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Gartnei1 Ágoston
elektrotechnikai czikkek raktára 

Budapest, V., W urm -utcza 3. szám . ‘ytb

I Izzólámpák. »Nernst«-féle lámpák, 
foglalatok és mindennemű vilá
gítási készülék és csöngettyü-be- 
rendezésekhez való anyagok nagy 

raktára.
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Sörfőzde Budafok
Különlegességek :

S za lo n sö r
S zt.-G a llé rt-sö r

M a l á t a s ö r
Hordókban és pa laczkokban ^

Városi iroda: Budapesten, V., Kádár utcza 5.

SEC SEC I  Alapittatott 1854

I U : :
Alapittatott

. . . I
TALISNIAN

TÖRLEY JÓZSEF És T§*

£ C8. és kir. udvari

PR0M0NT0R
(Budapest)

s kamarai szállító.

Hüftl Tivadar
F  csász. és k ir . u dvari szá llító .

Porczellápgyáros nagykereskedő

Budapest, D orottya-utcza J4.
S a já t po rcze llán g v ár Ó-Budán.

_________________ Í 2 ___________ ______

SAJTNAGYKERESKEDÉS.

DREHER ANTAL SERFŐZDE! R.-T.
Budapest (Kőbányán).

Városi iroda : Vili.. József-utcza 36. -  Saját palaczk-töltés.
Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márcziusi-, 
kiviteli márcziusi-, korona (á la pilseni), malata-, bajor-, 

dupla márcziusi- és bak-sörét. 
Különlegesség : dupla maláta kösör kökorsókban. 

Nagyobb sörmennyisóget saját jégkocsiaiban szállít.

JUNG  PÉTER  5
sajt-, vaj- és csemegeáru nagykereskedés

TELEFON 785. BUDAPEST. TELEFON 785. 
Főüzlet: IV., Vámház-körut 12. sz.
Fióküzlet: VII., Garay ter 5- szám.

Mindenféle bel-és külföldi sajtok, hal- és hus- 
neinüek. Hal-, hús-, szárnyas-, főzelék-, turista- 
és vadász stb. konzervek. Mustár, halikra, déli
gyümölcs és mindennemű csemegék, tea és 
likőrök. Magyar és franczLi pe/.sgőborok és 
mindenfajta ásványvizek a legczolidabh árak 
mellett kaphatók Vidéki fogadós, vendéglős és 
kávés uraknak levél vagy sürgönyr«ndeletere 
mindenkor a legmegfelelőbb czikkek gyorsan és 
pontosan szállíttatnak Árjegyzék kívánatra ingyen

'  aJ ü



Dr. Ángyán, dr. Elischer, dr. Herczel, dr. Kétli. dr. Korányi, dr. 
Laufenauer és dr. Liebermann egyetemi tanár urak által ajánlott

dupla m alátasör S z e n t  I s t v á n  
— védjegygyei -

a kőbányai polgári serfózö részv.-tára. készítményé,
a söripar egyik legjelentősebb vívmánya.

Ezen rendkívül kellemes izü üditő-ital egyszersmind kitűnő szer 
álmatlanság, idegesség, emésztési zavarok és étvágytalanság ellen, 
ajánlható továbbá vérszegényeknek és lábbadozó betegeknek, vala
mint a gyengeség különböző nemei ellen, végre igen fontos szop
tató nőknél. — Kapható Budapesten minden fűszer- és csemege
üzletben. A vidékre a serfözdo m^ga szállítja. — Budapesti árak: 
a fogyasztási adóval együtt egy nagy palaczk (palaczkokon kívül) 

40 fillér, egy kis palaczk 32 fillér.

Első magyar részv. serfőzde
Gyártelep és központi iroda : Kőbánya. Telefon sz.: 52—60. 
Városi iroda: Vili., Eszterházy-utcza 6. szám.

Telefon-szám: 52-59 .
Palaczksör osztálya: X. kerület, Kőbánya.

Telefon-szám: 56—58.

Több kitüntetés tulajdonosa. «É > Többszörös jury-tag.

cs. és kir. udv. butorgyáros.
Nagy választék modern bútorokban.MAHUNKA IMRE

BUDAPEST,
Vili., Rigó-utcza 6 és 8. Vili., Német-utcza 49 és 51.

Igen elegáns modern és ízléses lakószobák teljesen 
berendezve raktáron találhatók, valamint olyan családias 
jellegű urí szállodák és vendéglők berendezését is készíti, 

a melyek eddig nálunk ismeretlenek.

TELEFON 59 23. '  T '
< É >

TELEFON 5 9 -2 3 .

IRMANN FERENCZ rézár"Byára Budapest, vii.,
-------------------------------- Csanyi-utcza 9. szám —
Készit gőz-, víz- és légszeszvezetékhez szükséges réz
árukat B:r- és sörszivattyukat, sörkimérö készülékeket 
légnyomással, valamint mindennemű rézcsapokat fém
felirati táblákat és rézsulyokat. Alapittatoit 1880-ban 
Az 1896. ezredéves orsz. kiállításon az állami ezüst

éremmel kitüntetve. Telefon 29—03.

KRISTÁLY természetes hydrocarbonatos ásványvízforrás, 
mely szénsavval telittetik. Az emésztést elő
segítő pompás asztali Ital. Vidékre és kül
földre fuvardíjmentes szállítás. Kérjen ár
jegyzést a Szt.-Lukácsfürdő Kút vállalattól 

Budán. St-L ouis 1904 : Grand Prlx.

Kulcsár és Társa
Budapest VIII, Reviczky-tér

Telefon 63—03

uií

5 l >

Különlegesség: Márvány- és majolika- 
utánzatokban. ® Mázoló, fényező- és 

diszfestészeti müintézet.

NflJMRN JÓZSEF
Szállít vendéglősök, kávésok, korcsmárosok stb. részébe a legjobb minőségű 
vlrstllket, kolbászokat napi árakon. — Megrendelések pontosan teljesittetnek.

hentesmeafer Budapest. 
Vili., Ijémet-utcza 2I. sz.

SZEPESSEGI LENIPAR!

b

WEIN KÁROLY és TRRSRI
vászon- és asztalnemű-gyáros k 

Budapesti főraktár : IV., K oronaherczeg-u icza  8.
(Harisbazár épület).

Ajánljuk hírneves szepességi vászon, asztalnemű, törülköző, 
törlő, csemegt kendő és minden e szakmába vágó gyárt
mányainkat. — Szállodai fehérnemü-bere. dezésekröl költ
ségvetéssel szolgálunk. — Minden darab gyárunkból szár

mazó árut védjegygyei látunk el.

-<
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VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK
Megjelenik minden hó 10. és 25 én.

Előfizetési ár :
Egész évre kor. 12.—  Félévre kor. 6. KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal : s 

! Budapest (Erzsébetfalva) Erzsébet-u. 62. s
s Kéziratok és előfizetések ide >ozil'

/V czimzendök.

Szerkesz tésért és k iad ásért felelős : W. V Á M O S I  E M I L .

