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A vendéglői és kávésipa* képesí
téshez való kötése.

A vendéglői ipar gyakorlása a kávéházakban
A csoda megtörtént. Az áthidalhatatlannak lát

szó szakadék fölé, mely a vendéglős és a kávés 
ipartársulatot egymástól elválasztotta, hidat vert a 
bölcs megértés és a jóindulatú megfontolás. Az egy
más ellen kovácsolt érvek fegyverét mindkét tábor
ban félre dobták, hogy békejobbot nyújthassanak, 
mert idejekorán ráeszméltek, hogy a küzdelmekben 
elpazarolt energiát jobban és szebben lehet és kell 
felhasználni, hogy minden küzdelemből még győze
lem esetén is csak meggyengülve kerülhetnek ki az 
ellenfelek, hogy az építés nehéz munkája nem indulhat 
meg, ha egymással farkasszemet nézve és a másik
tól félve, a másikat irigyelve csak az összecsapásra 
gyűjtik erejüket és hogy végül a gyűlölködés ural
mát, nehéz idők átkos örökét, a békének, a szere
tetnek kell felváltania. Ezek megismerése és alkal
mazása a megegyezéshez és igy a békés munkához, 
mint minden boldogulás egyedüli forrásához és 
létezésünk egyetlen lehetőségéhez fogja mindkét 
ipartársulatot vezetni.

Hála és köszönet mindkét ipartársulat vezető
ségének, hogy bölcs mérsékléssel és megértéssel, 
céltudatos irányítással az ellentéteket elsimítani, 
a megegyezést előkészíteni és egy együttműkö
dés szükségességét megérthetővé tenni igyekezett. 
A vendéglős és kávés ipartársulatok összefogása nem 
csak erkölcsi diadalát jelenti a józan belátásnak, 
hanem messzeható előnyökkel is járhat és a szét
húzás bomlasztó hatása helyébe a vállvetett munka 
nagyszerű eredményeit fogja helyezni.

A legutóbb tartott kamarai értekezlet, melynek 
részletes tudósítását alább adjuk, nagy reményekre 
jogosít fel minden szakmáját becsülő vendéglőst és 
kávést és a békés munka előérzetének jóleső remé
nyével tölt el bennünket.

Tudósításunk a következő:

A december hó 30-án a kereskedelemügyi minisz
tériumiján megtartott értekezleten a Budapesti Kereske
delmi és Iparkam ara képviseletében megjelent d r .Kemény 
Dezső titkár bejelentette, hogy a kamara állásfoglalásá
ról egy Írásos szakvéleményt tog beterjeszteni. A kamara 
ezen előterjesztésének megbeszélése céljából f. hó 27-én 
egy értekezletet tartatott, amelyen Gliick Fiigyes kamarai 
alelnök elnöklete alatt a kamara részéről Hoffer Márton 
főtitkár és dr. Kemény Dezső titkár, m int e lő ad ó ; a 
Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipar- 
társulata részéről Keszeg Vincze elnök, Frenreisz István 
alelnök, fíundel Károly, Kuíassy Lajos, Mittrovácz Antal 
választmányi tagok és Posch Gyula t itk á r ; a Budapesti 
Kavésipartársulat részéről Losortczi Gusztáv és Kovács 
József alelnökök, Mészáros Győző, Gárdonyi József, Pelhfí 
György választmányi tagok és dr. Havas litkár; végül a 
Baross Szövetség részéről dr. Gazdag titkár vetlek részt

Elnök  megnyitó szavai után dr. Kemény m int elő
adó a kamara előterjesztésének a képesítésre vonatkozó 
részét olvassa fel, mely részletesen fejtegeti a kérdés 
egész komplexumát és nyomatékosan rám utat arra, hogy 
az érdekeltségek túlbecsülve a képesítéshez kötés hatá
sát túlzott várakozásokkal néznek annak teljesülése elé. 
Az előterjesztés kiterjed a vonatkozó törvényekre, külö
nösen az ipartörvény 7. §-ra, melynek értelm ében m ind
azok, akik képesítés igazolásához kötött ipart önállóan 
űznek, bárm ely más képesítéshez kötött mesterségre, a 
képesítés külön kimutatása nélkül átmehetnek. Tehát az 
előterjesztés szerint: .látható, hogy a képesítés meg- 
kivánásának eredm énye a gyakorlatban erősen reduká
lódik s talán még legszámottevőbb hatása az, hogy a 
törvény értelmében velejár a kötelező ipartestületi tag
ság, a kényszertársulás elve, mely a szakmát egy törvé
nyes ajpppal biró érdekképviseleti szervben töm öríti 
(ip. t. 125. §.) Az előadottakra való tekintettel a kamara 
az egyes iparágak haladását, illetőleg helyzetének javu
lását adott esetben nem annyira a képesítés elvének 
érvényesítésétől, ami lényegében form alitást jelent, mint 
inkább magától a tényleges szakképzés előmozdításától 
várja, ami éppen nem jár a képesítéshez kötéssel kar
öltve".

Az előterjesztés hivatkozik továbbá a Szterényi-féle 
iparlörvény javaslatra, m elynek véleményezésénél a 
kamara nem sorozta a vendéglői ipart a képesítéshez 
kötött iparok közé, arra  való tekintettel azonban, hogy 
az érdekeltség a képesítéshez kötéstől várja szakmája 
helyzetének javulását, sőt ebben életkérdést vél látni, a 
kamara tám ogatni hajlandó a vendéglősök kérelmét, de
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felsorolja azon nehézségeket, amelyek a képesítéshez 
kötéssel, különösen az elhatárolás kérdésében, járnak.

A kávéházi ipar képesítéshez kötésére „a kamara 
semmi néven nevezendő okot fenforogni nem lát, annál 
kevésbé, mert azt maga a kávésszakma sem kívánja, sőt 
határozottan ellenzi. Slellözendőnek véli továbbá a ka
mara a képesítéshez kötést azért is, mert a kávéházi 
ipar lényegét megállapító tevékenység a kávéfőzésben, 
a fekete és tejes kávé kiszolgáltatásában s ezenfelül az 
újságolvasásra, megengedett játékokra és társalgásra való 
aikalomnyujtásban és helyiségnek rendelkezésre bocsá
tásában áll, amiben ipari jelleget felfedezni igazán nehéz 
volna, nem is szólva azokról a nehézségekről, amelyek
kel a képesitéshezkötés keresztülvitele a kávémérő ipar
ral szemben teremtett helyzet folytán járna. Ez okból 
a kamara a kávésipartársulat idevonatkozó álláspontját 
a magáévá teszi és a kávésipar képesítéshez kötésének 
kérdését a napirendről levenni javasolja."

