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vasnientesitett, szél savdus, ter
mészetes ásványvíz

Üdít, erősít, gyógyít! 
B orhoz és pezsgőh öz
kitünően alkalmas 

TELEFON: 169-80.

Vezérképviselő PARIS VILMOS, BUDAPEST

Pályázati hirdetmény.
A Szekszárdi Polgári Olvasókör 1915 április 1-től 

kezdődő liatálylya! ezennel pályázatot hifdét1 s vállalkozó 
vendéglősül alkalmazza azt, ki az alábbi feltételeknek megfelel

1. Az évi bér minimuma 1200 korofTáJ jízaz Egy- 
ezerkettőszáz korona, amely összeg fejében a vállalkozó a 
kör összes helyiségeinek és a magánlakásnak, valamint a 
lt Itár szerinti ingóberendezésnek birtokába lép.

2. Vállalkozó tartozik a helyiségeket füttetni, az egy 
let tagjait s ezek vendégeit ételekkel és italokkal ellátni, 
úgy kártya, biliárd és teke, valamint egyéb játékok körüli 
szükséges szolgálatokat teljesíteni.

3. Az ital mérési jog jelenleg korlátlan. Megszer
zendő.

4. A kártyapénz, világítás s egyéb előnyök és terhek, 
valamint a többi részletekre való megállapodás a köri vá
lasztmány kizárólagos joga s e részben a magasabb ár
ajánlathoz kötve nincs.

5. A részletes feltételek a kör. h. igazgatójánál, Hor
váth József szekszárdi lakos földbirtokosnál (Tisztviselő- 
telep) bármikor megtekinthetők. Ugyanitt adandók be a 
pályázatok is legkésőbb 1915. évi február 28-áig.

Szekszárdon. 1915. évi január hó 22 én.
A Szekszárdi Polgári Olvasókör

választm ánya.

Ttlagijar Kereske
delmi Cimiroda / /
Budapest, /., H em enes-utcza  8.

Szállít a világ minden országából tömeg- 
czimeket, bevásárlási forrásokat, ve
vők czimét, borítékokra, ivekre stb. Írva
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Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Egyetlen perez
elegendő a bor ”

szesztartalmának
biztos megállapításához a ::

BERNADOT-féle

VINOMETER
által. Hideg utón, minden más anyag hoz

záadása nélkül. 10 cseppje a belőle 
veendő bornak elegendő hozzá.
E gy szerű , praktikus, o lc só .
ízléses dobozban szállítva ára

K 6.—
(portómentes küldéssel K 6 50). 
(Ha 7 darabot vesz a 8-ikat ingyen 

kapja).
Használati utasítás minden készü

lékhez mellékelve
Egyedüli beszerzési forrás :

Borászati Lapok kiadóhivatala
Budapes, IX.- Üllői-ut 25. sz. II. em. II.

_

GRÓF

ESTERH ÁZY FERENCZ
URADALMI PEZSGŐGYÁRA TATA.

LAKODALM AS, édes.
ÁLDO M ÁS j savanykás. 

B ILL lK O M  , száraz.

Vezérképviselet és raktár:

G rósz Bernát, Budapest
V., Rudolfrakpart 8. szám.

Telefon 1 4 - 3 8 .

A
B  Ha egy levelezőlapon pontos czi-
B  műket, az üzlethelyiség megjelo-
B lésével közük velünk, d íjta la n u l
■  és b é rm e n tv e  k ü ld ü n k

I '  s
% '  "1
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Főpinczér urak!

SZÁMOLÓ C Z É D U L Á K A T  
„Magyar Vendéglős- és Kévés- ipar"

. k iadóhivata la  — ...................-

Budapest, VI., S zondyu . 45-47
(Csakis írásbeli rendelést fogadunk el.) I

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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X SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMAKOS- ÉS KÁVÉS-IRAK ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLA1V
A „ S z á l lo d áso k ,  V endég lősök ,  K ávésok ,  Pinczérek és Kávéssegédek Országos N yugdíj-Egyesü lete"  — A „Debreczeni szab. kir. 
városi  S zá l lodások ,  Vendéglősök ,  K áv éso k  és Korcsmárosok Ipartársulata"  — A „ N a g y v á ra d i  Szállodások, V endéglősök , K ávésok  
és K o rc sm áro s o k  Ip a r tá r su la ta "  A z „Ú jv idék i  Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok I p a r t á r s u l a t a " — A „K assai V end ég
lősök, K á v é s o k ,  K o rc sm áro so k  és P inczérek  E gyle te"  — A z „ A rad i  Vendéglősök és K ávésok  Ipa r tá rsu la ta"  — A „Szegedi 
Szá llodások,  K á v é s o k ,  V en d ég lő sö k  és Korcsm árosok Ipartársulata"  A „Győri szab. kir. városi Vendéglősök, Italm erők és 
K á v éso k  Ip a r tá r su la ta "  — A  „S z a tm ár  sz. kir. városi  Vendéglősök, Kávésok és P inczérek E gyesü le te"  — A  „P ozsony szab. kir. 
városi S zá llodások ,  V endég lősök ,  Korcsm árosok  és Kávésok Ipartársulata"  — A „b orsodm egye i  V endéglősök ,  K ávésok  éŝ  K orcs
márosok E g y e s ü le te "  — A  „Pécs -B aranyai  Vendéglősök Ipartérsulata"  A „Kiskunfélegyházái  Szállodások, V end églősök  és 
K orc sm árosok  Ip a r tá r su la ta "  A „B udapest i  K ávés ipar társu la t"  - A  „N ógrádvárm egye i  K orcsm árosok és Italm érők Egyesülete"  
— A  „B udapesti K á v é s o k  Szövetsége"  — A „Pozsonyi  Pinczér Önsegélyző és M enhe ly-E gyle t"  — A  „N ezsideri és Rajkai Járási 
Szállodások, V en d ég lő sö k  és K orcsm arosok  Ipartársulata"  A  „ T a ta -T ó v á ro s i  Szállodások, Vendéglősök, K ávésok és K orcsm árosok  
Ipartársulata" — A  „ M a g y a r  szállodás és vendéglős m unkaadók egyesülete".  A — „ Puróczvárm egyei  szállodások, vendéglősök es
ko rcsm áro so k  ip a r tá rsu la ta"  H I V A T A L O S  L A P J  A.

E L Ő F I Z E T É S I  A R A K  :

Negyedévre • 3 korona.
Félévre . . 6 korona.

Egész évre 12 kOrona. 
F.gyes szám ára 50 fillér.

T E L E F O N :  \ \ 7  b I.

Megjtlen
minden hó J. és 15. napján.

L aplulajdonos-szerkesztö :

F. KISS L A J O Sé<

Szerkesztőség és kiadóhivatal ;

Budapest V I., S zon d y-u . 45-47
Hirdetések fölvétele ugyanott .  

Kézira tok  nem  a d a tn ak  vissza.

Iparunk uj esztendeje
Iparunk, a magyar szállodás-, vendéglős- és 

kávésipar mindem ágazatában egyformán jichéz és 
válságos viszonyok közt lépte át az 1915. ev kü
szöbét. Az immár hónapok óta dúló világháború 
egyes, de nagyon gyéren előforduló kivételektől el 
tekintve — az évek hosszú sora óta súlyos ̂  vakig- 
gal küzdő iparunkat újabb megpróbáltatásokba so
dorta, úgy. hogy bátran elmondhatjuk, hogy a há
ború talán egy iparágnak sem okozott oly nag> 
anyagi veszteséget, mint a vendéglős ka\-sipaniuk.

Az, hogy a háború kitörésekor, sőt annak tai 
;amia óta egyes szállodák, vendéglők és káveliázik 
forgalma hirtelen fellendült, sőt itt-ott allando 
légiivé is vált. nem lehet mérvadó es inc is ejts-'i 
senkit tévedésbe, ment ezzel szemben kétscgbevo.i- 
hatlan, hogy egyfelől a hitel megvonása, másrész! 
a forgalom és fogyasztás nagym'crvii kisebbedese 
üzleteink jövedelmezőségét általában olv minimum
ra csökkentette, hogy iparosaink legnagvo -b része 
üzeméit csak a legnagyobb megerőltetéssel bepes 
lentartani, sokan üzemüket — főleg a vendéglős 
iparban — m'ár be is szüntették, inasok ismét i 
moratórium megszűnésének napján fognak e ke
serű kényszerhelyzetbe jutni.

Mindenki jobb helyzetben van, mint mi. A gaz
dák 'terményeiket soha írem remeit arakon érté \e- 
sitlictik, a közvetítő kereskedelemi az árakat a vég
telenségig emeli és az iparral együtt az óriási had- 
seregszállitásokon hízik, a hivatahiokvilág a rendes 
fizetését élvezi: egyedül mi érezzük az idők es vi
szonyok nehezedéséi, szállodáink forgalma teljesen 
a beliföldi idegenforgalomra redukálódott, vendég
lőink a inagy drágulást már alig-alig bírják. a kave- 
házlátogatók száma folyton apad, kiadásaink a be

vételek csökkenésével szemben mindegyre nagyob
bodnak.