A z évforduló alkalm ával barátaimnak, 
üzletfeleim nek és ismerőseimnek háláiéit szív
vel kívánok szerencsét. Kérem az irántam  
tanúsíto tt jó in du la tu ka t továbbra is számomra
m egtartani.

<■*.Budapest, iqoó. december

W. Vámosi Emit.

M ilyen az iparunk mai he lyzete?*
I i ta : G eiger Árpád.

Ha végigtekintünk az egész társadalmon, azt lát
juk, hogy ann k minden rétege, minden osztálya külön- 
külön szervezkedik.

Ezen szervezkedés céljával és hasznával úgy hiszem 
ma már minden ember tisztában van,

A munkások azért szervezkednek, hogy minél 
jobb munkafeltételt és megélhetést vívjanak ki maguk
nak. A mezőgazdák, gyámsok és iparosok pedig azért, 
hogy egyrészt termékeiké: minél jobban elhelyezzék és 
hogy megvédjék magukat a munkások követelései ellen. 
A kereskedő azért szervezkedik, hogy áruját egységes 
árban minél jobban értékesítse.

Látjuk tehát, hogy közgazdaságunk minden ága 
a szervezkedés hatalmát tartja azon erőnek, mely meg
védi nemcsak az egyedet, hanem az összességet is.

Hogy állunk a szervezkedéssel iparunknál.' Milyen 
a helyzetünk ? Erről akarunk ma l)eszélni és reméljük, 
hogy meggyőző érveinkkel meg fogjuk tudni mutatni 
azon utat, mely a boldogulás felé vezeti iparunkat. Nem 
akarjuk ugyan lapunk hasábjain a személyeskedés mag- 
vát elhinteni, kijelentjük, togy mi a jogos kritika hatá
rait soha át nem lépjük, átlépni nem fogjuk.

És ha talán jelen cikkünk által szakmánk, illetve 
iparunk vezetői közül valaci találva érezné magát, akkor 
ne vegye azt az illető rósz néven, mert a jogos kritika 
nemcsak hogy szabad, hanem szükséges is.

Jelen cikkünkkel egy cikksorozatot kezdtünk rn'g, egy
úttal kérjük kartársaink hozzászólását.

De rátérünk a dolog érdemére. Foglalkozni kívá
nunk itt első sorban azzal a szenykonkurrencziával, 
mely rövid pár év előtt felütötte fejét nemcsak a fővá
rosban, hanem a vidék nagyobb városaiban is.

Gomba módra teremnek a főváros útvonalain az 
úgynevezett 6 és 10 krajcáros bódék. Hatalmas táblák 
hirdetik a bódé előtt, hogy egy '/2 liter Dréher már
ciusi sör 10, 3 deci 0 krajcár és 1 liter «valódi» csö
möri bor csak 22 krajcár. A pálinkamérések, az úgy
nevezett snapszbutikok sorra átvedlenek, illetve átala
kulnak ily () krajcáros bódékká és ezek nemcsak azon 
kartársaink ekzisztenciáját veszélyeztetik, kiknek ven
dégei a munkások soraiból kerülnek ki, hanem azokét 
is, kiknek álló sörözőjük, vagy borozójuk ezideig meg
lehetős forgalmat mutatott fel. A Grünfeldek, Mayok, 
blochok, Elek Arthurok stb. behálózzák úgyszólván az 
egész fővárost ily bódékkal és kevés kartársunk van, 
kinek nyakán ne volna ily szenykonkurrens.

A l:>ornagykereskedő, ha rósz borait nem tudja 
értékesíteni a vendéglősöknél, egy cseppet sem esik 
kétségbe. Kibérel egy vagy két, esetleg több üzlethelyi
séget is a város különböző részein, beállít az üzleteibe 
— ha azt üzletnek lehet nevezni — egy-egy strohmant 
(kik rendesen kocsisokból kerülnek ki), ki elméri sa
vanyú rósz lőréjét 22, 24 és 30 krajcárért. Az egész 
üzletberendezés két darab gerendából áll és kint lát
hatod azon ékes felírást, hogy Halló!! Hallói! Itt meg
állj !! Itt lehet csak a jó  «ceglédi*, kecskeméti és tudja 
Isten hova való micsoda «valódi» jó bort és kis üstön 
főtt pálinkát inni.

Csak 22, 24 és 30 krajcár egy liter. Innen van 
azután azon szomorú körülmény, melyet a fővárosi 
magy. kir. pénzügyigazgatóság a múlt évben kimutatott.

Hatszázharmincnyolc ital mérési engedély vonatott 
be a múlt évben a vendéglősöktől. Hatszázharminc
nyolc kartársunk adta vissza italmérési engedélyét, nem 
azért talán, mert már az úgynevezett jól megérdemelt 
nyugalomba akartak vonulni, hanem azért, mert ezen 
piszkos konkurrencia következtében a viszonyok kény- 
szeritették őket, hogy vagy üzletüket eladják, vagy 
pedig feladják.

Ugyebár szomorú statisztika ez és lám, iparunk 
vezetőférfiai nem látják ezt Elterelik kartársaink figyel
mét ezen nyavalyától, olyan dolgokkal foglalkoztatják 
őket, melyek csak azon iparral lehetségesek, hol egész
séges állapotok, illetve viszonyok vannak. Nem, tisztelt 
uraim, nem bizonytalan vállalkozásokra kell serkenteni
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László és Sugár
technikai üzlet, villanyberendezési vállalat

Budapest, Váczi-körút 7 4 . sz.
S S  Telefon 4 7 -2 0 .  s =

Ajánlja: «V énusz»  villany körtéit, melyek kitünően ég
nek és hosszú élettartamunk, darabonként 63  f i llé ré r t ,  
2% pénztár engedménynyel, de azon kikötéssel, hogy 
k ié g e t t  «V énusz»  k ö r té ik e t  b á rm ik o r  20 fillérért 
c se ré b e  visszaveszik. 500 db. vételénél 5°/0 en
gedmény. Ily en  o lc só n  k itű n ő  v i l la n y k ö r té k e t
se h o l sem  le h e t k a p n i. ^ < ^ 4  « R e g in a » , « R e g in u la »  
és « H e lia» -iv lám p ák  k o rs z a k a lk o tó  ú jd o n s á g o k .  Pom
pás fényüek, nyugodtan és sokáig égnek egy szénpárral.
Villanyberendezésekot rendkívül jutányosán vállalunk.

szaktársainkat, hanem arra kell törekednünk, hogy meg
tisztítsuk iparunkat ezen mételytől.

Nincs az a szállodás, vendéglős vagy kávés, ki a 
közterhek, az óriási magas házbérek súlya alatt ne 
nyögne és ha még hozzáadjuk azon égbekiáltó drága
ságot, mely az élelmi szereknél napjainkban mutatkozik, 
akkor azon konklúzióra jutunk, hogy nem valami rózsás 
állapotok uralkodnak iparunknál.