Az előterjesztés befejezése után megindult vitában 
Mészáros Győző azonosítja magát a kamara véleményé
vel, amennyiben az a kávésipari illeti, de ellentmondást 
lát abban, iiogy a vendéglős ipart a sütés-főzés alapján, 
mint müvesiparl,kössék képesítéshez, mert ugyanezen ala
pon a kitűzéseket is képesítéshez kellene kötni, ami pedig 
a kamara álláspontjával homlokegyenest ellenkeznék.

Giindel Károly örömmel veszi a kamara tárgyilagos 
bírálatát tudomásul és megelégedéssel látja, hogy a kér
dések pontos tisztázásával az ellentétek elsimulni lát
szanak, A képesítéshez kötés nehézségeivel teljesen tisz
tában van és ha mégis ragaszkodik ennek kimondásá
hoz, úgy ebben nem az any'agi érdek vagy a konkur- 
renciátó! való szabadulás gondolata vezeti, hanem a 
szakma színvonalának emelése, amely csak egy ipar- 
leslület keretén belül vihető keresztül. A képesítéshez 
kötés nem a nagy üzemek, hanem éppen a kisiparosok 
érdekében történnék, akiknek ez egy biztosabb életlehető
séget tudna nyújtani. Az ipartörvény7. jj-tilletőleg hivatko
zik azon már évek óta létező törekvésekre, amelyek ezen 
szakasz revisióját kívánják. Az egyes vendéglői iparágak el
határolását igen egyszerűnek találja, amennyiben vendég
lőnek minden sütéssel-főzéssel foglalkozóés korlátlan ital- 
mérési joggal rendelkező üzemet, söntésnek, pálinka- 
mérésnek, bodegának korlátlan italt mérő és csak Hideg 
ételeket felszolgáló helyiségeket kell tekinteni, végül 
kifőzés elnevezés alá azon helyeket lehet sorozni, amelyek 
főkép háztartások részére szolgálnak ki meleg ételeket. 
A vidéken sokkal nehezebben olható meg természetesen 
a képesítéshez kötés kérdése, amennyiben ott a korcs- 
márosok leglöbbnyire egyúttal a falu mészárosai és 
hentesei is. A kávés ipar képesítéshez kötését a kávé
sok belső ügyének tartja.

Dr. Gazdag a kamara előterjesztéséhez a Baross 
Szövetség nevéfren hozzájárul.

Losonczi Gusztáv hivatkozik a kereskedelemügyi 
minisztériumban megtartott értekezleten kifejtett állás
pontjára és reméli, hogy ez a kérdés most már végleges 
rendezést fog nyerni. Felolvassa a kávés ipa tá rsu la t 
emlékiratát, mely hangsúlyozza, hogy a képesítés kér
dése a céhrendszer maradványa és csak a kis és kézmű
iparra vonatkoztatva lehet létjogosultsága; amint az 
egyes iparágak a kézműipar kereteit meghaládják, a 
képesítés szükségessége eltűnik. A kávés iparban a szo
rosabb értelemben vett ipari tevékenységet tényleg 
képesített szakemberek végzik, a tulajdonos ellenben 
inkább kereskedői és vállalkozói tevékenységet fejt ki, 
amelyet képesítéshez kötni nem is lehet. Azok a remé
nyek, amelyeket a vendéglősök a képesítéshez kötnek, 
nagyon illuzorisak és előnyei kérdésesek; az ipartör
vény 7. tj, pedig egyenesen nyitott ajtó más mesterség
ben nem boldoguló kontárok részére. Az erkölcsi képe
sítéshez a kávésok szívesen hozzájárulnak és ezt az 
iparengedélyek kiadásánál lehet és kell vizsgálat tárgyává

tenni. De szabad pályákra éppen a jelenlegi viszonyuk 
mellett kétszeresen szükség van és semmiesetre sem 
jogosultak azok a törekvések, amelyek a konkurenciá
tól hatósági rendszabályok igénybe vételével akarnak 
megszabadulni. Egy monopóliumot szintén nem szabad 
teremteni, mert ez csak az állam jo g a ; az általános 
közérdek követeli tehát a képesítés mellőzését.

Gundel Károly az ipartörvény 47. §-ra hivatkozik, 
mely szerint a tanonctartás csakis képesített iparoknak 
van megengedve. Előbb kifejtett álláspontját ismételten 
hangsúlyozza, hogy a korlátlan italmérési jog, a sütés
főzés csakis vendéglősöknek engedtessék meg.

Mittrovácz a vendéglős ipar boldogulását a képesí
téshez kölesben látja, mely egyúttal alkalmat is szol
gáltatna a munkásságnak, hogy a kapitalizmussal szem
ben érvényesüljön.

Losonczi Gusztáv véleménye szerint kapitalizmus 
nélkül az ipar nem fejlődhet és a képesilés a tőkét nem 
pótolhatja.

Gárdonyi József a statisztikával bizonyítja, hogy a 
kávésok közül sokan mint képesített iparosok működ
nek a szakmában. .

Dr. Kemény előadó az elhangzott véleményekre 
lér vissza, rámutatt az ipartörvény 7. jj-ra, melynek 
intenciója a szabad mozgást az iparban biztosítani, 
maga a képesítéshez kötés csak formálitás lenne, mely 
nek gyakorlati jelentőséget az adna, hogy az ipartár
sulatok ipartestületekké alakulnának át ; Gundel Károly 
indítványa, hogy a korlátlan italmérés, a sütés-főzés 
kizárólag vendéglősöknek engedtessék meg, csak a fő
városon belül lenne megvalósítható, a vidéket illetőleg 
meg kellene hallgatni a vidéki kamarák véleményezését, 
mielőtt még a kamara állást foglalna.

ülnök a jelenlegi mozgalom előzményeit ismer
teti és utal az 1891-iki nagyváradi kongreszusra, ame
lyen Gelléri Mór vetette fel az ipartestület eszméjét. 
Ezen idő óta van a képesítés állandóan napirenden, 
anélkül hogy eddig megoldás találtatott volna A döntés 
a miniszter kezében van, aki a café restaurantok kér
désében is határozni fog. Az elhangzott értékes véle
mények a helyzet tisztázásához mindenesetre nagyban 
hozzájárultak.

Dr. Havas titkár a „café restauranU-ok fogalmái 
határozza meg.

Frenreisz István a vidéki vendéglősök érdekében 
szól és kifejti, hogy a vidéknek fontosságot az kölcsö
nöz, hogy onnan származik fel a fővárosba a személy
zet legértékesebb, iparilag legjobban kiképzett része.

Kovács József rámutat az erkölcsi képesítés fontos 
kérdésére és azon reményének ad kifejezést, hogy a ható
ságok az iparengedélyek kiszolgáltatásánál az ipartár
sulatok erkölcsi felfogását támogatni és az engedélyek 
elnyerését súlyosabb feltételekhez fogják kötni.