Újból is hangsúlyozzuk, hogy egyes kivételek 
a helyzet e szomtoru képén mit sem enyhítőnek és 
bármennyire is örvendetes, hogy egyesek üzleti 
forgalma épp a háborús viszonyok következtében 
emelkedett, iparunk oly súlyosan érzi az üzleti 
pangást, hogy ennek még súlyosabb következmé
nyeire is el lehetünk készülve és pedig annyival is 
inkáid), mivel a normális viszonyok a háború befe
jezése. illetve a béke megkötése után sémi fognak 
eg\ csapásra lielyreállalii, hanem csak fokozatosan, 
úgy, hogy jó idő — a legjobb esetben is egy-két év

fog eltelni, ainig azt. amit a „béke áldásainak 
szoktunk nevezni; élvezhetni is fogjuk.

Ilyenek a viszonyok általában. Épp ezért felesle
ges, meddő és céltalan dolog volna ma már jóslásokba 
1 ncsátkozni afelett, milyen lesz a szállodás-, vendég
lős-. kávés- és koresntóros'ipar gazdasági helyzete 
az 1915. évben? Bizonyos csak az. hogy még a béke 
megkötése után is jo ideig súlyos feladatokkal fog 
kelleni megkezdenünk és liogv az elszenvedett vesz
teségek pótlása, a moratórium miatt elhalasztótt 
fizetések teljesítése, az uj pénz- és áruhitel meg
szerzése után fogunk csak igazán talpra állhatná.

Az év fordulásakor más esztendőkben ipari 
egyesüléseink iiVunkásságara is vissza szoktunk te 
hinteni, igyekezvén ezúttal arra is, hogy a jövő ké
nét is nagy vonásokban megrajzoljuk. A ma égető 
napi kérdése ivei szemben e hagyományos szoká
sunkul bátran eltekinthetünk. Elég, ha utalunk arra. 
hogy a világháború mindent átalakító hatásai már 
ma arra figyelmeztetnek bennünket, hogv a háború 
után nyomban a gazdasági szervezkedés terére fog 
kelleni lépnünk és pedig úgy a vendéglős-, mint a 
kávésiparban és hogy iparúink összes érdekképvi
seleteinek, az ipartársulatoknak és szövetségek-

Szent Margitszineti üditőviz
A legkiválóbb szénsavval telitett ásványvíz 
Mint asztali víz nagyon kellemes, jóhatásu 
egészségápoló ital. — A Szent Margitsziget 
Üdítő- és Gyógyvíz Kezelősége Budapest 
VI., Teréz-körut 22 — Telefon-szám 3Ö-25.
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kell majd 
törekvésein-

történelmi

nek válvetett buzgóságu munkásságot 
kifejteniük, hogy jogos igényeinket és 
két kielégíthessék, nierr/alósithassák.

Bármiképpen is alakuljon azonban 
időkben szeretett hazánk sorsa, iparunk reá lesz 
utalva a maga akcióképességének, gazdagerü forrá
sokkal rendelkező energiájának, elhatározó cselek
vésekben megnyilatkozó akaratának setn'mitféle 
akadályokkal meg nem alkuvó kifejtésére, igénybe
vételére. A szakiskolák, orsz. nyugdíj egyletünk, or
szágos szövetségünk, ingyenes mmikaközvetité- 
siink, a vendéglős- és pincénnenihely stb. egytől- 
egyig oly értékes alkotásai, oly drága vívmányai 
iparunknak, amelyeknek fejlesztése érdekében a 
béke bekövetkezése után fokozott tevékenységei 
kell majd kifejtenünk. A n.'unka esztendeje vár te
hát reánk, a  hosszú és s z í v ó s  munka esztendőinek 
hosszú sora és nem is szenvedhet kétséget. hogy a 
mily lelkes hazafisággal siettek i harc idején a 
megtámadott Haza védelmére kartársaink és alkai 
niazottaimk, épp oly ügybuzgalonJmal és odaadás
sal fognak küzdeni a háború után is törekvéseik 
megvalósítása érdekében inéig akkor is. ha ebben 
rossz sors, rossz politika és a 
hárítana Htjukba akadályokat.

hívatlanok butasága

Kávésok közgyűlése.
A „Budapesti kávésipartársulat“ 1914. január 

20-án ta rto tt rendkívüli közgyűlése.
A budapesti kávésipartársulat f. évi január hó 

20-án délután 6 órakor W einüruber  Ignác elnöklete 
alatt rendkívüli közgyűlést tartott Katona tiéza 
tiszti casinóbeli vendéglőjének külön termében. A 
közgyűlésen), melynek egyedüli tárgya a kávéházi 
sütemények árának megállapítása volt. az ipartár
sulat tagjai nagy számban jelenitek nVeg és egyhan
gúlag magukévá tették az elnökség azon megálla 
podását. melyben ez a pékipartársulat elnökségével 
egyetértve, a péksütemények (kifli, zsemlye) árát 
4 fillérben) állapította meg. Ezt az egyöntetű hatá
rozatot ugyan hosszabb vita előzte meg. végűi

nem találja 
kivétel nél- 
a kávésok-

azonban a közgyűlés rrJégis kimondotta, hogv a ká
véházi sütemények árának emelését 
helyénvalónak. A felszólalók máj dinem 
kiül erős szavakkal Ítélték el a pékekl ex 
kai szemben tanúsított eljárását és nem szenvedhet 
kétséget, hogy a háború befejeztével, illetve a nor 
mális békés viszonyok helyreállása után ez az ügy 
a kávésokat újból foglalkoztatni fogja és hogy az 
ipartársulati pékség felállításának terve valóra fog 
válni. A pékeknek a kávésokkal szemében tanúsított 
önkényes eljárása, az a nemtörődömség, mellyel a 
kávésokkal közösen létesített megállapodásokat 
huszonnégy órán belül illuzóriusokká tették, remél
hetőleg mélyem fognak a'Z ipartársulat tagjainak em

kie'c- 
szi vescii

T R ADE  M A R K

lékezetébe vésődni, akik — annak ideién a ,ptr‘ 
kék mostani eljárására iréeg fogják adni a méltó es 
megérdemelt választ. Minket csak megnyugvással 
tölthet el az a tény, hogy midőn arról volt szó, 
hogy a kávéházak közönségét nem szabad újabb 
áremeléssel terhelni, az ipartársulat összes _ tagjai 
csatlakozzanak az elnök ilv irányú fejtegetéseihez, 
alárendelvén ilyíormán egyéni üzleti érdekeiket a 
közösség magasabb érdekeinek, ameiyeki ek 
gitése érdekében kávésaink egyébként is 
hozzák meg a legnagyobb áldozatokat is.

A közgyűlés lefolyásáról szóló tudósításunk a 
a következő:

A közgyűlést W eingraber  Ignác elnök nyitotta 
meg, szívélyes szavakkal üdvözölve az ipartársulat 
szép számban megjelent tagjait, a szaklapok és napi 
lapok képviselőit és S ch u ste r  Károly wicni kávést, 
ki minit vendégi vett részt a közgyűlésen. A jegyző 
könyv vezetésére dir. H avas Nándor ipartársulati 
titkárt, hitelesítésére N agy  József és R ónai Adolf 
ipartársulati tagokat kérte fel. Végül bejelentette, 
hegy Klauber Márk és W irth  Jenő ipartársulati ta
gok levélben mentették ki elmaradásukat. E formai 
részek elintézése után az elnök a közgyűlés tárgya
lásait a következő beszéddel vezette be:

