávé
ház és étterem 1912. évi áp
rilis hó 1.-től kedzve hosszabb 
időre bérbeadó. — Feltételek 
megtudhatók: Dr. Czikmán- 
tory Ottó ügyvéd irodájában, 
Kolozsvárt, Vár-utcza 20. sz.

▲

T

A

T

a

a

Jlíin íen  K onyhában
|ó hírnévre tellek szeri

M A G G I-term ékek:
•  keresztcslllag -<+► vééjegygyel

1‘ tö' . , „ javítja az étkek u. m. leve-
IZBSltO sek, mártások stb. izét.

• Ál, forró vízzel leöntve,
hMm-kocka, 2 ?  “ “

iiiimimiimii;aiimimi, min
Bérbeadó szálloda.

Pécs sz. kir. város legszebb helyén, a Király-utcában 
egy, a mai kor igényeinek teljesen megfelelőleg épí
tendő szálloda részére alkalmas bérlő kerestetik.
A szálloda három emeletes, száz 'andégszobával, 
téli kert, étterem, kávéház, táncterem mellékhelyisé
gekkel, minden komforttal leend ellátva.

Érdeklődők a terveket betekinthetik és bővebb fel
világosítást nyerhetnek

Hamerlf 3. keztyügyárosnál Pécsett. J 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ............ I I I I I I I I I I I U

Eladó vagy bérbeadó 
egy t-rendü szálloda.
A resicabányai „ T lem zeti s z á l l o d a ’’, amely áll : 
32 vendégszoba, étterem, kávéház, tágas kerthelyiség 
és egy több részből álló egyleti helyiségből, mely 
utóbbit jelenleg a Kereskedelmi Egylet bérli, 1911. 
augusztus 1 -tői bérbeadó, esetleg örök áron eladó! 

Cím:

Kriesel 3dnos,
Resiczabánya, Andrássy-ut 2. szám.

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

Gyáralapitás 1850-ben I

BUDAPEST =  WIEN

M&YERHOFER G. F.
Budapest, 171., Teréz-körat 28. sz.

Telefonszáin 138 41. — —

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

Van Gülpen emmerichi pörkö- 
lőinek kizárólagos képviselete.

Fagylalt-tartány.

SS

CL'OJ Kávéházi takaréktüzliely és 
kávészürő gép.

rt>xT3

SS

Fagylalt gép.

S 7 n l l ) 1 7 t n b n t  er°ácti Japánpapirból legolcsóbban szállít 
J Z ,U lU t lU K U I  czégnyomással is. Nagy választókban papirle- 
mez-tányérok, sülotnény-kapszlik, torta, hal és tányérdiszpapirok, 
papillottok, kész étlapok, menü-kártyák, konyha-söntésivek és köny
velt, bon-block minden nagyságban és színben, ruhatárszámok, 
,/o bérletfüzetek, levélpapír és jjorilókok, szivarszipkák kívánatra 
czégnyomással is, franczia szalmaszopókák, fogvájók, ujságtarlók, 
irótáblák, kréták, szivacsok, Hektográf-czikkek, stbit olcsó, szabott 

árak melleit gyorsan és pontosan szállít
Berkowits Károly, Budapest, UH., 5ip-utca 5. sz.
Hektogrdf-készitő, irodai, éttermi, háuéhdzi és ezukrászúai czihkeh raktárak

Kívánatra árjegyzők és minták ingyen és bérmentve. 
■ • > d * * W f c A A d & A A A A A A « » A A A A  A B

cs. és kir. szabadalmazott 
k J l l I I C I  JU Z < a v I jégszekrények gyára

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

gépek és tartályok a legszolidabb kivitelben.

cn ''

4
4
4
4
4

Gyári kantin.
Bor és pálinkán kívül cca 800 hektoliter sört konsu- 
máló, mészárszékkel egybekötött kantin, hozzávaló 
lakással, vidéki na U A r  U p  a  d  a n  rl n  legalább 
gyobb gyártelepen u c l U C d l l a l l U U .  8 10.000 
korona tökével rendelkező reflektánsok ajánlatát „Gyár- 
vezetőség 27073“ jelige alatt SCHWARZ JÓZSEF Andrássy- *  

ntl hirdetési irodájába kérjük. Ügynökök kizárva. J)
-e* w  w  w n

i. Árjegyzék 
11 kívánatra 

ingyen 
és bér
mentve.

m m

O R O S Z  0D 0N
országos adás-vételi irodája
Budapest VI, Semmelweisz-utca 4. sz.
Számos elism erőlevél!!

TELEFON INTERURBAN 
18— 68, 19—73, 24 3 2 ,8 6 -4 0 , 147- 99.

| Rettenetes csapás a  P A T K Á N Y  é s  E G É R  I Ezek ellen legjobb szer a

,DANYSZVIRUSZ‘
] Feltalálta dr. Danysz a Paatenr-lntézetbSl Pártában. Más állatra és em- 
1 ? erí e * DÁNTSZ VIRUSZ kapható minden gyógyszertárban

és drogériában. — Nagybani raktár: (J. és R. Fritz-Pezold es Süss A. 0.
) Wlen *• (C8ak gyógytárak részére) és Török Józsefnél, Budapest, VI.
j Franc Wilhelms Co. Wien, III/2.

s M m m s a m M s m m ^ m s s s s m s a s a B s s

Urasági borok eladása.
Kitűnő urasági borokat, direkt a termelőnél át- 

véve, ajánl kedvező feltételek mellett r z z n

W EISZ VILMOS
Budapest, VI. kér., Teréz-körut 15. szám.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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| Figyeljünk |
HAZAI IPAR

I
y.