Ne ringassuk tehát álomban magunkat, kezdjünk 
a gyom kigyomlálásához. Indítsunk erős, céltudatos 
mozgalmat legelőször is ezen piszkos konkurrensek ki
irtására.

Fogjunk össze valamennyien, hogy eltárolásuk e 
kontárok gyülevész hadát.

Szervezkedjünk céltudatosan, hogy helyzetünkön 
javítsunk.

Nem kell ehhez nagy tudomány, csak egy kis jó
akarat, egy kis elhatározás.

Ezért tartottuk szükségesnek ezeket feltárni szak
társaink előtt.

Igaz ugyan, hogy a mi lapunk nem bir semmiféle 
hivatalos jelleggel, nem áll semmiféle klikk szolgála
tában.

Függetlenek vagyunk tehát mindenkitől. Bátran 
kimondjuk véleményünket, bátran harcolunk szaktársaink 
érdekéért, ezért fogadják el az illetékes fórumok taná
csainkat, mert hiszen egy nagyon hires államférfi 
mondta : «Hogy a jó tanácsot még az ördögtől sem
szabad visszautasítani» . . . amely abból áll, hogy ne 
kétes vállalatok alapítását tűzzék ki célul maguknak a 
vendéglős szaktársaink (pld. a Sörfőzde), hanem oda
hassanak, hogy erős és céltudatos szervezkedés révén 
meggátolják, illetve megfékezzék eme fattyúhajtását 
iparunknak.

Ez a 1 gsürgősebb teendő Lapunk ezen harcból 
kiveszi az oroszlánrészt. Nyújtsanak segítséget nekünk 
tehát ez ország vendéglőseinek összesége és ekkor 
remélhetjük, hogy szebb napok virradnak reánk. Minden 
szó, minden betű, mely e cikkben foglaltatik, azt bizo
nyítja, hogy tenni kell ez ellen valamit Szervezkedjünk! 
Tömörüljünk! Hogy hogyan, azt majd a jövő számunk
ban fogjuk kifejteni.

„V egetá l."
Mi az « Vegetál?. « Vegetál» egy tiszta növény- 

zsir, mely hivatva van az élelmiszerek terén rövid időn 
belül világra szóló változást előidézni.

Ez alkalommal nem akarok annak vegyi elem
zésébe bocsátkozni, azonban ha elmondom jó tulajdon
ságait, a leglaikusabb ember is azonnal be fogja látni 
és meg fogja érteni, milyen nagyfontosságu szerepre 
van hivatva a « Vegetál.»

A * Vegetál.-ttok egyik jöelönye, hogy rendkívül 
kiadóssága mellett kellemes ize van e's teljesen ment a 
más zsiradékok nehéz és kellemetlen szagától, könnyen 
emészthető és kezelése is igen könnyű, mert az olvasztás
nál, sütésnél, főzésnél és egyszóval bármilyen alakban 
való használatánál nem fröcsög és nem terjeszt kelle 
metlen szagot

A « Vegetál» tápereje fölülmúlja az összes zsírok 
táperejét, felette áll a kokus-, ét- és hasonló nevek alatt 
forgalomba hozott különféle zsíroknak.

Ezen rendkívül előnyös tulajdonságainál fogva a 
francia hadsereg vezetősége elrendelte, hogy a francia 
katonaságnál csakis « Vegetál. használtassák főzéshez, 
sütéshez egyaránt.

Mint értesülünk, már nálunk is közkedveltségnek 
örvend a « Vegetál» és számtalan előkelő háztartáson 
kívül már igen sok elsőrendű étterem tulajdonosa is 
sikeresen használja a «Vegetál »-t. Tekintettel a mai 
drágaságra, bizton remélhető, hogy a «Vegetal»-t, mely
ből mindig egy negyed résszel kevesebbet kell venni, 
mint vajból vagy zsírból, nemsokára mindenütt fogják 
használatba venni, mert a «Vegetál ■ előnyös tulajdon
ságait oly helyeken is lógják felismerni, hol eddig 
irtóztak más mint a drága disznó- vagy libazsírt hasz
nálni. A «Vegetál, vizet nem tartalmaz, sütés alkalmá
val nem forr.

A felsorolt rendkívüli jó tulajdonságai mellett 
még az is megvan a «Vegetal»-nál, hogy jutányos ár 
mellett (I kgr. 1 korona) mindenütt kapható.

AU az elmondottakról személyesen is óhajt meg
győződést szerezni, fáradjon el a „Növényzsirgyár rószv. 
tars.“ telepeire, IX., Külső soroksári-ut 144. sz., hol

Horváth és Csillag
Mü-tekeasztal és dákó-gyár 

B U D A P E S T , VI., K ir lá y -u tca  19.
IVl. k i r .  t ö r v .  b e j e g y z i  j t  o z é g .

S Z .

Telefon 35 91 Telefon 35 91.
Kávéházi berendezések s egyéb d is 7 míí- 
a sz ta lo s  m unkák  v á lla la ta . Nagy válasz
tékú raktár tek easz ta lo k b an . Minden eddigi
nél olcsóbb árak, a legpontosabb kiszolgálás 

és jótállás
Árjegyzék és bővebb értesítések Lérmentesen
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Vásároljunk magyaneakereskedönél!
A já n lju k  a  t. k á v é s  é s  v e n d é g lő s  u ra k  fig y e lm éb e  a  k itű n ő  é s  első

rangú te a k e re s k e d é s t .

A lap ltta to tt 1850-ben.

SCHNITZER MÓR
BUDI PEST, VI-, Váczi-körut 9, sz,

(Szerecsen-uhza sarok.)

mindennemű felvilágosítással, szivesen szolgálnak, Ven 
döglőseinknek pedig nagyon ajánljuk, kíséreljék meg 
egy próbarendeléssel és meg fognak győződni, hogy 
jobbat olcsóbb árak mellett sehol sem szerezhetnek be

f l „Kristály-forrás" revidius.
Ipartestületünk már a múlt év nyarán figyelmez

tette a vendéglősöket, hogy a * Kristály» viz vállalat 
által kartársainkra erőszakolt öt évre szóló szerződése
ket komolyan nem szabad venni, mert az azokban fog
lalt pontozatok egyrészt a szabad kereskedelmet akaszt
ják meg, másrészt pedig a vendéglős, ha az említett 
szerződést véletlcnségből aláírta, más mint Kristály-vizet, 
tehát szódavizet sem nem adhat vendégeinek.

Az utolsó időben a Kristály vállalat egy állítóla
gos uj szerződési mintát mutatott be ipartestületünk
nek, de az azt kisérő levél oly fennhéjázó szöveggel 
bírt, hogy ipartestületünk ezt a levelet egyszerűen tu
domásul nem vette és az egész tárgy felett napirendre 
tért át.