Hoffer főtitkár kijelenti, hogy a kamara mint 
eddig is -  az iparszabadság mellett foglal állást. Amig 
azonban a törvény előírása szerint az iparigazolványl 
ki kell szolgáltatni, az erkölcsi sanctiót csak a törvény 
módosításával lehetne megvalósítani. Véleménye szerint, 
ha a törvény írná elő a képesítést, tiltakozni kellene 
mint egy kényszer ellen, mely nem a boldogu
l t  segíti elő, hanem csak nehézségeket okoz. A 

kényszeregyesülést képesítés nélkül is el lehet érni, 
ha módot találnak arra, hogy minden vendéglős
az ipartestület tagja legyei^

Gundel Károly a kávésok képviselőinek megjegy- 
Zj^s®Ire vissza és ismételten kijelenti, hogy a ven
déglősöket nem anyagi, hanem erkölcsi okok kész- 
V™k a képesítés követelésére. A konkurrenciát a ven- 
1 i f  , °k .nem féltik, de a tisztességtelen verseny ellen 
védekezni akarnak és ennek a célnak a képesítéshez 
kötés kitünően megfelel. Hoffer főtitkár véleményével
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elleniéiben nem gondolja, hogy a képesítés kompliká
ciókat idézné elő. 1

Mészáros elismeri Hoffer főtitkár nézetének helyes
ségét. hogy a képesítéstől vári előnyök csak az ahhoz 
űzőit remények kártyavárai. Nem ipari, hanem erkölcsi 

képesítés szüksége forog fenn, továbbá az az igvekvés 
hogy a súrlódások elkerül lessenek és a kávésok és 
és vendéglősök közé emelt szigorú határvonalak le- 
rombollassanak.

Elnök a képesítés kérdését kimeritcttuek találja és 
remei, hogy a törvény megváltoztatásáig a kamara 
módot fog találni*arra, hogy az ellentétek elsimuljanak 
es felveti a napirend második pontját: a kúvéházak 
etrlkiszol</alasának kérdését.

I)r. Kemény előadó imerteli a kamara álláspont
ját, amely a kérdést keletkezésétől kezdve részletesen 
tárgyalja, vázolja a jelenlegi helyzetet, kitér arra 
hogy a záróra kérdése az ellentéteket még jobban el- 
mérgesitette, végül megvilágítja a vendéglősök azon fel
fogását, hogy a kávéházi és vendéglői üzemnek egy
azon helyiségben való gyakorlása a jövőre nézve til- 
lassék el és ezáltal a „café restaurant“-ok terjedése 
megsziinteftessék. Kifejti, hogy a kamara nem vallja a 
vendéglősök nézetét, ellenben orvoslást lát abban, hogy 
a fennálló vendéglők létfentartása érdekéken a numerus 
clausus-t - -  bár csak átmenetileg — életbe léptessék. 
A kam ara „fejtegetéseit abban foglalja össze, hogy a 
két iparágnak együttesen, közös helyiségben való gya
korlásának eltiltására s a „café restaurant* üzletág 
megszüntetésére okot és jogalapot fenforogni nem lát, 
lne(JÍeí?yezvén, hogy amennyiben a vendéglősiparnak a 
fenforgó iizlettelenség közepette védelemre van szük
sége, annak módja és eszköze esetleg a numerus clau- 
susnak fővárosi szabályrendelet utján való átmeneti 
életbeléptetésében volna keresendő, amelyre vonatkozó 
konkrét kérelem előterjesztése esetére a kamara fen- 
lartja magának az érdem beli hozzászólás jogát".

Mészáros Győző felolvassa a kávésipartársulat ez 
ügyben elfoglalt álláspontját mely szerint a közön
ség szükséglete okozta, hogy a kávéházak meleg étele
ket szolgáltak ki, minthogy a vendéglősök pl. a színházi 
közönségre nem helyeztek súlyt. Ez volt az oka a szín
házi vacsorák bevezetésének. Ennek a ténynek igazsága 
alól a vendéglősök sem vonhatják ki magukat és ha 
korlátozni is akarnák 100—150 kávéház jogait, ne fe
ledjék el hogy a fővárosban 2000 több vendéglő mű
ködik. Így az ételkiszolgálással foglalkozó üzemek 
egymást teszik tönkre, m igaz iparengedélyek korlátozása 
inkább célravezető eszköz lenne. A kávésokat jo
gukban korlátozni amúgy sem lehetne, mert minden 
kávésnak jogában áll kávéházi iparengedélyéről le
mondani és a vendéglői iparengedélyt kikérni. Az 
emlékirat foglalkozik a kereskedelemügyi miniszter 
azon döntvényével, mely kimondja, hogy a vendéglős 
cs kávésiparágak halárai nem különíthetők el szigorúan 
egymástól. A vendéglős ipar kérelme törvényellenes és 
az iparlörvény 47. és 48. jjtj. ütközik. A vendéglősöket 
korlátlan italmérési joguk előnyben részesíti, mely 
előnyt a kávésok a maguk részére a konkurrencia dacéra 
soha sem kértek. A kávésok étclkiszolgálási jogát az OKÁB 
is elismerte. Kéri az emlékiratnak az előterjesztéshez 
való csatolását.

Gimdel Károly az előadottakban a régi, eddig meg 
nem oldott kérdés taglalását látja. A vendéglősök kíván
sága csak létfentartási küzdelmük egy fázisa és azt 
hiszi, hogy kölcsönös jóindulattal meglehet találni azt 
az utat, amely az ellentétek elsimításához vezet.

,, Mészáros Győző jóesö érzéssel veszi tudomásul 
Gumiéi Károly szavait és a maga részéről csak örülne, 
ha a kel ipartársulat a békejobbot nyújtaná egymás
nak. Hozzájárul ahhoz, hogy a kávéházakban meleg 
eleiek csak az esti órákban kerüljenek kiszolgálásra 
Kell az elnököl, mint a vendéglős ipartársulat érdemes 
diszeluokét, hogy a béke helyreállítását a kél rokonipar 
közt vegye kezébe.

Losonczi Gusztáv hangsúlyozza, hogy a két rokon 
ipartársulatnak egyöntetűen kellene eljárnia, különösen 
a folyton szaporodó bárok- és buffet-kel szemben, me
lyek egyformán veszélyeztetik a vendéglősök és kávésok 
érdekeit. Nein helyesli, hogy a kávésok ebédet is szol
gáljanak fel és a sérelmek megszüntetésére hajlandó 
az ipartársulat közreműködését megígérni.