Mélyen tiszteit közgyűlés! Bocsánatot kérek, 
hogy a kivételes viszonyokra való tekintettel a m'ai 
rendkívüli közgyűlést sürgönyileg hívtam egybe és 
hogy felszólalásom a megszokottnál kissé hossza
dalmasabb lesz, mert azit akarom, hogy a t. közgyük 
lés tisztán lássa a napirenden levő ügy fejleményeit 
és ezekből merítse ítéletét. Bár a háború kitörésé
vel egyidejűleg a háború gazdasági hatásai is myoin'- 
ban érezhetőkké váltak és az üzleteinkben fogyasz
tásra kerülő cikkek: a kávé, thea. tej. csokoládé 
stb. ára az általános drágaság arányában emelked
ni kezdett, ipartársulatunk a gyökeresen megválto
zott viszonyokkal szemben írem foglalt állást, egy
részt, mert nem hittük és senkisem merte hinni, 
hogy a háborús állapot ily sokáig fog tartani, más
részt — mert még ilyen viszonyok közt is szívesen 
viseltük el a reánk háramlóit újabb terheket és nem 
tartottuk sem helyesnek, sem ildomosnak, hogy 
ezen újabb íerheink egy részét az amúgy is min
den oldalról rendkiviül igénybe vett fogyasztó kö
zönség vállaira hárítsunk. A lisztárak emelkedésével 
beállott helyzettel azonban, amelynek következte 
ben a pékipartársulat egyes tagjai az eddig szokás- 
1 an volt százalék-engedményt részben megvonták.
1914. évi augusztus 31-én a sütők ipartestiilete kép
viselőivel közösen tartott értekezleten már foglal
kozni voltunk kénytelenek, ekkor azonban — mint- 
Iiosrv a háború által előidézhető változásokat még 
nemé tekinhettiik át, a dolgok további fejlődésének 
bevárásában állapodtunk meg. A november hó 13-án 
tartott választmányi ülésen azutáni, tekintettel arra. 
hogv a hatóság megtiltotta a régi sütemény vissza
vételét és hogy a pékek megszüntették a sütemény
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oly célból, hogy a sütőket tartsa vissza a további 
áremelkedésektől, ellenkező esetben pedig tegyen 
lépést egy ipurtársulati sütöde felállítása iránt. Köz
ben a főpincérek beadvánnyal fordultak az ipartár 
salaihoz, amelyben a pékekkel szemben az ipartár
sulat védelmét kérték. November hó folyamán meg
jelent a kormánynak a lisztgyártásra vonatkozó és 
a maximális árakat szabályozó rendelete. mely az 
ipartársulat által tervezett pékmühcly felállítását, 
melynek igénybevételére tizenöt tayink magát alá 
írásával is kötelezte, teljesen lehetetlenné tette. 
Ekkor a pékek még mindig hat darab süteményt 
adtak húsz fillérért. Január hó elsején azonban hir
telen és minden előzetes bejelentés nélkül megvá' 
tozott e helyzet, amennyiben a pékek 20 fillérért 
csak 5 süteményt adtak 6 helyett, azzal az utólagos 
indokolással, hogy a lisztet a maximális árakat1 
drágábban kénytelenek fizetni és még igy sem kap
ufák annyi lisztet, amennyire szüksé tik van. Mivel 
a pékek ezen elhatározása következtében a süte
mény ára. nem számítva a százalék engedmény 
megvonásából és a sültem én v visszavételének meg
tiltásából származott drágulást, újabb 20 százalék
kal emelkedett és egyes kávésok ennek követkéz 
téberii — hogy maguknak némi; r .'kompenzációt sze
rezzenek — a sütemény darabját üzleteikben ha, 
fillérért kezdték árusítani, ami viszont a közönség 
nagymérvű felzúdulását és a napisajtónak ezen kar
társaink elleti irányított heves támadásait vonta 
ma;.ti után. ipartársiilatunk választmánya f. évi ja
nuár hó 4-évi tartott ülésén egy bizottságot küldőt, 
ki azzal, hogy a siitőipartestiilerttcl tárgyalva, ennek 
tagjait a január 1. előtti helyzet visszaállítására 
birja. E bizottság a siEőipartestníet elnökségével f. 
évi jel már hó 11 én oly e gyezséget kötött, mely 
szerint a jelenvolt pékek (Deutsch, Schachner, Ola- 
ser. Steiner. Preisz) arra köteleznék mfarvikat. hogy 
január 13-tól kezdve hat darabjával adják 20 íillér- 
éou E .rregijegyzésről, egyrészt, hogy nagyközön
séget a kávésok jóhiszeműségéről, másrészt, liogv 
az ipartársulat tagjain és főpincéreinket meggyőz 
ziik. hogy a vezetőség érdekükben mindéi:' lehetőt 
megtett, a nagyközönséget a napilapokban közzé
tett kommünikék révén — melyet a sütőioartestiilct 
elnöksége is aláirt. Kai társainkat pedig körlevél út
ién értesítettük és erről a január 15-iki választmi 
nyi ülésnek jelentést teVűuk. Jelentésűinket a vá 
lasztmány azzal vette tudomásul, hogy amennyiben 
a sütők valamelyike e me ríllapodást megszegné. 
<az ipartársulat az illetőt bojkott alá helyezi is az 
ipartársulat tagjainak erkölcsi kötelessé réve teszi, 
hogv amig a választmány e bojkottot fe Inéin oldja 
az illető sütővel (üzleti összeköttetésbe nem* lépnek. 
(Általános, élénk helyeslés cs taps!)

Tisztelt közgyűlés! Magunk közt vagytok, te
hát nyíltan bevallhatom, hogv törekvésünkéit a kö
zönség érdekein kivül az a jó szándék is vezette 
hory.' főpincéreinknek a siiteménycladásböl szárma
zó jövedelmét lehetőleg- biztosítani akartuk, a meg- 
után eddig engedélyezett százalékos engedményt 

választmányunk elhatározta, hogv az elnökség
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lépjen érintkezésbe a sütőipartestület elnökségével 
egyezést tehát — miután velük is tanácskoztam, 
ők is nyugodtan fogadták és igv miniden tárgyila
gosan Ítélő ember előtt nyilvánvalóvá lesz. hogy •— 
miután a pékek a megállapodást, melyet véltünk ja
nuár 13-án kötöttek, 15-én már megszegték — nem 
a mi hibáink, hogy ezt az ügyet a mai köz,gvülés elé 
kellett hoznunk. Őszintén szólva, erre nem! gondol
tunk. mert nem gondolhattuk, hogy akár egy ipar
testül et. akár ebnek öt-hat előkelő érdekelt tagija, 
úri emberek a szóval és írásban létrejött megegye
zést — nagyon súlyos indokok nélkül, amilyenek 
pedig nem merültek fel. egy-két nap múlva már 
nem fogják betartani. Méltán csodálkozhatunk is 
ezen eljárás felett, mert ha egy úri ember valakivel 
bizonyos megállapodást köt, ennek következmé
nyeit is le kell, hogy vonja. Így álll a péksütemé
nyek árának kérdése ma, tisztelt közgyűlés és mert 
nem tartom magamat hivatottnak arra. hogy az 
ipartársulat nevében e fontos kérdésben döntsék; 
viszont az a meggyőződésem, hogy a sütemények 
régi árát okvetlenül fenn kell tartatni, még pedíifi 
áldozatok árári is. összehívtam a mai közgyűlésit, 
hogy e kérdést megvitassuk és megfelelő határoza
tot hozzunk. (Helyeslés.)

Tisztelt közgyűlés! Mielőtt még a tárgyalások
ra áttérnénk, tii'égi egy-két dolgot kell felemlítenem. 
Az egyik az, hogy a pékek által eszközölt áremelés 
már azért sem indokolt, mert a pékipar az utóbbi 
két évtized alatt határozottan visszafejlődött minő
ség tekintetében és még normális viszonyok között 
is ezer jogosult panaszra ad okot, a másik, hogy 
itilost kellene foglalkoznunk azzal a kérdéssel is, 
átvegyiik-e a süteménykezelést a főpincérektől vagy 
sem? E tekinteti en a közgyűlés bölcsességéről 
függ a határozat és — mert most főpincéreink rá
fizetnek a süteményre, a gyanúnak, hogv jövedel
mű!..öl akarnánk őket megfosztani, még az árnyéka 
sem merülhet fel. Végül még egyet! Nvilt embar 
va.gvok és itt a közgyűlés szine előtt kijelentem, 
hogy én azzal a pékkel, aki a velem kötött meg
egyezést nem tartotta be, további üzleti összeköt
tetésben nem kívánok államéi. Bizonyos, hogv bármi 
is történjék, fogunk tudni magunkon segíteni. Volt
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hozzá-

bo

nekünk már munkássztrájkunk, álltunk tii/i líjíénv. 
pincér nélkül, a közönséget, melyért szívesen áldó 
zunk. mépis mindiig ki tudtuk elégíteni. Mutassuk 
meg most is, hogy ha a pékek, akikre szükségünk 
valn, cserben is hagytak, közönségünk ezt nem fog
ja megérezni. Méltóztassanak a tárgyhoz 
szólni, (ftljenzés.)

G árdonyi József nem' szeretne ismétlésekbe 
csátkozní, mindenben csatlakozik az elnök által elő
adottakhoz és csak arra kéri a közgyűlési hosiv 
bármit is határozzon, nagy megfontolással tegye 
ezt, mert az kétségtelen, hogy a közönség- a kávé 
házi sütemények árának emelését nagy ellenszenv
vel fogadta és a kávéházak emiatt is sok vendéget 
fognak veszíteni.