Tetejében most a Kristály vállalat perrel fenye
geti azon vendéglősöket, kik elég bátorsággal más mint 
kristály vizet is tartottak üzletükben ; igy tisztelt kar
társaink egyik szép napon arra fognak ébredni, hogy 
azért, mert a vendég kívánsága szerint esetleg egy üveg 
Margitszigeti, Artézia, Csillaghegyi vagy más szénsav
val telitett vizet adtak el, százakra menő birságban 
lettek elmarasztalva. Bemutatjuk igen tisztelt kar tár
sainknak a Kristály forrás által kötött bokrétának egyik 
igazi levelét ; tessék azt élvezettel végig olvasni és meg 
lesznek győződve, hogy «Kristály»-ban fürödni nagyon 
is drága mulatság. Az idő rövidsége arra késztet min
ket, egyelőre kartársainkat csak figyelmeztetni, hogy 
uj szerződéseket, akár milyen rózsás szövegű is legyen 
az, ne kössenek a vendég elé pedig tessék olyan vizet 
tenni, amint a milyen a vendég és nem Várpolatai 
Palotai Ödön és Várpolatai Palotai Rezső urak kí
vánják.

Egyöntetű és eredményes eljárás végett pedig 
tisztelettel kérjük kartársainkat, szíveskedjenek pana
szaikkal szerkesztőségünkhöz fordulni.

más szénsavval telített vizet is tart és árusít, minek 
folytán ön a velünk kötött szerződéses megállapodást
megszegi.

Szerződéses megállapodásunk 5 ik pontja értel
mében ön ennélfogva köteles nekünk 5U korona bírsá
got fizetni és az eddig önnek nyújtott kedvezmény 
értékét és pedig 30 darab fürdőjegyért 30 koronát. 
Felszólítjuk, miszerint a fent kimutatott 80 k o r o n á t  
y nap alatt megjizetni, továbbá az üzletében még 
levő más szénsavval telitett vizeket eltávolítani szíves
kedjék, különben a pert ön ellen haladéktalanul fo g 
juk  megindítani.

ICgyúttal figyelmeztetjük, hogy ezentúl a szerző
déses megállapodást pontosan tartsa be, mert újab
ban konstatálni fogjuk vajon a Kristály forrás ás
vány vi .en kívül más szénsavval telitett vizet még 
mindig tart e. Amennyiben konstatálnék, hogy még 
mindég nem tartja be a szerződést, ezért újabb yo 
korona bírságot lesz köteles fizetni és ez ismétlődni 
fog minden egyes esetnél, melyben megállapodásunk 
3. pontját megszegi.

Tisztelettel
Másolat. Szt. Lukácsfürdö Kutvállalat részv.-T.

Palotai R. Palotai Ödön.

Kérjük becses személyes látogatását kutvállalati 
irodánkba.

Horváth ur eddig nem fizette 
várva várja mig jön a többi.

meg a 80 koronát, 

Vederemo.

Társas reggelik:

A .Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
marosok lpartársulata» minden héten pénteken társas 
reggelit tart. A legközelebbi reggeliket a következő 
helyeken tartják :

Budapest, 1906. október 15.
J ó  b a r á to k  ö ssz e jö v e te le i .

Tek. H o rv á th  K á ro ly  urnák

Budapest, Mátyás-u. 3
1907. január hó 2-án : Doktor László vendéglőjé

ben VIII., Tavaszmező-utca 7.

Megállapítottuk tanukkal, hogy üzletében ön a 
Szt. Lukácsfürdői Kristály-forrás ásványvizén kívül

1907. január hó 9-én : Kriszt Sándor vendéglőjé
ben VII., Dembinszky-utca 52.

Herz Ármin Fiai IX., Soroksári-ut 76. Ajánlja kiváló minő- 
milanói szalámit és mortadellát.

Minden egyes rúd ólompecséttel van ellátva, melyen a gyár védjegye í r

szalámigy r Budapesten,
ségtí magyar szalámiját

n egyes r .
látható. Ugyanott l-a pesti disznózsír és szalonna szerezhető be.
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(Az e  rovatb an  k ö z lő ite k é r t  nem  vállal fe le lő s s é g e t  a szerk .) B.  u.  é. h.

= = = = =  József Főherceg kamarai szállítók -

SEIFERT HENRIK é  FIAI
cs- és klr. udvari tekeasztalgyár. Csász. és klr. szab. jégszekrénygyár.

BUDAPEST, VII., Dob-utcza 90. szám --------
Árjegyzékek vidékre ingyen és bérmentve.

A szerb király és a perzsa Sah Ő felségei udvari szállítói.

C l n g a r

a „Kőbányai p o lg árt serfőzde” képviselője

B. u . é. h.

Hícb J á n o s
a „Drcbcr serfőzdéi r. t.” képviselője

8 . u. é. k.

Rorvátb ée Csillag
tekeasztalgyárosok

Üzletfeleimnek, jóbarátaímnak és ismerőseimnek 
boldog uj évet!

pál (peíssel) Öetmk

B. u. é. h.
B. u. é. k.

jíung péter
b i l l i á r d g y á r o s o k

Rajágb Cajos
az „6 lső  magyar részvényserföződe” képviselője

B. u. é. k.

Dictzl "József
bornagykereskedő és borterm elő

B . u . é. h.

8 . u. é. h.

t t l i n t e r  JV iíhea
a Cörley J ó z s e f  és társa cég képviselője

Demeter Sándor Károly
a „Raggenmacber serfőzde” képviselője

8 . u. é. k.

S a l a c z  J S á n d o r
a Cörley "József és társa cég hépvíselőji
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B oldog újévet kíván !

Scbreíner Rezső
B. újévet kíván

aütőmeater Dr. ödagner és társai cég

f io lz m a n n  D r .  JNIandler

8 . u. i .  U.

C öveiiB tcín  jVIíbály u tó d a
B. u. é. k.

Rorvátb ]Sándor
csász. és kír. udvari szállító

Razslinsky gyógyszerész és társai

B. u. é. k. B. u. é. k.

Seiffert Renrík és fiai
bíllíárdgyárosok

píatnih ]Vándor és fiai

B oldog újévet kíván Boldog újévet !

„Unió” kártyagyár Deutscb pál
vendéglős

f í s c b e r V II.., Dohány-utca

B oldog újévet kíván Boldog ú jévet!

©artner Hgoston
electrotechníkaí üzlet

Deutscb jiózsef
vendéglős

V I I I . ,  Rákóczy-tér 1.

B. u. é. k. Boldog újévet kíván

"Cörley József és társa Cöw Xgnátz
Hmeríkaí jégszekrény gyáros

V I., Ó-utca 40.

I
B. u. i .  k. Boldog újévet l

fran^oís Couts és társa
probászba és Dercz

szíkvízgyárosok

B. u. c. k.

JVIagyar Szénsavipar társaság

JMezey igazgató

B. u. é. k.

Rerz Hrniín fiai
szalám ígyárosok
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8 . u. é. k.

Rotb
a P ál (Petssel) ftenrík cég képviselője

8 . u. é. k.

ÖJoblhampf és ©örög
ásványvíznagykereskedők

Boldog újévet!