Gumiéi Károly hálával veszi tudomásul a kávés- 
iparlársulat jóindulatú szándékát, mellyel az ellentéteket 
egyesült erővel elsimítani késznek nyilatkozik. Még csak 
a külön konyha elvéhez való ragaszkodását kívánja 
hangsúlyozni, melynek elfogadásával a kérdés lényege
sebb része rendezettnek volna tekinthető.

Elnök a békés elintézést szívesen támogatja és a 
kamara közreműködését ebben az irányban megígéri. 
Arra való tekintettel, hogy a tárgyalási alap meg- 
találtatott, javasolja az értekezlet befejezésének elhalasz 
tását arra a rövid időre, amikor a két ipartársulat ki
küldöttjei a béke helyreállítása érdekében egy újabb 
megbeszélésre összejönnek és ha — amint ez valószínű
nek látszik — egy megegyezés létrejön, a kamara a kél 
társulat megállapodásai alapján fogja a miniszternek 
előterjesztését megtenni.

Miután a két ipartársulat képviselői az indítványt 
elfogadták, az elnök az ülést berekesztette.

A Budapesti Kávés-Ipartársulat
választmányi ülése.

A Budapesti Kávés-Ipartársulat f. hó 23-án Reiner 
Mór elnöklete alatt választmányi ülést tartott, melynek 
lefolyása a következő volt :

Elnök az ülés megnyitása után üdvözli a meg
jelenteket, különösen pedig az uj választmányi tagokat. 
A legutolsó választmányi ülés jegyzőkönyvének felolvasása 
és hitelesítése után Szeiffert Antal a cigányzene kérdé 
sót vetette fel. Felszólalásában rámutatott a jelenlegi 
tarthatatlan állapotokra és ezeknek orvoslását sürgeti 
Miután a kérdéshez Losmczi Gusztáv alelnök, Horváth 
Mihály, Horváth Dezső és Gárdonyi József választmányi 
tagok hozzászóltak, az elnök indítványozza, hogy a 
zenés kávéházak tulajdonosai bevonásával, akik első
sorban vannak érdekelve, egy értekezlet hivassék össze, 
amely a kérdés rendezéséhez szükséges rendszabályokat 
megállapítja. A választmány az elnök indítványához 
hozzájárult.

Titkár felolvassa a jelentkezett uj tagok névsorát 
és bejelenti, hogy a névsor szabályszerűen az ipar- 
társuíat helyiségében kifüggesztetett és a jelentkezettek 
ellen kifogás nem emeltetett.

A jelentkezett uj tagok a következők: Klug Fe- 
rencz, Keresztessv György, Klein Imre, Goldberger 
Miksa, Bloch Sándor, Tenczer Nándorné, Illés Armánd- 
né, Kádár Józsefné, Quitt József. Schvvartz Jenő, Gelb 
Sándor, Plcss Ferencz, Bállá József, Weinmhnn Dávid 
és Burger Jenő; kilépésüket bejelentették: Somló V il
mos, Gál Sándor, Steiner és Hirschler, Kürti Józset,

Soltüadkerti q} ajborpirteeszet B̂udapest Vili kér.. Őr-utca 31
c-Ajánlja, legkitűnőbb urasági ó-és uj fajborait, bizhoz szállitba, jutányos áron. “Bármely mennyiség kapható. |
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Masenkó Zs., Prindl József, Pollák és Biiumel, Ba- 
nirszki János.

A napirend ezen pontjánál hosszabb vita indult 
meg. Horváth Dezső nem tarja elegendőnek, hogy 
csak az ipartársulat helyiségében legyen a jelentkezők 
névsora kifüggesztve, dacára annak, hogy ez az alapsza
bályok rendelkezésének teljesen megfelelne. Tekintetbe 
veendő ugyanis, hogy sok tagnak nincsen alkalma az 
ipartársulat helyiségeit felkeresni és igy a jelentkezőkről 
tudomást sem' szerezhet. Szükségesnek tartja, hogy 
a jelentkezők nevei a hivatalos szaklapban, mely majd
nem minden tag kezében megfordul, közöltessenek.

Mészáros Győző rámutat azon körülményre, hogy 
a kávés-ipartársulat egyúttal erkölcsi testület is és 
arra kell vigyáznia, hogy oda nem való egyének tagjai 
közt helyet ne foglaljanak. Indítványozza, hogy a tag
felvétel elbírálása, mielőtt az a választmány elé kerül, 
egy állandó bizottságnak adassák ki, melynek feladata 
kellő információk beszerzése lenne. A hatósági erköl
csi bizonyítványt, melynek alapján az iparengedélyt ki
szolgáltatják, elegendő biztosítéknak tekinteni nem lehet, 
mint ezt eddig is számos eset is bizonyította. Ezen kér
déssel kapcsolatban a tejeskávé és cukor kiszolgálását 
is szóvá teszi, mint bizonyítékait annak, hogy egyesek 
a tisztességet és erkölcsöt nem tartják kellőképen szem 
előtt. A többség a szabályokat és rendeleteket nagy 
kára dacára is tiszteletben tartja ugyan, mégis vannak 
egyesek, akik csak a maguk anyagi érdekével törődve, 
többi szaklársaik rovására tejeskávét és cukrot szolgál
nak ki és igy éppen azoktól, akik a rendeletcket a köz 
érdekében betartani igyekeznek, a vendégeket elvonják. 
Az alapszabályok módosítását oly értelemben tartja 
tehát szükségesnek, hogy ilyen tisztességtelen versenyki
írá s i  okot képezzen, még ha ezáltal egy kétélű fegy
vert használunk, minthogy az illető ipartársulati tag 
kizárása nemcsak az ipartársulat anyagi hátrányát je
lenti, hanem a kizártnak felelőtlenségét is előmozdítja 
Az ipartársulatnak kötelessége a kizárt tagokat 
is a rendeletek betartására szorítani és a vissza
éléseket elkövetőket minden egyes esetben hivatalból 
feljelenteni. Kovács József alelnök és Bánó választmányi 
Ing hozzászólása után az elnök kijelenti, hogy csak ne
héz szívvel járulna ahhoz hozzá, hogy egy kartárs ellen 
a feljelentés eszközét kellessen igénybe venni.

Losoncit Gusztáv alelnök nem osztja az elnök 
nézetét, mert véleménye szerint az oly kartársak ellen, 
kik nemcsak a tisztesség, hanem a többi kartársak ellen 
is vétenek, a legszigorúbban kell eljárni.

Kov cs alelnök hangsúlyozza, hogy az ipartestüle- 
let purfikálni kell, mert különben az ipartcstillet e r
kölcsi súlya szenvedne kárt.