Steuer  Marcell hosszabb beszédben kifogáso.- 
ja az elnökségnek és választmánynak ezen ügybe': 
tanúsított lanyha és késedelmes eljárását, melv 
minden komoly elhatározottság nílkü/l volt és csak 
a sütemények árára. s. nem egyúttal minőségére is 
volt tekintettel. Szerinte a pékekkel csak akkor lett 
volna szabad megegyezést kötni, ha azok azt kivétel 
nélkül aláírták volna és annak betartását is garan
tálták volna. Hibáztatja a megegyezés hírlapi 
közzétételit. mert ezáltal azon kávésok, akik 
sníát e'bntár('7á,«ukból már fe1emelték a sü'eménvek 
árát. a közönség e'őtt be :ct:ek mártva. Szerinte a 
közönség szívesebben ad valamivel többet a jó sü
teményért, mint a rosszént né-rv fillért. Indítva 
nyozza, bogv a közgyűlés mondja ki miszerint nem 
engedi m'eg, hogy akár az elnökség, akár a választ
mány ármegállapítás! dolgokban önállóan intézked
jék. hanem mindem ilven ügy felett csak a közgyű
lésnek legyein joga dönteni.

W eingruber  Ignác elnök rögtön válaszolni kivan 
Steuer felszólalására és naovc-n csodálja, hogy igen 
tisztelt barátja miért Jött nagyszerű beszédé
vel a közgyűlés elé. Holott azt a választmányban is. 
melynek tagja, elmbndhatta volna. Magát a beszé
det nem akarja biráW, de kijelenti, bogv Steuer 
beszéde után is változatlanul fentartja álláspontját, 
hogy a sütemények árát a közönségre való tekintet
tel, emelni nem szabad. Steuer indítványának cél
ját sem képes megérteni, mbrt unv tudja, ho^v sem 
az elnökség,' sem a választmány még soha olv ha
tározatot nem hozott, mely neki — Steuernek — 
vagy a társulat bármely tagjának erkölcsi vagv 
anyagi kárt okozott volna, a pékekkel való mbv 
egyezés is a kávésok és a ffőpincéreV beleeDvezé- 
sével jött létre, sőt alávetette magát annak Steuer

ásványvizek beszerzése?
Előnyárak éttermek és kávéházak részére vidékre szállítva:
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Az árak budapesti raktárunkból értendők, ládák önköltségi áron felszámittatnak.
léshez csinos poharak s menükártyák mcllékeltetnek.

czimzendŐk Gölsdotf K. Krordoifi kutvéllalat f0ud« ^ w i;n Zoj«-™:
Megrendeléseknél kérjük tisztelt

kartársa is. így tehát ő a dolognak esetleges ódiu
mát is szívesen magára vállalja, de épp Steuer le
het leghivatottabb tanúja annak, hog\ ő — ha egy 
kávés érdekéről van szó, az egjész közgyűlés állás
pontjával is szembe mert helyezkedni. Most is csak 
azt ismételheti, amit akkor mondott, hogy az. elnöki 
székben sohasem1 lesz báb, mert véleménye szerint 
az elnök a társulat működését csak úgy vezetheti 
sikerrel, ha azt, amit az elnök tesz és amihez a vá 
Iasztmány és közgyűlés is hozzájárul, az. ipartár
sulat tagjai nemcsak helyesmek ismertnek el. hanem 
azt elfogadják és érvényesítik is. (Helyeslés.) Em
lékeznie kell Steuer barátjának, hogy nem1 szeretet- 
ből, de igazságérzetből épp az ö érdekében szintén 
szembeszállóit a közgyűléssel, mert kötél ességének 
íartja, illetve tartotta akkor -is, hogy — ha kell — 
az egyesek érdekeit is megvédje. Ha Steuer ind-it- 
váln-ya elfogadtatnék, ezt a jövőben nem fogja te
hetni. Elesik szerinte Steuer felszólalásának a sü
temény minőségére és a kávésok pékségének fel
állítására vonatkozó megjegyzése is. mert a minő
ség kérdését a mai közgyűlésen ő vetette fel elő
ször, mikor a pékipar visszafejlődését konstatálta 
és mert a pékség felállítása már augusztusban is 
tisztára képtelenség volt és biztos fiaskóval járt 
volna.

Bánó Dezső mindenbein helyesli az elnökség el
járását és erősen kikel a társulat azon tagjai ellen, 
akik nem várva a társukat állásfoglalását .melvtnek 
előkészítéséről pedig tudomásuk volt. indokolatlan 
áremelésükkel okozói lettek a kávésok megtámud- 
itatásának. Határozottan szembehelyezkedik Steuer 
kartársával, akinek legkevesebb oka volt az áreme
lésre, mert — biztos tudomása szerint — még a 
kritikus napokban is nem öt, hanem hat darabot 
kapott a pékjétől. Bámilyem; ragyogó kávéház tu
lajdonosa legyen is valaki, ez még intem jogcim arra. 
hogy olv an mélyreható intézkedéseket tegyen, n 
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melv miatt azután a napisajtó az összes kávésokat 
támadja meg. Az elnök, a választmány mürdent 
megtettek, ami kötelességük volt. hogy e bijoko 1 
bennünket átsegítsenek és ezért őket elismerés il 
leti, de liogy eredményt nem értek el, annak .egye
düli oka a Pékek nVogbizhatatlai :sága volt. lndi vá- 
nyozza, hogy a közgyűlés mondja ki határoz itilag. 
hogy a társulat tagjai péksüteményeket csak né i 
fillérért árusilihatnak. 0, aki szállítójától hat Jár t , 
süteményt kap lmsz fillérért, szívesen vállalkozik 
annak közvetítésére, hogy a VII. és VIII. kerületi 
kávésok szintét™ annyit kapjanak. Végül megjegyzi, 
hogy a nagyközönség éredekei a kávésok paran
csoló kötelességévé teszik, hogy a sütemények ára 
a régi maradjon és meg van győződve, hogy a ká 
vésők e kötelességüknek még áldozatok árán is ele
get fognak tenni (H elyeslés.)

N eum ann  Béla és Patlai Miksa felszólalása u'á i
Weingruber Ignác elnök megjegyzi, .hogy az 

elnökség szándékosan nem terjesztett indítványt a 
közgyűlés elé. mért az a célja, hogy az közgyűlésen 
alakuljam ki. Mindig csak az összkávésok érdekeit 
tartja szem előtt, még ha azok saját érdekeivel el
lentétesek is, mert az ehlök és kávés közt tud kü
lönbséget tenni Mint elnök kifejtette már állás
pontját, sőt 'talán jogtalanul a sajtó utján már nyil
vánosságra is hozta. Pallai felhívására, miit követ
kezetes ember azt indítványozza, hány a közgyű
lés a nehéz idők dacára is határozza el, hogy a ká
vésok vagy vegyék át a süteménykezelést átmene
tileg a főpincérektől és adják a sütemény darabját 
négy fillérért, vagy pedig hagyják azt továbbra is 
a főpincérek kezében, de adjanak utóbbiaknak- n 
személyzet és háztartás fejében bizonyos rokoni 
penzációt. A főpincéri különböző jövedelmek és az 
ezek körül tapasztalható különböző anomáliák is
mertetése utáni kijelenti, liogy bármiként is liatá 
rozzon a közgyűlés, ő a határozat előtt meg fog ha
jolni. (L e lk e s  é ljen zés .)

M észáros  Győző a kérdést nem az egyéni ér
dekek, hanem a kartársi szolidaritás és a kávésok 
üzleti érdekelnek nézőszögéből kívánja tárgyalni 
Nem osztja Steuer Marcell felfogását, mert szc 
mélyesen győződött meg róla, hogy az ipartársulat 
elnöke oly hévvel és buzgalommal képviselte a ká
vésok érdekeit a pékekkel szemben, mely éppen e 
históriai napokban, melyekre t. kartársa is célzott, 
kettős elismerést érdemel. Ízzel szemben rá kel! 
mutatnia, hogy a pékek mostani eljárása a kávésok
kal szemben annál súlyosabb megbirálás alá esik. 
mert amikor ezek sztrájkok stb. munkástnbzgal- 
mak következtébetn bajban voltak, a kávások szoli
daritást vállaltak a sütőrríunkaadókkal. akik most a 
zavarosban dup'án akarnak halászni. íz t az eljárást 
nem hagyhatja megbélyegzés nélkül, mert a hálát 
lanság bizonyítéka kicsinyeskedésre mutat, melyet 
csak elitéliní lehet. Inditvánozza, mondia ki a köz
gyűlés hogy a kávéházakból amennyiben a pékek 
továbbra is fenntartanák álláspontjukat, küszöböl-
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— senki vélem ényére, hanem  — 
győződjék meg szem élyesen a

Centaur játékkártya
k i t ű n ő  mi n ő s é g é r ő l

MODIANO S. D.
FIUMEI JÁTÉKKÁRTYAGYÁR 

j V E Z É R K  E P V I S E L E T E  és L E R AKAT A

BARÁT JENŐ
! Budapest, Iroda: Rákóci-ut 9. Lerakat: Dohány-u 16-18 

TELEFO N  1 3 5 - 9 8 .