Dr. Szuly Hladár
a Brázay Kálmán ce'g tulajdonosa

8 . u. é. k.

paris Vilmos
a őzandrík ezüstgyár r. t. ke'pvíselője

Boldog újévet kíván

t^easdale Ottó
a Ruda és Blocbmann cég képviselője

T isztelt vendégeimnek, jóbarátaímnak és 
ösmerőseímnek boldog újévet kívánok.

Roffmarm ^ános, vendéglős
IX ., fő -u t  S.

8 . u. é. h.

péczely és ©ebbardt
ásyány víznagykereskedők

B. u. é. k.

Cefbovíts jí. és társa
bíllíárdgyárosok

Összes vendégeimnek és jóbarátaímnak 
boldog újévet!

Kass Béla
fővárosi vendéglős

Boldog ú jé v e t !

Brém Sándor, a Béceí sorház főpínczére 

Boldog ú jé v e t !
elő jlózsef, Caczí bácsi éttermének főpínczére 

Boldog ú jévet 1
Bradka Is tv á n  fteszmann-kávébáz

Boldog ú jé v e t !

Salzer H lbcrt, a jíapán-kávébáz tulajdonosa

Boldog ú jév e t 1
Hszner jUnos vendéglős

Boldog ú jév e t!
Creíber p éter vendéglős

Boldog ú jé v e t !
Klívényí ferencz vendéglős

Boldog ú jévet 1
fleíscbmann 6dc, a Kulha-vendéglő főpínczére

Boldog ú jé v e t !
Kulka H . vendéglős

Boldog ú jévet I 
(Hassermann JVIór kávés

Boldog ú jé v e t!
fríseb Rezső kávés

Boldog ú jévet 1
Staudbammer Ig n á tz  vendéglős

Boldog ú jé v e t!
Scblesínger József pínezérügynök

Boldog ú jévet 1
Schwetz Is tv á n  vendéglős

Boldog ú jévet 1
Schwab ferencz vendéglős

Boldog ú jévet 1
fíedler G usztáv vendéglős

Boldog ú jév e t!
Janura 7ános vendéglős
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F. M. K, E. Szántói savanyúviz
Honi termék, legkiválóbb termész. szénsavas savanyuviz.

Üzleti hírek.
Nagyon érdekes újítást léptetett az elismert jó 

nevű László és Sugár t chnikai üzlet (Váci-körut 74) 
életbe Ugyanis a villanykörtéket, melyek eddig kiégett 
állapotban teljesen értéktelenek voltak, jó áron vissza 
váltja. Eddig a kiégett villanykörtéknek igazán senki se 
vehette hasznát, mig ezen újítás bizony különösen oU, 
ahol az évi szükséglet nagy mennyiségre rúg, tetemes 
megtakarítást ielent. Azonkívül e cég fényesen bevált, 
uj ivlámpákat is hoz forgalomba, amelyek «Helia» 
névvel terjesztetnek. Ezek legfontosabb tulajdonsága az 
absolute nyugodt égés, -10-60 órás széntartam, pompás 
fehér fény. Az indirektc világitásu Helia ivlámpák pe
dig korszakalkotó újítást jelentenek és hozzáértőt, mint 
laikust igazi tetszésre ragadnak, amellett nem is drá 
gák. Mi sem természetesebb tehát, mint hogy a cég 
állandóan túl van halmozva rendelésekkel és igy, ha 
villany-berendezésekre van szükség, c céget jóakaratu 
figyelemre ajánljuk.

Csődbe jutott korcsma. Pécsről Írják lapunknak, 
hogy az ottani törvényszék Gebhard István bányatelepi 
volt vendéglős hagyatékára elrendelte a csődöt. Geb
hard után vagyon alig maradt mig tartozásai jóval 
meghaladják a 40,000 koronát, melyekre igen csekély 
fedezet mutatkozik. Összes tartozásai a pécsi piacot 
terhelik. A vendéglőt tömeggondnok ellenőrzése mellett 
tovább vezetik, nehogy a hitelezők kárt szenvedjenek.

Tolvaj pincér. Az újvidéki rendőrség dec. 15-én 
táviratilag értesítette a szabadkai rendőrséget, hogy 
Süli István pincér Cveics Demeter kartársától egy 
arany láncot és egy ezüst órát ellopott és megszökött. 
A rendőrség az elfogatására az intézkedéseket megtette.

Öngyilkossági kísérlet. Gottlieb Károly állásnélküli 
pincér Újvidéken m. évi dec. hó 18-án az ottani Weisz 
kávéházban öngyilkos szándékkal gyufaoldatot ivott. 
A gyorsan alkalmazott orvosi segélylyel sikerült életét 
megmenteni.

A budafoki borkezelési tanfolyam elhalasztása.
A földmivelésügyi miniszter a Budafokon kisbirtokosok 
és vincellérek részére november hóra tervezett bor
kezelési tanfolyamot elhalasztotta és pedig úgy, hogy 
a tanfolyam jövő évi január 7—19-ig lesz megtartva. 
A tanfolyam ingyenes, a hallgatók azonban ellátásuk
ról önmaguk kötelesek gondoskodni.

Öngyilkos fcpincér. Frommer József főpincér m. 
hó 20-án este tiz órakor a Dávid-utca 10. szám alatt 
levő lakásán fejbelőtte magát. Az életunt pincér már

Ne igyunk idegen vizet, hanem pártoljuk a magyar terméket, szál
lodák, vendéglők és kávéházakban fogyasszuk a FMKE fröcscsöt.
K' S a, r  PECZELY és GEBHARD, Budapest, II., Baithyány-u. 3.
Telefon 40—97 Kapható mindenütt! Telefon 40 — 97

hetek óta buskomor volt s bár feleségének feltűnt 
férje megváltozott magaviseleté, nem tulajdonított annak 
valami különös jelentőséget. Szerdán este Frommer 
együtt vacsorázott a feleségével s mialatt az kiment a 
konyhába, revolverével tejbelőtte magát. A mentők a 
Rókus kórházba szállították.

Fizet08képtelen vendéglős Mül ler Károly, a temes
vári Hungária-szálló tulajdonosa, fizetésképtelenséget 
jelentett be. A temesvári és fővárosi cégek nagy össze
gekben vannak érdekelve.

Nagy borhamisitás. Országszerte méltó feltűnést 
keltett az a hir, mely a balatonvidéki borkereskedőket 
már heiek óta izgalomban tartja. Ez a hir arról szól. 
hogy a tapolcai borkereskedések legnagyobbika, a 
I.eszner cég ellen borhamisitás gyanúja miatt vizsgála
tot indított a földmivelésügyi miniszterién!. Régóta sug
dosták már, hogy I.esznerék óriási pincéiben vissza
élések történtek, de bizonyosat e tárgyban nem tudott 
senkise mondani. Most azután úgy látszik, mégis ki
derült valami, mert a földmivelésügyi miniszter vizsgá
latot indított a Leszner cég ellen, melynek pincéiben 
most borszakértők, vegyészek, fináncok, szolgabirák és 
más efféle kellemetlenül kiváncsi közegek vizitálgatják 
a gyanús hordókat. A kiküldött bizottság 40.000 hekto
liter bort foglalt le.