Bánó az alapszabályok módosítása mellett szólal 
szintén fel. A feljelentés, szerinte, nem elég szigorú esz
köz a visszaélések meggátlására, a kizárást megbélyegző 
hatása folytán megfelelőbbnek gondolja.

faltai Miksa szóba hozza a kellemetlenkedéseket, 
amelyeknek egyes kávésoka fehér kalács eladása követ
keztében ki vannak téve. Ha kenyér nincs és kalácsot 
sem szabad adni, — úgy gondolja — nem marad más 
hátra, mint az üzemeket beszüntetni.

Mészáros Győző ezt a kérdést a vajtiggyel hozza 
kapcsolatba. Az árvizsgáló bizottság a hetekkel ezelőtt 
tett előterjesztést még nem intézte el és a kávésok abba 
a válságos helyzetbe kerülhetnek, hogy ma-holnap nem 
lesz élelmiszerük, amivel vendégeiket kiszolgálhatják.

A tejkérdésben sem történt még döntés, dacára hogy a tej
csarnok részvénytársaságok egymásután veszik a kávé
házakat, amelyekben — tejivókká átminősítve — reggel
től estig-tejeskávét és tejtermékeket árusíthatnak.

Pethő György felhozza, hogy a Meteor kávéház is 
magas áron a Tejcsarnok r. t, birtokába ment át és 
saját kávéházának számos vendége reggelijét és 
uzsonnáját a tejcsarnokban fogyasztja most el; ott 
tejeskávét, vajat és különösen kenyeret korlátlan meny- 
nyiségben kaphat, mig ő még a saját használatára szük
séges kenyeret sem képes beszerezni.

Bánó a kenyérkérdésnek tulajdonítja a nagyobb fon
tosságot, annál is inkább, mert a kenyérhiány az egész 
üzemet megakadályozza. Indítványozza, hogy az illeté
kes hatóság delegáljon a kávésipartársulathoz egy oly 
közegei, akinek feladata lenne az előforduló sérelmeket 
megvizsgálni és közvellen megfigyelés alapján erről 
jelentést tenni.

Elnök kijelenti, hogy a kalács és tejügyben az illető 
hatóságoknál el fog járni és megígéri, hogy a sérelmek 
megszüntetésére mindent el fog követni.

Ezután a folyó ügyek tárgyalása következik : igy a 
kézműves és kisipari kormánybiztosságnak átirata tu
domásul vétetett; a „Move" című katonai és a Dr. 
Giesswcin Sándor által szerkesztett „Aurora" cimü 
folyóiratra vonatkozólag a „Move“-t, mint az egyedüli 
katonai szaklapot és az ,.Aurora“-t, m int liberális szel
lemben szerkesztett szépirodalmi folyóiratot, — mindkét 
lap támogatási kérelmének megfelelően — a tagok kü
lönös figyelmébe ajánlja.

Mészáros Győző az ipartársulat adminisztrációja 
tárgyában a közgyűlésen elmondott interpelációját is
métli és szükségesnek tartja, hogy az iroda nem 
csak délután, hanem délelőtt is a tagok rendelkezésére 
álljon. Ezt vitális érdeknek tekinti és sürgős intéz
kedést kér.

Az elnök kijelenti, hogy az adminisztráció javítása, 
oly irányban, mint azt Mészáros szaktárs szükségesnek 
tartja, első sorban pénzügyi kérdés, mert egész napi 
hivatalos órák megtartása jelentékeny többkiadással jár. 
Bejelenti továbbá, hogy máris történt intézkedés, hogy 
egy iroda-kisasszony délelőtt is teljesítsen szol
gálatot. Indítványozza, hogy az elnökség Mészáros 
Győző választmányi tag bevonásával a reorganizálásra 
felhatalmaztassék; az elért eredményről az elnökség a 
választmánynak be fog számolni.

A választmány még a járdaüggyel foglalkozik. Múlt 
évben a főváros tanácsa a járdahasználati dijat 100%-kal 
emelte fel és ennek folytán a kávésok a járda igénybevé
teléről lemondtak. Újabb értesítések szerint a tanács ez év 
ben a járda használati diját 200%-kai szándékozik felemelni, 
ami annál kevésbé fogadható el, mert a jövő nyáron a 
kávésok amúgy sem lesznek majd abban a helyzetben, 
hogy vendégeiket idényszerü fogyasztási cikkekkel kiszol
gálhassák. Égy együttes és egyöntetű eljárás azonban 
már azért is szükségessé válik, mert az ipartársulat tit
kára, aki cv. ügyben annak idején eljárt, az előadó 
tanácsjegyző figyelmét felhívta arra, hogy a tanács az 
érdekelt ipartársulatok, kávésok, vendéglősök és cuk- i 
rászok bevonásával egy értekezletet hívjon össze, ame ! 
lyen sérelmeiket közvetlen előterjeszthetik és bebizonyít
hatják, hogy még a 100% emelés elfogadása is lehetetlen

Egyéb folyó ügyek elintézése után az elnök az 1 
ülést berekeszti.
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Vegyes hirek.
Dr. tószeg Freund Antal. Súlyos veszteség érte 

a serfőzde ipart dr. tószegi Freund Antal halálával 
Fiatalon, virágzó férfikorban január 20-án hunyt el m>v 
bécsi szanatóriumban. Kitűnő előképzettsége nagy gya
korlati szaktudása és kereskedői szellem i’ következté
ben számos ipari vállalat alapítása és vezetése fűződik 
nevéhez. Vezérigazgatója volt a Kőbányai Polgári Ser
főzde r.-t.-nak, alapításai közé tartoznak aM ioyar Élel
miszer r.-t., a soproni Nyugatmagyarországi” Serfőzde 
r.-t., a fiumei rengermelléki Serfőzde r.-t. és a Fiumrí 
Ingatlanforgalmi r.-t., melyek vezetésében tevékeny 
részt is vett. Alkalmazottainak, munkásainak mindig 
résztvevő barátja volt és szociális gondolkodása a 
Kőbányai Polgári Serfőzde r.-t. nyugdíjintézetének ve
tette meg alapját. Lebilincselő modora és megnyerő 
egyénisége számos barátot szerzett, akik igaz szomorú
sággal gyászolják A haláleset nagy és előkelő családot 
borított mély gyászba.

A rendőrnap eredm énye a leszámolás nagy mun
kájára való tekintettel — csak gyüjiőiv kb 10,000 pél
dány adatott ki — véglegeseo még mindig nem állapit- 
hitó meg és csak becslés szerint kb. 4 millió koronát 
hozott a rendörlegénység javára. A vendéglősök hozzá
járulásai még nem érkeztek be teljes számban, de már 
az eddig befolyt összeg kb. 70,000 koronára rúg, a kávésok 
valamennyien beszoIgáltatákhozzájárulásaikatkor.1-17,435 
összegben. Ezen összegekben a szállodákban, vendég
lőkben és kávéházakban felállított urnák gyűjtése nin
csen beleértve, ezek megszámlálása most van folyamat
ban és m indenesetre a gyűjtés egy tekintélyes részét 
képezi. Száraz fényül szolgáljon, hogy a vendéglősök 
és kávésok révén kb. l/i millió korona folyt be a rend
őrnap — melynek eszméje is a mi szakmánkból in
dult ki — javára.