jék ki a péksüteményt, a közgyűlés pedig bízza meg 
az elnökségnek, hogy a péksüteményt pótló süte
ménynek cukrászok utján való beszerzése iránit te 
gyen megfelelő lépéseket, azonban a imégvfilléres 
ár mindaddig maradjon érvényben, míg az elnök
ség eljárása eredménnyel jár. A társulat tagjainak 
szolidaritását e kérdésben a legnagyobb gonddal 
meg kell őrizni, mert a hozandó határozatinak csak 
akkor lesz gyakorlati értéke, ha annaJc érvé
nyesítésére teljes egyöntetűséggel fogunk töre
kedni.

lierger  Leó csak azért szólal fel hogy megál
lapítsa. miszerint a kérdés csak teljes egyértelmű
séggel oldható meg. Az elnök nem szorul rá, hogy 
őt bárki is megvédelmezze, mert eljárása ez ügyben 
a választmány határozatát mindenben fedezte. Az 
hiszi azonban, hogy épp a mai közgyűlésen elhang
zottak mindenkit meggyőzhetnek arról, hogy az 
ipartársulat c«ak gratulálhat magának, hogy olyat 
elnöke van. mint Weingruber Ignác (Lelkes éljen
zés.) ízt különben, ha kezét szivére teszi. Steuc 
barátja is szívesen elismeri. Sem választmánvi, sem 
közgyűlési határozatot egyéni érdekek vagy szem
pontok szerint megbírálni nem szabad, de a hozott 
határozatokat mindönkiinek egyformán be kell tar

7J Piíseni Polgári Ser főző „Piíseni ősforrás" a müncheni 
Paulan er Sör főző Részvény-Társaság Saívátorsörgyár
h K S K t  m ezen  és Tra
Budapest, IX kér, Ranolder-utca 4. szám. 
Telofontzóm : j ó i s e f  2 4 - 6 1 .  ■SvS-.sr\S''í'ft\S\S , Jt-S"

Ajánljuk kővetkező világhírű söreinket úgy hordóban, mint palackban „Piíseni Ösfoz- 
rás »ór" a Piíseni polgári Serfc zőböl.Jalapittatott 1842. „Müncheni Paulaner sör“ a 
Müncheni Paulaner sörfőző; Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Snlvntor sör“ a 
Münchent Paulaner sörfőző Salvátorsörgyárból, kizárólag csakis március ha. ában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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tani litert különben az ipartársulat felesleges, néni 
tud faktor lenni, nem tudja érdekeinket megvédem
és semmit sem tud elérni. F*'-* JWá'ozottan rósz 
szül cselekedtek azok, akik mikor már kezükben 
volt a választmányi (ülésre szóló meghívó, nem vár
ták be a választmány határozatát, haltéin a süte
mény árát hat fillérre emelték. Véleményem az 
hogy a régi árt a süteményeknél feltétlenül fenn 
kell tartani és m'ég áldozatokat is ke'l hozun k, ha 
ezt hazafias kötelességünk követeli tőlünk. Az 
elnökség eddig' intézkedéseihez helyesléssel hozzá
járni és indítványozza, hogy a közgyűlés határozza 
el, hogy a süteményt továbbra is négy fillérért ad
juk, mécr akkor is, ha a pékek újabb felszólításunkra 
sem volnának hajlandók hatot adni 20 fillérért. Fz 
esetben a kávésok adjanak főpincéreiknek 2—4 
korona rekompenzációt, ami az amúgy is emelkedő 
rezsik mellett 'nem naTf/ súllyal esik a mérlegbe. 
(H elyeslés.)

W éingriiber Ignác elnök és Bánó  Dezső felszó
lalása után

H clzer  Leó felhívja a kávésok figyel irtát a pé
kek úri eljárására, akik éppen akkor hagyják cser
ben a kávésokat és emelik az árakat, amikor ezek 
amugv is óriási küzdelmet folytatnak a folytonos 
áremelkedésekkel. Egyébként figyelmezteti a köz
gyűlést, miszerr'if biztos tudomása szerint a pékek 
csak időt akarnak nyerni és rövid idő mnlva he fog
ják szüntetni mérj az öt süteménynek 20 fillérért 
való kiszolgáltatását is, mert ők csak négyet akar
nak adni. Csak az éjjeli sütést megtiltó miniszteri 
rendelet közzétételére várnak és egyben arra hivat
koznak, hogy a rohamosan emelkedő búzaárakra var) 
tekintettel, nem kaphatnak elég nullás lisztet. Csat
lakozik Mészáros indítványához azon hozzáadással, 
hogy a közgyűlés mondja ki határozatikig, hogy az 
ipartársulat az erre alkalmas időben felállítja saját 
pékségét. A pékekkel szemben véleménye szerint 
további tárgyalásoknak nincs helye, legfeljebb a leg
erélyesebb retorzió eszközeinek megállapításáról. \ 
kik saját inartestiiletiik határozatait nem respektál
ják. azokkal más hangon beszélni nem lehet.

Spolarits György előre megmondhatta volna, 
hogy a kávésok tárgyalásai a pékek ipartestii'ctével 
eredményre nem fognak vezetni és pedig nemcsak 
azért, mert a kávésok 20 fillérért hat darab szép (!) 
süteményt akarnak kapni.hanem azért is. mert a pék- 
elnökségnek a tárgyalásokra nem volt mandátuma, 
szemben a kávésokkal, kik elnökükkel együtt teljes 
jóhiszeműséggel jártak el. A pékipar üzleti viszonyait

Vendéglő-bérlet
Egy nagy gyári vendéglő 1915. év 
elejétől kezdődőleg bérbe adatik. 
Komoly érdeklődők szíveskedjenek 
czimüket és eddigi ténykedésüket 
e lap k i a d ó h i v a t a l á v a l  közölni.

ismertetve, kijelenti, hogy unnak, hogy egyesek már 
a békés viszonyok közt sem kaptak megfelelő minő
ségű süteményt, nem annyira a pékipar hanyatlása 
az oka. mint inkább ama körümény. hogy egyesek.
..kik a péktől 4__5000 korona hitelt vettek igénybe.
kényszerítve voltak a P'.ktől, aki az altula nyújtott 
hitel kamataihoz kívánt jutni, kénytelenek voltak 
mindent elfogadni, mert ahol nem erre, hanem a 
inirwicéarrp fektették a fösnlvt. ott mindig lehetett jo
süteményt kapni.

Reiner Mór Mészáros Győzőnek a cukrászsüte
mények használatára vonatkozó indítványát nem 
tartja megvalósíthatónak, ö  nem is annyira azt kifo
gásolja. hogy a pékek fölemelték az árakat és hogy 
régi mégállanodásokat önhatalmúlag máról-holnapra 
megszüntettek, mint inkább azt tartja megbélvegzen- 
dőnek. hogy a nyilvánosság elé hozott megállapodá
sokat bárom nap múlva már nem tartották be. Indít
ványozza, hogy vegyék át a főpincérektől a süte
mények beszerzésének kötelezettségét, mert nem le
het ezektől követelni, hogy a süteményre csúnyán
ráfizessenek.

Lázár. V a s . W eingruber, Gál, B erber, Rákosi, 
Steuer és W einaruber Ignác elnök újabb felszólalása 
után dr Havas Nándor felolvassa a Steuer. Mészáros, 
Berger. Holzer. Reuter és Vas által írásban is be
nyújtott indítványokat, mire a közgyűlés — miután 
Steuer Marcell indítványát visszavonta, —  a követ
kező elnöki indítványt fogadta el teljes egyhangú
sággal :

.. \  budapesti kávésipartársulat közgyűlése mond
ja ki hogy a nehéz idők dacára, és dacára annak, hogy 
a pék i pár test ii 1 et vezető emberei a pákipartestiilettel 
öt nap előtt létrejött megegyezést megszegték, 
átmenetileg elfogadja, hogy a kifli és zsemlye ára 
továbbra is négy fillér marad. A kávéházfculaidatio- 
sokra bízza, hon'- a fő pincérekkel megállapodva, vagy 
saját kezelésbe vegyék a sütemény beszerzését, vagy 
pedig a főpincéreket megfelelően kártalanítva, az 
eddigi helyzetet tartsák fenn. A bábom után lépéseket 
fognak tenni külön ipartársulati pékség felállítása 
iránt. A közgyűlés ezzel megbízza az elnökséget."