A belga vendéglősök és kávésok eltörülték az újévi 
ajándékok intézményeit. Természetesen azokról a cse
kélységekről van szó, amelyekkel a vendéglősök és ká
vésok szokták Szilveszter este a vendégeit meglepni.

A perse'yfosztó. A nagyváradi Bihar-kivéház házi 
szolgája, Folkucz János, a kávéházban elhelyezett külön
féle jótékonycélu gyüjtőperselyeket feltörte és tartal
muktól megfosztotta. A különböző gyufatartó stb. for
májú perselyek közt feltörték a pincériskolai perselyt 
is, miért is úgy a rendőrség, mint az ipartársulat elnök
sége felhívta a kávéházi és vendéglői üzlettulajdonoso
kat, kiknél ily gyüjtőperselyek vannak elhelyezve, hogy 
azokra a legnagyobb gonddal őrködjenek s ha a fen
tiekhez hasonló bűncselekményt észlelnek, azt a rend
őrségen haladéktalanul jelentsék fel.

Versenyvivá8. A bajor sörre ez év első hónapjai
ban rossz idők jártak. Csökkent a népszerűsége, keve
sebb fogyott belőle. A müncheni nagy sörfözők segí
teni akartak ezen a hanyatláson azzal, hogy verseny- 
vivásokat rendeztek Egy ilyen versenyviváson az első 
dijat egy hordár nyerte meg, aki a legnagyobb nyu
galommal ivott meg 42 liter sört, hat literhosszal ver
vén meg egy csapost. Az utóbbi a 36-ik liter után 
föladta a versenyt.

A b e le s  D á v id  b o rn agyk eresk ed ő =  BUDAPEST =
VII., S ip-utcza 6. sz.
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Megbízható bevásárlási 
források.

Ezen rovatban mindazon cégek nyernek 
elhelyezést, melyek a vendéglős- és kávés-, 
valamint a szállodai üzletekben szükségelt 

árukat rendesen szállítják.

Asztalnemüek és vászonáruk.
Kunz József és társa, V, Deák-tér 1. 
Wein Károly és társai, IV., Koronaherceg

utca 8.
Mössmer József, IV., Koronaherceg u. 12.

Ásványvizek.
Édeskuty L., V., Erzsébt t-tér.
Herczeg testvérek, V., Szabadság-tér 15. 
Baldóczi Deák-forrás, IV., Régi postau. 10. 
Salvátor-forrás, V., Rudolf-rakpart 8. 
Kristály-forrás, III., Szt. Lukács-fürdő. 
Csillaghegyi forrás, III., Lukács-utca 2. 
Borhegyi borviz, V I, Csengeri-utca 66.
Szt. Margit-szigeti viz, III , Szt. Margit

szigeti felügyelőség.
Wahlkampf és Görög, V., Nádoi-utca 17. 

a Borszéki, Szolyvai, Bikszádi és a Brébi 
Olga forrás főraktára. Telefon 42—55. 

Péczely és Gebhardt, a szántói savanyuviz 
raktára, II., Batthyány-u. 3.

Bútorok :
1. hajlított fából.

Kohn Jakab és József. IV., Kossuth Lajos- 
utca 10.

Borkereskedők:
1. palackbor.

Borhegyi F., V., Gizella-tér (Haas-palota). 
Lobmayer J., IV., Muzeum-körut.

2. hordóborok.
Abeles Dávid, VII., Sip-utca 6.
Boschán Károly és Artúr, Indóház-u. 13.

Borsajtók.
Röck István, I , Budafoki ut.

Biliárdgyárosok.
Seifert Henrik és fiai, VII., Dob-utca 90. 
Horváth és Csillag, VII., Király-utca 19. 
Lefkovits J. és tsa., VI, Király-utca 36.

Biliárdgolyó- és dákókész'tök,
Seifert Henrik és fiai, VII., Dob-utca 90. 
Lefkovits J. és tsa , VI., Király-utca 36. 
Novágh Károly, IV., Egyetem-utca.
Beitz János, VII., Akácfa-utca 52.

China- és alpacca-eziistáruk.
Berndorfi gyár, IV., Váci-utca.
Szandrik, r.-t., IV., Városház-tér 2.

Cognacgyárosok.
Czuba-Durozier és Cie., Budafok. 
Keglevich István gróf utóda, Budafok. 
Gschwindt-féle gyár Nagykőrösön.

Csemege-, conserv és sajtkereskedök.
Brázay Kálmán, VIII., József-körut 39 és 

IV., Muzeum-körut 23.
Jung Péter, IV., Vámház-körut 12 és VII., 

Garay-tér 5.
Kirsch János, VII., Király-utca és IX.. 

Üllői ut.
Löwenstein M. utóda, IV., Vámház-körut 4 

és IV., Kishid-utca 7.
Szimon István, V., Váci-körut 12 és V.. 

Váci-kőrut 60.
Cukrászok (dessertsiitemények, fagylaltok).
Hauer Rezső, VIII., Kerepesi-ut 49.
Kugler H. (Gerbeaud Emil succ.), V., Gi

zella-tér.
Lukács, VI., Andiássy-ut.
Electrotechnikal cikkek (világítótestek, izzó

lámpák, csöngetyü-berendezések stb.) 
Gártner Ágoston, V., Wurm-utca 3.

Gözmosóda, festészeti és tisztitó intézetek.
Kováid Péter, VII., Szövetség-utca. 
Royal-gőzmosóda.
Szinner, VIII., Prater-utca.

Hentesáruk.
Bittner József, IV.. Vámház-körut 14, 
Najman József, VIII., Német-utca 21.
Zeidl V., VIII., Kőris-utca 3.

Halászmester.
Fanda Ágoston, IX., Központi vásárcsarnok.

Halkonservgyár és halfüstölde.
Welleminsky és Gottlieb, X., Kolozsvári

utca 13.
Hordógyárosok.

Grossmann Miksa, VII., Gizella ut. 
Schwarz Nándor, V., Visegrádi-nt 46.

Jégszekrénygyárosok.
Seifert Henrik és/ fia, VII., Dob-utca.
Löw Ignác, VI., Ó-utca,
Sachs Ármin, VIII., Bezerédy-utca.

Jéggyárosok.
Budapesti Jégmüvek, IX., Beöthy-u. 2. 
Röck István, I., Budafoki-ut és III., Szt.- 

Endrei-ut.
Játékkártyagyárak.

Magyar játékkártyagyár :
Piatnik N. és fiai., VII., Rottenbiller-u. 17.

« Unió* j  át ékkár ty agyár ; 
Gyártelep : VII., Szt. László-utca 157. 
Főraktár: VII., Dob-utca 90.

Kávépörkölde.
Pollák Bernát. VIII., Tavaszmező-utca.

Kávéházi és vendéglői rézművesek.
Gallik Antal. VII., Kertész-utca.