A Vendéglősök Beszerző Csoporja R. T. for
galma növekedésével részvénytőkéjét 1.000,000 koroná
ról 4 000.000 koronára szándékozik felemelni és e célból 
február 3-án, délután négy órakor a Budapesti szállo
dások, vendéglősök és korcsinárosok ipartársutatának 
helyiségeiben (IV., Kalvin-tér 2 )  rendkívüli közgyű
lést (art.

A K ávésok és Főpineérek  B ankja  múlt hó 20-ára 
összehívott rendkívüli közgyűlését, melynek határozat- 
képességéhez a kellő számú részvényesek megjelenése 
hiányzott, folyó hó 18-án fogja megtartani. Ez a köz
gyűlés fog — most m ár a megjelentek számára való 
tekintet nélkül — a bank felszámolása felett határozni.

Európa szürete 1919-ben. Múlt év ősze általános
ságban kedvező eredménnyel zárult. Az egyes országok 
szüretelési adatait szemügyre véve azt táljuk, hogy az 
előző évi eredmény mögölt alig vajamivel maradnák 
el. Gyengébb termés különösen ~ganyo'.országban 
mutatkozott, ahol közepes minőségű ujborért P/a—9 
pesetát fizettek 10 literenként. Franciaország déli részé
ben a term és átlagon alul maradt, minőség ellenben 
mindenhol kielégítő volt. Az árak a minőség szerint 
85 franknál kezdődtek. A forgalom maga a szállítási 
krízis következtében nagyon meg van bénítva és hetek 
is elmúlnak anélkül, hogy a bor elszállítására alkalom 
adódnék. Burgundia termését az őszi esőzések hátrá
nyosan befolyásolták, jobb minőségű szálló 100 kilo
grammonként 250 frank áron kelt cl, inig közönsége-ebb 
minőségűnek ára 80—90 frank közi váltakozik. A borok 
úgy zamatjukat, m int szesztartalmukat illetőleg kiválóak, 
a szállítási lehetőségek hiánya azonban itt is károsan 
befolyásolja a piac helyzetét. Champagne nagy része 
hadszíntér volt, ott ahol azonban a szőllőmivelés

akadályokba nem ütközött, az eredmény teljesen ki- 
eleg tőnek mutatkozott; az árak dekaliterenként 180—209 
ránk közt ingadoznak. Bordói hoiok úgy raennyiségi- 

h;g, mint minőségileg, Így pl. Grandiban kielégítőknek 
mo a hu tok. Egyes helyeken a termés eredménye éven
ként állandóan javul, másutt alig változik, sőt sok 
helyen csökken. 1910. évi borok 7000-10,000 frankért 
kelnek e! tonnánként. Fronsadaisban a szárazság érez-
ro'i0 Í 7 <?:n0kat tVJ=y°tt hátra és a termés hektáronként 
00 hektoliterre tehető előreláthatólag 1000 -1100 frank ár 
mellett. Némstrrszígban vidékenként a termés igen külön
böző volt. A Rajna vidék alsó részén a termés a vára- 
kozásoknak megfelelően mutatkozott, a felső és középső 
vidék szollőkertjei ellenben sok kárt szenvedtek. Pfalz 
esRhemhessentermése ellenben várakozáson alul ütött ki. 
minőségileg pedig a múlt évihez hasonlóan. Baden és 
Elzász-Lotharingia általában kedvező termést mutatnakfel 
minőségileg ii többnyire kielégítő eredményei. Würtem- 
bergben a termés csak egynéhány helyen ütötte meg a 
mérteket; általánosságban az 1919. év a német sző]ló- 
termés történetében kimagasló helyet nem foglalhat el 
különösen a rendkívül magas árak miatt, melyek az égés/' 
kereskedelmet megnehezítik. Oly minőségű borok, melye
ket azelőtt figyelemre is alig méltattak, olyan árakat 
érnek el, amilyenekről m egálmodni sem mertek volna 
Közönséges kocsisborokért 6 -1 0  márkás árat fizetnek 
jobb borért pedig minden árt megadnak. A keres
kedők tartózkodó magatartásukkal az ármérséklést igye
keznek elősegíteni, míg a spekuláció hallatlan magasságra 
veri fel az árakat. Egyes tartományok irányárakat álla
pítottak meg, hogy ezáltal a tultengést megakadályoz
zák, mindezideig csak kevés sikerrel. Ausztriában az 
eredmény általában kielégíthetőnek mondható, dacára 
hógy a háború és annak utókövetkezményei a szőllő- 
földek megművelését nem engedték meg oly mérték
ben, amint az a szőllők érdekében kívánatos lett volna. 
Az árak is hallatlanul magasak. Olaszország termésének 
kitűnő minősége a mennyiség rovására megy. Apnliában 
a szőllő mázsájáért 135 lírát fizetnek, Terranovában 
50—80 lírát a szőllő minősége szerint. Olaszország nagy 
igyekvést fejt ki, hogy borai Németországba újból utat 
nyerjenek, ez azonban a német rendeletek következ
tében csak csekély mennyiségekben sikerült. Általános
ságban a bor rendkívül magas ára feltűnő, minek 
magyarázatát a háború alatti nagy fogyasztásban, 
az átmeneti állapot és a pénzpiac helyzetének nagy 
zűrzavarában és különösen pedig a békeszerződések elis
merésének nehézségeiben kell keresnünk. A szabad- 
kereskedelem, a pénz- és hitelszervezés reorganizásával 
remélhető'eg a viszonyok javulása is vele fog járni.

Nyolcórás m unkaidő  ellen Az osztrák vendéglős 
ipartestűjetek a nyolcórás munkaidő ellen egy bead
vánnyal fordultak az alsóausztriai kormányzótanácshoz, 
amelyben a tizenkétórás munkanap érvénybeléptetését 
kérik. Indokolásuk szerint a vendéglős ipar helyzete 
annyira válságos, hogy a teljes csődtől megmenteni és 
njból versenyképessé tenni csak a hosszabb munkaidő 
behozatalával lehet. Hivatkozott a csehek által m ar 
alkalmazott 12 órás munkaidőre, amely éppen a viszo
nyok felismerésének következménye volt, továbbá a 
Svájcban, a szállodák és az idegenforgalom őshazájában 
létező 12—14 órás, sót a főévadban 17 óráig terjedhető 
munkaidőre, illetve miinkakészültségre. Bebizonyítja, 
hogy a vendéglős-ipar boldogulása m ennyire az állam 
érdekében áll államgazdasági szempontból is, kéri tehát, 
hogy a vendéglős ipar a míves ipar köréből kivétessék 
és a közlekedési üzemekhez soroztassék he. Ha a többi 
államok ide vonatkozó rendszabályainak megfelelően 
birállatik el az osztrák vendéglős ipar is, lehel még 
remény arra, hogy a gazdasági helyzet ismét megjavul.

Megrpndelésaknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A Kőbányai Polgári .Serfőző j \- t .  igazgatósága 
fcliigyclőhizottsága mély meyilletődéssel tudatja, hogy 

a vállalat igazgatóságának tagja és nagyérdemű ügyvezető

tószegi
igazgatója

FREUND ANTAL dr.
élete virágában, alkotó crejénok teljében elhunyt.

A megboldogult kiváló tehetségét és nagy tudását 
vállalatunknak szentelve, annak fejlesztésén fáradhatatlanul 
munkálkodott és hatalmas lendülettel vitte előre a felvirá
goztatás utján. Fcnkölt gondolkodása, tündöklő lelki tulaj
donságai mindnyájunk őszinte szeretetének és nagyrabecsü
lésének részesévé tették. Mi szeretve tisztelt tanácsadónkat, 
tisztviselői, munkásai pedig őszinte barátjukat vesztették cl.

Hervadhatatlan érdcm cFhálás és kegyelete.? 
emléket biztosítanak;neki.

A Nyugatniagyarországi serfőződe és maláta
gyár r.-t. igazgatósága és felügyelőbizottsága az igaz 
fájdalom hangján tudatja, hogy a vállalat alapitója és elnöke 

tószegi

FREUND ANTAL dr.
ur,

alkotásokban gazdag életének delén NVienben elhunyt.
A sajnos oly korán elköltöződben, ki fáradhatatlan 

tevékenységéi vállalatunk javának és felvirágoztatásának 
szentelte, céltudatos vezetőnket és tanácsadónkat gyászol
juk, kinek eltávozása fájdalmas és pótolhatatlan veszteség 
számunkra. * •

Emlékét mindenkor bensőséges kegyelettel 
fogjuk megőrizni.

A Tcngcrinciléki Serfőző r.-t. Fiume igazgató
sága és felügyelő-bizottsága fájdalmas megillctődéssel 
adja hírül egyik alapítójának és érdemes alelnökénck 

tószegi

FREUND ANTAL d r .
urnák

Wienben történt szomorú elhunytat.
Mélyen megrendülve siratjuk benne vállalatunk egyik 

megalapítóját, ki fényes tehetségeivel hivatva volt annak 
fejlesztésében irányt jelölni és munkánkat termékeny esz
mékkel gazdagítani.
Emlékét lelkűnkben mindenkor híven fogjuk m eg

őrizni.

Á lla tn i in g y e n e s  k ö z v e t ítő  szállodák és vendéglők 
részére ■ VIII., .Tózsef-ulca üli. Telefon : József 20 - 80 és 
József 33--88 Hivatalos órák reggel 8-tól este (i-ig.

1 (twistéin M utóda Horváth Nándor, t'öüzle l: [V , Vám 
ház-kórul I. Telefon: 39 -  88 vagy 39 -89 . liulizedek Ata azormáp 
Icinaimobb szállodáinálm ;uteylöm eI; cs knmlwzamak aUando 
szállítója. Fióküzletek: VI., T űit lslvan-ulca /. (I elclon 11 48) es
Svábhegy, Eötvös-ul 8. (Telefon 43-31).

szerkesztői üzenetek.
M. I. 1. Az iparlörvénv érleimében az engedélyhez kötött 

ipari egv éven belül meg 'kell kezdeni. — 2. A trafik engedély 
semmiféle egyéb jogot vagy kedvezményt nem foglal magában.
3 . ,\ fővárosi* kávéházakat a cukor és kávéközponlok látják cl 
sáeliarinnal és liadikávéval, ugyanezt vidéken az illetékes haló 
ságok végzik.

Vízvezetéki  javí tások
P O G Á N Y Budapest, Vili. kerület 

Rökk Szilárd-utca 30. 
Telefon József 1 48

H O R T Z  V A L É R  K Á R O L Y  
Schamburg-Lippe herceg udvari pincészete. 

Villány pezsgőgyár és borpince r. t. vezérképviselője  
Rákospalota. Telefon: 31.

NATOVITZésFLAGH t m t n i i
B U D A P E S T , VII., KÉR., K A Z IN C Z Y -U T C A  3 0 . S Z Á M

TELEFONSZÁM JÓ Z SE F 124-21

A Magyar Seríőzők Egyesülete mély meg- 
illetődéssel jelenti, hogy igazgatósági tagja 

tószegi
F R E U N D  A N T  A U  D R .

ur
f. hó 20-án elhunyt.

A megboldogult nagy tehetségével, példás 
szorgalmával és kiváló ügybuzgalmával szolgálta 
egyesületünknek, iparunknak és hazai közgazda
ságunknak ügyét.

Emlékét megőrzi igaz kegyeletünk 1

jj M a l l l f f  a n d
b o r  v i z s g á l ó  k é s z ü l é k  
államilag hitelesítve azonnal 

k a p h a t ó

E r d é l y  é s  S z a b ó
tudományom m üszergyárában  
Budapest, IX., Liliom-utca 46.

Telefon Jözsef 35 - 74. Telefon József 23 U5.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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lagylall, jegeskávé, hirtegkész/lmének előállilii- 
sana a jég sózására, valamint hűtőkészülékekhez. 
Minden felvilágosítási és értesítést szóbeli va«v 
írásbeli kerdczósködésekrc dijinenlescu nyujl

A M agyar S ó jö v ed é k  Vezér ügynöksége
I p a r s ó o s z t á l y :

Budapest, V,, Váczi-kőrut 32. Tel. 73 40

Ajánlunk raktárunkról:

S Z IV A H K X H Ü V E L Y T .
Dunai Államok Kereskedelmi és Ipari R. T. 
Budapest, V. Országház-lér 4. Tel. 113-66, 159-16.

Látott-e már világító Rókát?
Hat. eng. villamossági vállalat.

K é s z í t  m i n ő é n  e s z a k b a  u á g ő  m u n k á t .  
Budapest, VIII., József-körut 68. Tel.: József 68 76.