Ezzel a közgyűlés véget ért. A közgyűlésen az 
ipartársulat következő tagjai vettek részt: Bánó 
Dezső, Berger Leó tiszt, alelnök. Böhm Mór. Dénes 
Márton, Fejér Gy Pa. Forgó Károly, Gál Arnold. 
Gárdonyi József szöv. elnök. Oebamer Ferenc, Héber 
Ignác, Gellert Zsigtnond, Glanz Lipót, Glaser Fiilöp. 
Honda Lipót, Orossmann Jakab. Orosz Bernét. Gru- 
ber Károly pénztáros. Hegedűs Jakab. Herz Rezső. 
Heszmann Károlvné. Holzer Leó. Kaiser Ede, Küldőt 
Fiilöp. Kálmán Gyula. Katona Géza. Klauber József. 
Kovács József, Lázár Jenő. Ligeti Vilmos, Losonczi 
Gusztáv. Marosi Károly, Mészáros Győző, Nagy 
lózsef. Nagy Sándor. Neumann Béla, Neumann Latos, 
Hullni Miksa, Palócz Salamon, Pethö Ovörgv, Rákosi 
Kálmán, Sachs Ödön. Reiner Mór. Rónai Adolf, 
Schdffer Dezső, Sebők Mór. Snolarits György. Steiner 
József. Stern Zsigmond. Steuer Marcell. Strausz 
Miksa Szabó Sámuel. Szántó Béla. Szeiffert Antal 
alelnök. I ihanyi József, Weisz József. Vas József. 
Weisz Bertalan. Weisz Dezső. Weisz Miksa.

A ipartársulat tagjai közgyűlés után barátságos 
vacsorán találkoztak a Katona-étteremben.

Mátyásföldi Park-vendéglő. A mátyásföldi Park-vendéglőt
\nbeck Ovu'a tir vette bérbe. \z  egyesületi elnökség ez utón 
mond köszönetét az ajánlkozott uraknak.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A „Budapesti kávésipartársulat” közleményei.

3e f lg z ö f tö n g t f .
Felvétetett FJudapesten, 1915. január 4-én a Budapesti 

Kávésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Weingruber Ignác elnök, Berger 1 eó t 

ale'nök, Szeiffert Antal alelnök, Holstein Zsigmond pénztáros' 
Bánó Dezső, (tál Arnold. (iárdonyi József, Holzer Leó, Kallós 
Márkus, Katona Oéza, Katona Ujula. Mészáros Uyöző’ Fethó 
György, Sebők Mór, Strausz Antal, Steuer Marcell. Steiner 
József, Ulits Lőrinc választmányi tagok; Gebauer Józsei, Tau- 
ber Salamon, Weisz Bertalan felügyelő bizottsági tagok,' dr 
Havas Nándor titkár.

1. Elnök az ülést délután 4 órakor megnyitván, üdvözli 
a megjelent választmányi tagokat. Az évforduló alkalmából 
kifejezi legjobb kivánatait a választmány és az ipartársulat 
tagjainak. Reméli, hogy a viharos idők mielőbb elmúlnak és a 
világháborút győzelmes luké és azután erős gazdasági fel
lendülés fogja követni, mit üzleteink forgalma is meg fog erezni. 
Az előző ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére (iái Arnold és 
Kallós Márkus urakat kéri föl.

2. Az 1914. évi november 15-én tartott ülés jegyző
könyve felolvastatván, észre,étel nélkül hitelesíttetett.

3. Titkár jelenti, hogy az elnökség uj tagoku1 fölvette: 
Szalai István, Balog Ferenc, Schlesinger Mórne, Fleisclnnann 
Miksa kávésokat ló 10 K behatási díjjal. Üzletüket meg
szüntették és kiléptek: Kónya Zoltán, Roóz Márton, Schlesinget 
Testvérek, Franki Henrik, Magony Józsefné. Judomásul 
vétetett.

4. E'>nök jelenti, hogy özv. Kleinlein Károlyné volt tag 
özvegye, Sarkadi Ignác munkásbiztositó pénztári igazgató neje 
és Szántó Simon ipartársulati pénzbeszedő fia, elhunytak. A 
hátramaradt családtagok előtt az ipartársulat részvétét kife
jezte, mihez a választmány saját részéről is hozzájárul.

5. Titkár jelenti, hogy az általános beszerzési és szállítási 
rt. a hir'apszállitásért járó átalány fejében 1630.65 K-t küldött 
be. Tudomásul szolgál

6. Elnök jelenti, hogy az általános beszerzési és szállítási 
rt. Gellért Zsigmond tagtárs panaszát megfelelően elintézte, a 
mennyiben neki teljes elégtételt szolgáltatott. Ennélfog a az 
ügyet az ipartársulat részérö' is befejezettnek kiváltja tekinteni. 
A  választmány az elnöki indítványt elfogadva, további lépc 
seket nem kivan tenni.

7. Titkár jelenti, hogy a múlt évi közgyűlés alkalmával 
megszavazott alapszabá'ymódositást a kereskedelmi minisz
ter ur Őnagyméltósága nem hagyta jóvá. A választmány a 
jelentést tudomásul veszi és annak tárgyalását a közgyűlés 
elé utalja.

8. Elnök jelenti, hogy a budapesti kávéssegédek, ká.é- 
főzők és konyhalegények segélyalapjára felügyelő bizottság 
múlt évi november 21-én ülést tartott, mely alkalomma,1 87 
folyamodónak egyenként 20 K. összesen 1740 K segély sza
vaztatott meg. Miután azonban a segélyalap rendelkezésre 
álló pénze csak 1190 K volt, elnök tekintettel a nehéz gazdasági 
viszonyokra, melyek a folyamodók kivételnélküli segélyezését 
indokolttá tették, a választmány utólagos jóváhagyásának 
reményében a hiányzó 550 koronának fedezését az ipartársulat 
munkané'kiili alapjának terhére kivételesen elvállalta, azzal a 
megjegyzéssel, hogy ez a jövőre nézve praecedenst nem képez.
A választmány az elnök intézkedését jóváhagyva, az ipartár 
salat munkanélküli alapjából 500, azaz ötszázötven koronát 
szavaz meg a kávéssegédek, kávéfőzők stb. segélyalapja 
részére.

11. Elnök jelentést tesz a megindított háborús mozgalom 
további fázisairól.

a) Jelenti, hogy az újévi ajándékok megváltására kör
levélben. majd az ipartársulat titkára utján szóbelileg is felhívta 
a tagokat. Az ezen címen megindított gyűjtés eredménye a 
következő: 1. A Magyar Szent Korona Vörös Kereszt Egyleté
nek: Szabó Sámuel 100 K-t, Kaiser Miksúné 50 K-t. Steiner 
József 50 K, Lázár József 25 K, Éried Jenő 50 K, Berger Leó 
86 K, Lukács Miklós 25 K, T ihanyi József 25 K. Boltin Mór 25 
K, összesen 380 korona.

2. Az országos hadscgélyző hivatalnak: Szabii sámlié' 
100 K, Éried Jenő 50 K, Weingruber Ignác 30 K. Lukács Miklós 
'8 K, Reiner Mén- 25 K. összesen 230 koronát.

_ 1915. február 1. M agyar V endégi

Kiadó vendéglő.
Szekszárdon, a főtéren, a legforgalmasabb helyen 
egy Lijonnan épített niozgoszinházzal egybekötött 
modern épiiieiben, mely kávéház, vendéglő és 
sörcsarnoknak alkalmas és amelyre a korlátlan 
italmérést most nyertük meg. A város a megye 
székhelye, p. ii. igazgatósága, törvényszéke és 
katonasága van. Az uj épület a bérlő Ízlése 
szerint lesz berendezve. Az üzlet azonnal átve
hető. Érdeklődők írjanak: Grtínieid IR iiisan ak , 
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3. A budapesti önkéntes mentőegyesületnek: Weingruber 
Ignác 40 K, (ilaser Fiilöp 25 K, Reiner Mór 25 K, összesen 
90 koronát.

4. A hadbavonult pincérek családjait segélyző alapra: 
Weingruber Ignác 30 K. J ihanyi József 25 K, összesen 55 K-t.

5. Az Erzsébet-Ottlion javára Berger Leó 20 koronát.
6. A bevonult nyomdászok családtagjai részére (ilaser 

Fü'öp 25 koronát.
7. A Magyarországi Artista Egyesület részére (ilaser 

Fiilöp ioo koronát adományozott, a gyűjtés eredménye tehát 
900 korona, örvendetesen tudomásul vétetett.

1)) A munkásbiztositó pénztár a hadbavonultak téli föl
szerelésére az ipartársulati alkalmazottak után fizetett ren
des járulékon felül adományokat kér. A háború tartamára havi 
2 korona járulékot ígértünk meg. A választmány elnök intéz
kedéséhez hozzájárul.

c) Ugyancsak körlevélben szólítottuk föl tagjainkat, a 
sebesültek részére szánt játékkártyák adományozására. Jöb- 
bek felszóla'ása után a választmány elhatározta, hogy a játék
kártyákat az ipartársulat megbízottja szedje össze és az iroda 
juttassa el a hadscgélyző hivatalhoz, illetve a Vörös Kereszt 
Egyesülethez, mi a tagokkal körlevél utján közlendő.