Kályhagyárosok.
Ringeisen testvérek, V., Hold-utca.
Katzky Lajos, VI., Gyár-utca.

Keleti szőnyegek.
b gobian és Adorján, IV., Váci-utca. 36.

Kokusz-zsir nagykereskedő.
Bien Sámuel VII., Nagydiófa-utca 7. Tele

fon 59 -06.
Likőr- és rumgyárak.

Engl Bernát és tsa., VI., Frangepán-u. 12/14. 
Gschwindt-féle gyár, VIII., Üllői ut és 

józsef-körut sarkán.
Grauer Miksa, VIII., Kerepesi-ut 45.
Zwack J. és tsa., IX., Soroksári-ut 26.

Linóleum- és ponyvagyár.
Elsinger M. J. és fiai, IV., Deák Ferenc-u.

Lámpa- és cslllárgyárosok.
Magyar Fém- és lámpaárugvár r.-t., X.. 

Kőbánya.
Ganz és társa, IV., Ferenciek-tere 2. 
Brünner testvérek, IV., Koronaherceg-u. 3. 
Ditmár R., IV., Kossuth Lajos-utca. 
Kiszling R. és tsa., VI., Podmaniczky-u.

Mustár-, paradicsom- és conserv-gyár.
.Mocznik L., VIII., Alföldi-utca 10/a.

Parafadugógyárak.
Rlsb magyar parafadugógyár: Kaszirer 

Emil, VII., Rottenbiller-utca 5/a. Tele
fon 56 -  86.

Robicsek Adolf, VII., Nefelejts utca 15—17. 
Telefon 63—70.

A vendéglősök kedvelt bevásárlási forrása.
Parafakögyár.

Parafakőgyár részvvény-társ. VIII., József- 
körut 2.

Pincértáskák.
Molnár Vilmos, IV., Károly-körut 28 (Közp. 

városház).
Pincegazdászati cikkek.

Nagy Ignác, VII., Károly-körut 9. 
Watterich A., VII., Dohány-utca 5.
Cifka József, VI., Váci-körut 31.
Robicsek Adolf, VII., Nefelejts-utca 15—17.

Pezsgöborgyárosok.
Francois Louis és tsa., Budafok.
Hubert J. E., Pozsony.
Littke L , Pécs.
Törley József és ts a , Budafok.

Porcellángyáros és nagykereskedő, 
Hüttl Tivadar, V., Dorottya-utca 14. 

Sörfözők.
Dreher Antal részv.-társ., X., Kőbánya, 

városi iroda: VIII., József-utca.
Első magyar részvény-serfőződe, X., Kő

bánya, városi iroda : VIII., Eszterházy- 
utca 6.

Kőbányai Polgári serfőző-r.-társaság, X., 
Kőbánya, városi iroda: VIII., Népszín
ház utca 22.

Haggenmacher Henrik, Budafok és Kő
bánya, városi iroda : V., Kádár-utca 5. 

Sörraktárak.
Förster Konrád, V., Váci-körut 68. Mün

cheni Lövenbráusör.
Pilseni ősforrás (Mezey és társa, IX. kér., 

Ranolder-utca 4).
Sörkereskedök (palacksör).

Schátz József, VIII, Prater-utca.
Peissel Henrik, VII., Dohány-utca 57. 
Mandlcr Manó, VII., Dob-utca 107.

Sütőmester.
Schreincr Rezső, VII., Károly-körut 17.

Szalámigyárosok.
Herz Ármin fiai, IX., Soroksári-utca 12. 
Dozzi József, VI., Dalnok-utca.

Szén-, koaks- és tűzifa-nagykereskedő.
Fröhlich és Gombosi, VI., nyugati p. u. 

Telefon 17-84.
Winter Hermann, VI., nyugoti pályaudvar.

Szönyeggyárosok, kereskedők.
Haas Fülöp és fiai, V., Gizella-tér. 
Joanovits Döme, IV., Váci-utca.

Sörhütők és kimérő szekrények. 
Hazslinszky gyógyszerész és társai, VII. 

Verseny-utca 12.
Dr. Wagner és társai, IX., Tinódy-u. 3. 
Watterich A., VII., Dohány-utca 5.

Takaréktűzhely gyáros.
Lakos Lajos. IV., Váci-utca 40.

Tésztagyár.
Topits József fia, VII., Dob-utca 37.

Üveggyárosok és raktárak.
Első magyar üveggyár-részv.-társaság, V. 

Gizella-tér.
Egyesült magyarhoni üveggyárak részv.- 

társ , VI., Nagymező-utca 8.
Schreiber J. és unokaöccse, IV., Rég!

posta-utca 10, félemelet.
Wadlsteiner F., IV., Mária Valéria-utca.

Vadaskereskedö.
Aranyossi András, IV., Vámház-körut 2. 

Telefon 85—94.

9 ^ *  A fenti jegyzékben felsorolt összes 
berendezési tárgyak h a sz n á lt, de jó  á l la 
po tban  jutányos árban beszerezhetők

Glück Mártonnál
VI., Hajós-utca 17. sz. a. (saját házában). 

Telefon 80—61.



Törvényesen megengedett anyagok
ból álló legjobb border i tő  szer  a
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Föelárusitó h e ly e : W atferich A.-ná! 
Budapest, VII., Dohány-utca 5

D I H D H C  8 6 C  t
(franczia módszer szerint)

Eberhardt Antal pezsgőgyárából, Budafok.
Telefon : Budafok 30.

f  B O R H E G Y I  p  ^
borkereskedő

pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára 
Budapest, Gizella-tér I. szám  (Haas-palota)

Ajánlja a legjobb franczia és magyar pezsgőket, cognacot és 
likőrüket gyári árakon.

Belföldi borait az első hírneves borterme
lőktől a legjutányosabb áron szolgáltatja.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek. í

a „Vendéglősök országos fogyasztási 
és hitelszövetkezete”

megalakulván, tagjainak a szükséges cikkeket: 
bort, húst, fűszert, pálinkát, fát, szenet stb a 
nagybani vásárlás áraiban szállítja és közvetíti
A szövetkezethez érkező megrendelések pontosan 

és gyorsan intéztetnek el.
A kiszolgálás megfelelő voltára a vendéglősökből 
álló bizottság ügyel fel. A legjobb minőségű áru
kat szállítjuk. A mai elviselhetetlen drágaság 
indokolja, hogy a vendéglősök saját jól felfogott 
érdekükben a szövetkezet tagjai sorába belép
jenek és igy a szövetkezésben rejlő előnyöket 

javukra kihasználják.
Vidékről érkező megbízásokat azonnal teljesítünk.

Levélcím :

„Vendéglősök országos fogyasztási és hitelszövetkezete"
Budapest, IX., Ferenc körút 6. sz.

Telefon 30 64. Telefon 30-64 .

ZVIBEL HERMANN
j *  kőszén-, koks- és fa-nagykereskedö j *  %

X  BUDAPESTEN. X
Iroda és raktár:

Magyar kir. államvasutak nyugoti pályaudvar
(Aréna-ut, az izr. kórházzal szemben.)