F E I Q L ,  L Á S Z L Ó  h a b  e n g .
I I I  |  I H U U  felszerelési és;jókarban-
a  1 L L M S í  I tartási v á l l a l  a 1 a

szel'ilízl',../tbat"'lzak'«, r , ndé8l<fk’ • “ ‘""dák . világítás s/.t llo/.lf tok és csengők felszerelését és Jókarbantarfását
B udapest, VI. kér., H egedűs S ándor-u tcn  7 szám ,

0 -

S

0-

- 0-

UNGÁR-HORTI és TÁRSA
szállodai, vendéglői és 

f (  ## t kávéházi adás-vételi

^ ü g y n ö k ség i iro d á ja ^
Szakm abeli tra n sz a k c ió k  és

bankkö lcsö n ö k  közvetítése. 
-------------------------------- [5 ]-----------------------------------------

0

-0

J  É G  S  Z  E  K R É N Y
v e n d é g lő s n e k  a lk a lm a s  e la d ó .  M e g te k in th e tő  h é tk ö z n a p  11—12 

k ö z ö t t .  THOI.VAY V ., A lk o tm A iiy - i i te a .i l .

Vendéglői, kávéházi tűzhe
lyek. cukrászkcmcncék kü
lönféle darálók, közlőinüvek
készítését, megjavítását és 
rendbe liozníalát a legjulányo- 
sabban elvállalja a volt l.nkos 
Lajos takaréktüz.hely gyár 
üzemvezetője és főszerelői 

által megnyitott

Bönsök, Balogh és Bakonyi
takaréktüzhaly gép és szerszám készítő cég
IX. Rákos-utca 6' Telefon József 82—60 
Lakis: Vili. kerület Bezerédi-utca 8. földsz. 3.

ÜD Í T Ő  VI ZE legyen  m tndennnql (intőd! □
□ M e g r e n d e lh e tő  a z  „ A r té r ia 1* r  .t .-n á l, B u d a p e « r-  n
□ TELEFON József 92 26 O

^mnDDaDnDDGDDGGDDDDDDDDDDaDQDixranDaDaDooDCíy

| cimfúblatesfö K R E N K Ó  M I H Á L Y
i_______________________________________________________________________________________________

Budapest, V i l i , 
Ilémet-ufca 39.

COGNAC £ Z U  B f l  D U R 0 Z I E R  & E l e
FRflnem eosnHe.sviáR PRomonTOR

BÜBPICC3C0TT 1884.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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P A P Í R  S  Z A L V  E T A
k á v é h á z i  é s  é t t e r m i

a  l e g o l c s ó b b a n  b e s z e r e z h e t ő
BERKOVITS KÁROLYNÉ 

Hektogrnph sokszorosító, éttermi, kávéházi cukrász- 
papír és papírszalvéta raktára.

BUDAPEST. VII., SIP-UTCA 4. TELEFON 106-07.

FIGYELJÜNK
Pialnik Nándor és fiai budapesti 
magyar játékkáliyagyár gyártm á

nyainak valódiságára.
Óvakodjunk 

a rossz utánzásoktól. 
Magyar játékkártyagyár 

részvénytársaság.
Píaifirtilk N á n d o r  é s  fia i 
Budapest, VII., Rottenbiller-u- 17. 
Tel fon: József 10-03. Alapi tatott 1824.

HAZAI IPAR
I

'<H$ Gróf

Esterházy 
Ferenc?.
uiadaimi

TATA

L A K O D A L M A S , (D eim  sec) étfes. 
Á l d o m á s , (Sec) Eavanykás. 
B IL L IK O V , (E x tra  d ry) száraz. 
VIN NATÚRÉ.

Orosz Bernét, Budapestv

Mayerhofer és Nemény Utódai
Budapest, VI., Gyár-utca 20.

Telefon: 71—55. Telefon 71—55.
Kávéházi-, vendéglői --, konyhaberendezések, 

mindennemű használati eszközök. 
K á v é h á z i  p ó t e c i é n y e R  é s  f f a g y i a l t ü s t ö k .

M a g y a r  F é m  k ö z  p o n t  beváltási helye.

A Császárfürdő v e n d é g l ő  és  k á v é h á z
volt berendezése u. m. Thonet-féle asztalok és székek, álló, 
függő és vasfogasok, kerti asztalok és székek, takaréklüzhely, 
légszesz tűzhelyek, bor- és sörkimérő asztalok, amerikai es 
más jégszekrények, fagylaltgép és tartály, kretlenz és ruha
szekrények, fa- és vaságyak, konyhaasztalok és kasszák, nagy 
kertiernyő, faasztalok, privát szódavíz palackok, lég- és víz
nyomó sörkészülékek eladók. Megtekinthető III., Zsigmond- 

utca 50., délelőtt 8—10-ig, délután 1 4-ig.

ingatlan-, iizlet-értékesitő, pénzfolyósitó \  
és Export-Import részvénytársaságTeréz-köruf 3.
Telefon 64 -  97. Telefon 64-97

KÖZLEM ÉNYEI:
I. ÍNGATLAN-OSZTÁLY

Ingatlanokat veszünk és eladunk a leggyorsab
ban és a legszolidabb feltételek mellett.

II. ÜZLET-OSZTÁLY
Keresünk vételre kávéház okol, vendéglőket 
szállodákat, bárokat, helyben és vidéken.
Hasonló üzletek eladásra előjegyezve. 
Közvetítőket jól díjazunk.

III. ÁRU-OSZTÁLY
Veszünk, eladunk mindennemű árut, iparcikket. 
Képviseleteket vállalunk.

IV PÉNZKÖLCSÖNÖKET
ingatlanokra kedvező feltételek mellett elhe
lyezünk és adunk.

Jó megjelenésű ügynökök felvétetnek i

TR A N S Y LV A N 1A  S E C  
a  Louis Francois &  Co.

B U D A F O K
TELEFON : BUDAFOK 15. SZ. 
Sürgönyeim : Francois, Budafok.

IIORS CONCOURS.

1(1 elsőrangú kitüntetés. 
FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENC
T E L E F O N : 35 -7 0 . 

BUDAPEST, V , GIZELLA-TÉR 
VEZÉRKÉPVISELÖSÉG :

RUDA ÉS BLOCHMANN UTÓDAI
TELEFON!:«38-66. 

BUDAPEST, AKADÉM1A-U. 16.

BORHEQYI F. Borhegyi bor
BORKERESKEDÉS
Budapest, V., Gizella-tér 4. (Saját ház.) P incék: 
Budafokon és V.,'Gizella-tér 4. ,.Telefon 35 79 
Fióküzlet: V., Egyelem- utca 2. Telefon 10-50.

Ajánlja a legjobb francia és m agyar’p c z  s g ő k e t ,  
cognacot és likőröket gyári árakon. Belföldi borait 
az első hírneves borterm előktől a legjutányosabb  
áron szolgáltatja. Vidéki m egrendelésekfgyorsan és  

pontosan teljes ittetnek.

Radó Izor nyomdai müintézete, Budapest, VI., Hajós-utca 25. — Telefon 25—30.
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