12. Ehüik meleg szavak kíséretében szabadítja fel Sebők 
Mór volt tanoncát, Bélái Ernőt, ki az. ipartársulati tanonciskola 
tanfolyamát is elvégezte. A fölszabadult kávéssegédet kitar
tásra, szorgalomra inti és neki az erről tanúskodó okmányt 
átadja. A választmány az üdvözléshez saját részéről is hozzá
jár uh

13. Elnök jelentést tesz a péksütemények ügyéről. Közli, 
hogy Bécsben a helyzet ma is a régi, a süteményárak nem 
változtak, viszont Budapesten a pékek már csak 5 darabot 
adnak 2U fillérért, mi mellett sem 5 százalékos engedményt, 
sem visszavételt nem engednek, úgy, hogy egyes üzletek kény
telenek voltak a sütemények árát 6 fillérre emelni. Miután azon
ban ez az áremelés a közönség körében felszólamlásokra ad 
alkalmat, melyek éle a kávésipar ellen irányul, egyöntetű állás- 
foglalást tart szükségesnek. Az elnök jelentése felett részletes 
vita indult meg, me'yben —- Garai Ödön, a Schachner cég 
tulajdonosának fölvilágositása után — Steuer, Bánó, Glaser, 
Berger. Kallós. Reiner. Mészáros, (iárdonyi. Szeiffert választ
mányi tagok vettek részt. E vita eredményeképp elhatározta
tott. bogi az ipartársulat elnök vezetése me'lett Bánó. Gár
donyi. Holstein, Mészáros. Szeiffert. Strausz, Steuer vál. tagok
ból álló bizottságot küld ki a célból, hogy a bizottság a sütő
ipartestület elnökségével személyesen tárgyalva, azt a süte
ményárak mérséklésére rábírni igyekezzék. A bizottság eljá
rása eredményéről a legközelebbi választmányi ülésnek tarto
zik jelentést tenni.

Jobb tárgy nem lévén, elnök az ii'ést délután 7 órakor
berekeszti.

Kmft.
Dr. Havas Nándor s. k. Weingruber Ignác s. k.

titkár. elnök.

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

ÜVEG- É S  PORCZLLLflfl-fÍRUR
vendéglők, kávéházak és szállodák részére,

LEGOLCSÓBBAK KAPHATÓK
FABRITIUS ÉS KROKOS czégnél Budapest,
VII. Erzsébet-körut J7. sz Telefon 94 -61.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Pinczegazdászati cikkek
legrégibb és 
legolcsóbb 
bevásárlási 

forrása

Watterich A.
Budapest, Vli. Dohány-u. 5. 

Telefon: 10-58.

Körlevél.
Igen tisztelt Kartársak!

Legutóbbi — műit év december 18-án kiadott 8. számú 
körlevelünkben azzal a kéréssel fordultunk igen t. Tagtár- 
saink'ioz, miszerint a fővárosi hadikorházakban ápolt sebesül
tek részére, átjátszott játékkártyákat adományozzanak.

Azt hisszük, hogy e kérelmet nem kell Kartársainknak 
részletesebben figyelmébe ajánlanunk, hisz annak teljesítésével 
csupán csekély jelét adhatjuk annak a hálának és szeretetnek, 
amelylyel értünk küzdő vitéz harcosaink bánt viseltetünk és 
ameiyiyei értünk kapott sebeik okozta fájdalomnak könnyebb 
elviselését tesszük 'ehetővé.

Sajnos azonban, ezen fölhivásunknak mindeddig nem 
volt kellő foganatja, miután mindeddig alig egy két Kartársunk 
feleli meg fölhívásunknak.

Miután egyes Kartársak részéről tudomást nyertünk 
arról, hogy a kártyák beküldésének a legtöbb esetben az arra 
alkalmas küldönc hiánya az akadálya, oly módon intézkedtünk, 
hogy ipartársulatunk a kávéházakba az átjátszott kártyák 
összegyüitése végett saját megbízottját fogja kiideni.

Fölkérjük tehát az igen t. Kartársakat, hogy a nemes 
célra szánt kártyákat ipartársulatunk megbízottjának — a fel
mutatandó ivén való bejegyzés me'lett — átadni és egyben 
arról gondoskodni szíveskedjék, hogy azok lehetőleg össze
csomagolva. elvitelre készen legyenek.

Budapest, 1915. január 8-án.
Kartársi üdvözlettel 

Weingruber Ignác, elnök.

Mielőtt szükségletét valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen mintázott ajánlatot

STEINER és LÖWY
első beszterczebányai hydraulikus 
gyümölcssajtoló- és szörpgyártól

BE SZTERCZE BÁNYÁN.

Cigarettázóknak! SvM S
szivarkaliiivelylyel lepte meg a világot a jelenkor papirvegyészeti 
tudománya. Az újfajta szivarkahüvely, mely Radó Béláné-féle 
„Egészségi szivarkahüvely" néken került forgalomba, arra van 
hivatva, houy rövidesen az összes régi szivarkahiively-márkát 
kiszorítsa. Miért ? Mert ez a jelenkor egyetlen ártalmatlan, kel
lemes izü, köhögésre nem ingerlő.s étvágyat nem rontó szivarka- 
hüvelye. 1000 drb 3 korona. Szétküldés utánvét mellett. Kívá
natra pénzt visszaadom, tehát rendelésnél kockázat nincs. A 
grandiózus szivarkahüvely újdonság kizárólag nálam kapható: 

Radó Béláné Kassa. — M. V.

Hivatalos kim utatás a  budapesti
sulat m unkaközvetítőjének m űködésérő l. 

E lhelyeztetett:

Hónap 1913. 1914. 1915.

606 36) 490

A „Budapesti SzauoaasoK, venuc&ivawi» «  
K orcsm árosok Ipartársu la ta“ m inden pén teken

tá rsas reg g e lit fart.
1915. február hó 5-én: Pa l kovi cs  Ede  vendéglőjében. 

(Angol királynő-szálloda. Deák Ferenc-u.)
1915. február hó 12-en: F r e n r e i s z  I s t ván  vendéglő

iében (Vili., József-körut 56. sz.) .... „ ..
1915. február hó 26-án: Ol áh  Gy á r f á s  Mihály vendég

lőjében. (VI1., Erzsébet-körut 27. sz. Gambrinus.)____________

VEGYES HÍREK.
| Óhidi Nagy Sándor * | ^  ; d , N a g y Sándor szé
kesfővárosi számtanácsos, orsz. nyugdijegyesiiletünknek több 
éven át volt titkára, f. évi január hó 13-án, 43 eves korában 
rövid, de kínos betegségben meghalt. Az elhunyt egyik kiváló, 
derék tagja volt a főváros tisztviselői karának, aki páratlan 
szaktudásává', táradhatatlan szorgalmával, szeretetreméltó 
egyéniségével kiérdemelte iölebbvalóinak és tisztviselótarsai- 
nak igaz eismerését, szeretetét és ragaszkodását. Minta tiszt
viselőié volt az orsz. nyugdijegyesiiletünknek is, amelyben 
munkálkodásával tiszteletet és becsületet vívott ki magának. 
'915. január 15-én temették el nagy részvét mellett a Kerepesi- 
uti temető halottasházából és a rákoskeresztúri temetőben 
helyezték örök nyugalomra. Emlékét kegyelettel fogják meg
őrizni, nevét pedig a legnagyobb tisztelettel említeni vendég
lőseink és kávésaink is, kiknek körében igen sok tisztelőt és 
barátot szerzett magának.

Az Érdekes Újság előfizetési ielhivasa. Négy tartalmas es 
ízléses kötet: „Az érdekes Újság4' két évfolyamának kötött 
példánya jelzi „Az Érdekes Újság" eddigi törekvéseit, eddigi 
sikereit. Néhány ezer oldalon csupa beváltott ígéret, csupa ízlé
ses és művészi kép, csupa aktuá’itás és lelki szenzáció. Aki 
látja, már ismerősnek üdvözi, mert „Az Érdekes Újság'4 két 
esztendő alatt fogalommá lett. „Az Érdekes Újság" ezt a gyors 
népszerűséget nyilván annak köszönheti, hogy nemcsak a kö
zönség jogos kíváncsiságát elégíti ki gazdag és aktuális kéntar
talmával, de súlyt fektet a képek művészi szépségére és ízlé
ses kiállítására is. A legszebb, a legérdekesebb és 'egaktuáli- 
sabb harctéri képek mindenkor „Az Érdekes Ujság"-ban tál ál
hatók. „Az Érdekes Újság" mélynyomásu borítékai pedig egye
nesen szenzációi annak a hétnek, amelyen megjelennek. „Az 
Érdekes Újság" számol a család minden igényével és öröme 
az egész családnak, szülőknek és gyermekeknek egyaránt. 
Fokozott buzgalommal tökéletesíti magát „Az Érdekes Újság4' 
és fokozott buzgósággal gazdagítja kedvezményeinek sorozatát. 
Ebben a tudatban bizalommal és szeretette' kéri az uj félesz
tendőben is előfizetőinek és olvasóinak további támogatását. 
„Az Érdekes Újság4' előfizetési ára negyedévre 2.80 K, félévre 
5.60, egész évre 11.20 K. „Az Érdekes Újság'4 kiadóhivatala 
Budapest, V„ Vilmos császár-ut 78. szám alatt vau.