1905. évi áp rilis  h avában  G uttm ann  J . és F iai ezég 
poroszköszén-üzletét is á tve ttem .

V II I l l i n o  világítási berendezések. Villamos kolibri Ivlám- 
LLMIllUű pák. Villamos briliáns lámpák reklám világí

tásra. Csillárok elektromos világításhoz. Mindenféle gépek 
hajtására alkalmas benzin , gáz- és szivógázmotorok: üzem
költség lóerőnként és óránként l /1™—21/, fillér. >SIMPLEX< 
vízszűrők. Árjegyzékkel és költségvetéssel szívesen szolgál
Ganz es Társa vasöntö és gépgyár-részv. társulat

Budapest. Városi üzlet : IV.. Ferencziek-tere 4.

Szt.-margitszigeti (jQ|JQVIZ szénsavval te
lített ásványvíz.

1 Főherczegi Szent Margitszigeti gyógyfürdő fel-
ügyelősége saját kezelésében.

Telefon 36—52. -------- Telefon 36—52.

H P *  A T CZ SZÁLLODA-, VENDÉGLŐ
I M * *  ÉS SZÁLLODATULAJDONOS URAK 
* M * *  SZVES FIGYELMÉBE! -------------  * W I
Vendéglői, kávéházi berendezések, karambol és forditó bil- 
liardasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, márványasztalok, 
székek tömören hajlított fából, tükrök és kávéházi kasszák, 
jégszekrények, borkimérő asztalok és sörkimérő készülékek 

uj és hasznait állapotban a legolcsóbb árakon.

G l ü c k  M á r t o n n á l ,  Budapest,
Hajós-utcza 17. szám. (Saját házában).

Különös figyelmébe ajánlom raktáromat mindenféle ven- 
déglói, kávéházi és szállodai fehérnemüekben.

Telefon 80-61. Telefon 80 —61.

|  A la p itta to tt 1834-ben. ^

flndrényi Kálmán utódai
Aradon.

Ajánlják nagyobbrészt saját termést!, nagy gonddal ápolt bnraiVat.
A vámospécsi, vadkerti és gyoroki családi törzsszőlők össz

termése évente 4200—5000 hektoliter tesz ki, melynek 
tekintélyes része nagyban mint szőlő, avagy must és mint 
ujbor a termelés helyén napi árban értékt sittetik.

Aradi pinezénk bőségesen el van látva a legolcsóbb bo
roktól kezdve a legritkább, legnemesebb borfajokkal is.

: B o rm in tá k  á r je g y z é k  sz e r in t. I  
E lönyára ján la tok  p o sta fo rd u ltáv a l küldetnek.



Baldóczi ásványvíz.

SÍT* Baldóczi ;;DERK"-forrás
a világ legjobb ásványvize.

A becsi és londoni kiállításon aranyéremmel és elis
merő diplomával kitüntetve. Kitűnő borviz, borral 

vegyítve a legkitűnőbb üdiiő ital.
V, liternek ára (üveg nélkül) házhoz szállítva 18 fillér. 
,/' liternek ára (üveg nélkül) házhoz szállítva 26 fillér.
Főelá'usitás: BUDAPEST, IV., Régi posta-uteza 10. (I. em.)
A baldóczi Deák-Í azt a tulajdonos:

Nagyobb megrendeléseknél árengedmény. Telefon 79 -02 .

rrásviz vezérképviselete megszünv 
dr. Szántó Miksa házilag kezeli.

Baldóczi ásványvíz.

A budapesti légszeszgyárak
felszerelési irodái

IV., Aranykéz-utcza C. VII, Erzsébet-körut 19.

Állandóan raktáron tartan k mindennemű légszesz- és villamvilágUás- 
hoz szolgáló legszebb kivitelű csillárokat és kandallókat, legújabb 
szerkezetű légszesz-tlhhelyeket és légszesz fürdőkályhákat, lógszesz- 
l'őzö-, sütő- és vasalókészülékeket, valamint ipari czélokra szolgáló 

forrasztó-készülékeket.

BUNSEN-féle lángzókat stb. stb.

Legszeszberendezések a legmérsékeltebb árak 
mellett eszközöltetnek.

Ónozás 3 -szo ro s  ónfiirdöben 4 8  óra a la tt.

Konyhaedényeket, háztartási cikkeket
vörös; ézböl és vasbádogból, úgy mindenféle más 
tárgyakat, különféle nagyságban, mérsékelt áron
TELEFON 89 -2 1 . eszközöl a TELEFON 89 21.

FEMARUGYAR ES ONOZO INTÉZET

BACHMANN ÉS TÁRSA BUDAPEST Vili, -----
KÜLSŐ KEREPESI-UT 28.

Díjmentes áthozatal és házhozszállítás.

HUBERT J £. POZSONY
cs. és kir. udvari szállító.

Különlegességi jegy :

GENTRY CLUB
a Budapesti országos kaszinó pezsgője.

Itt

A Szinye-Lipóczi lithion-forrás

Salvator
kitűnő sikerrel használatik vese -, h ú g y h ó ly a g - és k ö szvé n y  
h a n ta im a k  e lle n , h u g y d a ra  és v iz e le t i nehézsé gekn é l, a c u k ro s  
h u g y á rn á l,  továbbá a légző és em észté  i s z e rv e k  h u ru ta in á l.  

Hugyhajtó hatású 1
V a s m e n te s 1 Könnyen e m é sz th e tő  I C s ira m e n te s !
Kapható ásványvizkereskedésekbnn vagy a Salvator-forrás igazgatóságánál 

Eperjesen.

Legújabb amerikai rendszerű

serhiitö és kimérő szekrények
(bor és ásványvíz hűtésére is)

melylyel egy vagy több bordó sör 5—10 kg. jéggel az 
utolsó csöppig jéghidegen és kristálytisztán mérhető ki.

Különleges berendezések: ,

pilseni és bajor sörök kimérésére. Söröshordók 
a pinezében is elhelyezhetők. Levegőnyomással. 
Levegöszivattyu légkazánnal es vezetékkel, friss 

levegő részére ievegösziirövel.

Kívánatra »Amerikai« viz- és folyékony szénsavnyomásu 
berendezéseket is szállítunk.

Árjegyzékkel bérmenu olgálunk.

Hazslinszky gyógyszerész és Társai
szénsavgyár. szab. szifon szikvizgép amerikai sör , borhiitö 

és kimérö-készülekek gyára

Budapest, VII., Verseny-utca 12.

Keleti pályaudvar Keleti Pábaudvar
me,*ett — f  — mellett.

<•______ _______________________ )

BEITZ JÁNOS -m
mííesztergályos, dákó- és 
billiárdgolyó készítő, ká
véházi eszközök raktára 

és javítóműhelye

B u d a p e s t ,
VII., Akaczfa-utcza 52.

TELEFON 81 — 30

Nyomatott Krausz S. és Társa könyvnyomdájában Budapest, V., Báthory utcza 16