HAZAI IPÁK

. sitoJtQr.Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára.

Óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

Magyar játék-kártya-gyár

Piatnik Nándor és fiai
S'a'^oás'*’^ BUDAPEST, Vll„ Rcfltenhiller-u. 17.OutfapW Telefon: 63,-56. Alaplttotott (024. Budapest

M ed, un.lv,

D p . W e i n g r u b e r  Á r m i n
fo go rv os é s  op erateu r

kép. tiszti orvos, középlak. közegéazaégtan- tanár, ny. ce. 
és kir. I; oszt. ezredorvos

R e n d e l ! Budapesten, IV., Glzella-tér 2. szám alatt 
■ ■—........... d. e. 9-től 1 óráig és d. u. 8-tól 6 óráig.

A v á ro s lig e t i  G YÓ GYFO RR ÁS
□ szén savv al telített, k e l l e m e s  lzfl

::j j
Ü

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

t±:

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

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdöl 
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

A K R I S T Á L Y ■forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroK nA l 
és em észtési n eh ézség ek n él. A legtisztább és legegész- 
ségosebb asztali és borviz. Hathatós s z o m jc s i l la p l to .
Vidékco ós külföldre fn v a r d l jm e n te s  szállítás. -  Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavlolités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló e n y h e s é g e  folytán pótolja a franczia Evian és at. 

Galmier vizeket
Szft. L u k á c s f ii rd ö  K u tv á l la la t  Budán.

T O K A J I  B O R T E R M E L Ő K  
T Á R S A S Á G A . R .  T .  T O K A J .

ELNÖK:

WINDISCH-GRATZ LAJOS herceg
GYOGYASZU, SZAMO- 
RODNI é s  ASZTALI  
BORAI FELÜLMUL-  
=  HATATLANOK. =

=  KAPHATÓ MINDENÜTT. =
Á R J E G Y Z É K E T  K ÍV Á 
NATRA INGYEN KÜLD.

Modern vendéglők és szállodák
nem vesznek már többé Jeget, hanem egy 
rendeznek be ezzel maguk állítanak elő hideget és

hűtőtelepet 
w :t és jeget.

A géppel való hűtés olcsóbb, tisztább és egészségesebb 
a jégbiitésnél. Egy géppel, mint egy központból a sör, 
bor, hús, tej, zöldség külön-külön hüthető és még jég is 
előállítható. Régi Jégszekrények és httttfkamrák géphtt- 
tésre átalaklthatók. Speciális gép kávésoknak és ezuk- 
rászoknak. -  L. A. RIEDINGER, AÜBSBÜRG, (Német- 
.. ország) hűtőgépgyár magyarországi vezérképviselete: ..

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

m m

H U B E R T  J . E .  P O Z S O N Y
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ
E9 ALAP1TTAT0TT 1825.

KOl ONLEOESSÉQI JB O Y : f f  G E N T R Y - C L U B ”
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

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

császári és királyi udvari szállítók,
F ü l ö p  S z á s z  C o b n r g  S ó í h ű i  Herczeg Ő Fensége szállítói

B U D A F O K .

16 e ls ő r e n d ű  k it ü n te té s . □ □ D fíors Goneurs. D □ □

FŐRAKTÁR i VÉD JEGY.

BORHEGYI FERENCZ
T E L E F O N :  3 5 - 7 9 .

BUDAPESr. V., GIZELLA TÉR I.
Sürgönyeim: Franco is  Budafok.

VEZÉRKÉP VISELŐSÉG

R udi i  es B l o c h m a k h  U t ó da i
T E L E F O N  : 3 6  - 6 6 .

BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16.
TELEFO N : B u d a fo k  15. szám .

„TUNGSRAM *

W OLFRAM LÁM PA
1 Watt

áramfogyasztás.

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

nélkülözhetetlen.

Szép, kellemes, fe 
hér és állandó fény.

Kapható minden 
vlllanyfelszerelö 
és műszaki üzlet

ben.

V O " / „
áramköltség 

megtakart tás-
E g y e sü lt

Izzólámpa- és Villamossági Részványtársaság
Ú JP E S T .

Telefon 78-52, 78-53, 78-51,10-01. Sürgönyeim: AMI’ÉHE.

Az egyetlen humoros szépirodalmi s művészéit K?pe3 ITRITap a

m ó K R
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 biztositja'a Mókát, 
hogy minden müveit úri család kedvencze legyen.

E lőfizetési á r a :
egész évre . K lOf— negyedévre . K 2.50
telévre . . „ 5.— egyes szám 20 fillér.

Szerkesztőség és k ia d ó h iv a ta l:
Budapest, Ul., Teríz-körut 38. . \  Telefon ZZ— 63.

_____
/ c á g \

saját !:rzo!csben 1

m  9
SCHAUMBURG-LIPPE TEL ETŐ ? * 0 l , 3

HERCEG m

P IN C ÉSZETE KOLB LA JO S

VILLANT. I I Í T . . J Í 1

Endrényi Lajos könvvnyomtaió' műhelye, Szeged, Jökai-utca 4. ‘ ~UptuLajdonos: F. Kiss Lajosi
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