A háború és az olvasóközönség. Szinte fölösleges munkát 
végzünk, mikor az évforduló alkalmából felhívjuk a t. olvasó
közönség figyelmét az előfizetés megújítására. Ki lehetne ma 
el csak egy napig is, újság nélkül?! A Pesti Hírlap kiadóhivatala 
egyszerűen utal arra, hogy amit a háború okozta nehézségek 
mellett és a szigorított cenzúra korlátái közt megtehetett, min
dent megtett, hogy fo’yton bő tartalmú lapot és hiteles érte
sítéseket nyújthasson előfizetőinek. A Pesti Hírlap előfizetői az 
uj év alkalmával abban a kedvezményben is részesülnek, hogy 
ingyen és teljesen bérmentve, vagyis minden postai dij bekül
dése nélkül megkapják a Pesti Hírlap 1915. évi nagy képes nap
tárát, mely immár 25-ik évfolyamába lépett s az idén különösen 
gazdag tartalommal és pompás mélynyomást! képekkel jelent 
meg. De egyéb kedvezményt is eveznek a Pesti Hírlap előfi
zetői, mert kedvezményes áron rendelhetik meg a Divat Sza
lont, Az Érdekes Újság cimü nagyszabású és gyönyörű kiá 1 - 
’itásu képes hetilapot, valamint a Kis Érdekes Újságot is. A 
Pesti Hírlap előfizetési ára egy hóra 2 korona 80 fillér, két 
bora 5 korona 60 fillér, negyedévre 8 korona. A Divat Szalon
nal együtt negyedévre in korona 50 fillér. Az Érdekes Újság 
ejmü képes hetilappal együtt negyedévre 10 korona 80 fillér, 
félévre 21 korona 60 fillér. A Kis Erdekes-sel együtt: negyed
évre 9 korona 80 fillér, félévre 19 korona 60 fillér. A négy ’ap 
együtt negyedévre 15 korona 10 fillér. Az előfizetési összegeket 
legcélszerűbb postautalványon megküldeni a kiadóhivatalnak: 
Budapest, V., Vilmos császár-ut 78. sz.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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íl Szt. Luhács-füpdői Krisíályforrás vegyelemzései.
M. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.
A forrás hőmérséke............................ 25.75 C°
A v í z  fajsulya 17.5 C -o n ...........  1.00074
A víz fagyáspontja 0.035 C. osmosis-nyomás 
0.421 atm, elektromos vezetőképessége 

0.0008661 Ohm cm.
Cbemiai vizsgálat.

1000 gr. vízben találtatott:
Kálium (K) ................
Natritum (Na) ...........
Calcium (Cn)...........
Magnesium (Mg)
Vas (Fe)........................
Chlor (Cl)...................
Sulfat (SO4) ................
Hydrocarbonat (HCOs) 
Siliciumdioxíd (SiO2) .
Szénsav (CO2) ...........
Összes szénsav (CO2) .

0.0070 gr. 
0.0328 « 
0.1277 « 
0.0452 « 
0.0004 « 
0.0338 . 
0.1118 « 
0.5194 « 
0.0170 « 
0.0878 « 
4.6245 «

Orsz. m. kir. Chemiat Intézet.
Az intézet kiküldöttje által személyesen vett 
“Kristály”-forrásból származó vízminta vizsgá

latának eredménye:
A v í z  hőmérséke ..............................24.3 C°
A v í z  fajsulya 18 C ...................  1.0008

Cbemiai v izsgá la t
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) .................   0.0093 gr.
Nátrium (Na) ............................ 0.0334 «
Calcium (Ca)....................................  0.1268 «
Magnesium (Mg) ...................  0.0465 «
Vas (Fe)...' ....................................  0.0004 «
Chlor (Cl)....................................  0.0331 «
sulfat (SO4) ...................................... 0.1188 *
Hydrocarbonat (HCO8) ...........  0.5002 «
Siliciumdioxíd (SiO2) ......................0.0169 •
Szénsav (CO2) 44.66 cm*...........  0.0880 «
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat és 
ammóniákat a viz nem tartalmaz és igy a 
„Kristály”-forrásvizet igen tiszta  calcium- és 
magnesium-hydrocarbonatos ásványvíznek  
minősítjük. Bakteriológiai szempontból pedig 
az állami bakteriológiai in tézet ezen vizet 
tisz tá n a k  és kifogástalannak minősítette 

Budapest, 1908. márczius 17-én
Orsz. m. kir. Cbemiai Intézet, Budapest.

Dr. Jiossufány s. k., igazgató.

Dr. T lankó  Vilmos a chemia tanára, a m. tud. akadémia tagja: „A Szt. Lukács-fürdői Kristály
forrás vize tiszta calcium-magnesium-hydrocarbonatos ásványvíznek  tekinthető A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmében kristálytiszta , ideálja a tiszta ásványvizeknek 
Budapest, 1904. julius 20 Dr. Jtankó  Vilmos s. k., a chemia tanára, a magy tud akadémia tagja

A „Kristály”-forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán pótolja a fran 
czia É vian  és Sí. Caímier forrásokat

É V m n - c n c n m  forrás:
1000 gr. vízben 0.3172 gr. ásvány alkatrész, <k2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.

ST. C m m ifB -B B D O lT  forrás:
1000 gr. vízben 0.2104 gr. ásvány alkatrész 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.5723 gr.

s z t . L im f ic s r ú n D ő i  „k j u s t é l i j ' - r o n n f i s :
1000 gr. vízben 0.5208 gr. ásvány alkatrész, 0.4624 gr. szénsav, összesen 0.9832 gr.

Tt „K ristá ly"-forrás több ásvány a lka trészt és több term észetes szé n sa v a t  Is tar- 
mint e két világhírű és a franczia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyv.z

SZT. LIIRIÍCSFÜRDŐ GYÓGYFÜRDŐ, BUDA.
Télt és nydri gyógyhely.
Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, Iszapborogatá
sok, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák. Olesó és gondos pensio. Csuz, kőszvény, ideg-, bőrbajok, 
la kás ellátás felől Idmeritő prospektust ingyen küld a

SZT. LUKÁCSFORDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA

E nagy mélységből fakadó, állandó összetételű ás
ványvíz se ammóniát, se salétromsavat, se salét- 
romossavat nem tartalmaz, organikus anyag úgy
szólván nincs benne s igyachemiai analysisalapján 
a „Kristály”-forrás igen tiszta calcium és magne
sium-hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

Budapest, 1900. április 12-én.
A m. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete 

Dr. W in  kiér Lajos s. k., egyet tanár.

Megrendeléseknél kérjük tieltelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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T R f l R S T L V f l R I f l  S E C
Lonís Francois & Go.

császár! ős fctrálgf ndvart szállifóft,
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B U D A F O K .

16 « l s ő r e n d ü  k i t ü n t e t é s . □  □ □  H o r s  G o n s u r s .  P Q D

FORAKTARf VtDJKGT. TIÍLÍSKMirVlöfiLUaBU

(
««l« rRAKÍOlStP BORHEGYI FERENCZ Rudi is Blbchmui Utidii
/

T ELEFO N  : 3 6 -7 8 .
1

TELEFON : 86—08.
B U D A P E 8T . V., QIZELLA-TER
Sürgönyeim: Franco is  Budafok. TELEFON : B uda fok  15. szám.

HAZAI IPAR
I

véoj iGr .

HAZAI IPAR
I

. v t O J C 0 » .

FIGYELJÜNK
Piatnik Nándor és fiai buda 
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára.
Óvakodjunk a rossz utánzásoktól.

Magyar játékkártyagyar 
részvénytársaság 

Piatnik Nándor és fiai 
BUDAPESI, VII , Rotteribillei u. 17.öuoapes ’ OudAoes*
Telefon : József 10-63. Alapittatott 1824.

r
L

GESSLER
MÁLNASZÖRP

A LEGJOBB

A v á r o s l i g e t i  G Y Ó G Y F O R R ilfl
□ s z é n s a v v a l  te l íte t t ,  k e l l e m e s  Izfl

artézi ásványvize legyen mindennapi itatod.

L
Megrendelesi cum ARTÉZ1A R.-T. BUDAPE8T, 
vu., EGRESSY UT 20/e. Telefon 50—7*.

Hirdetők
figyelmébe!!

Gyári-, kereskedelmi- és 
iparvállalatok, borter
melők és borkereskedők 
a szállodás, vendéglős, 
korcsmáros és kávés
iparral összeköttetésben 
álló ezégek leg jo b b  
h irde tési o rg án u m a  a

Magyar Vendéglős 
és Kávés-Ipar
a szakmabeli ipartársulatok hiva
talos lapja. Hirdetéseket ársza
bás szerint telvesz a kiadóhivatal
Budapest, VI., Szondyutca 
45-47. — telefon: 117-61.

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