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Gartner ágesfon
elektrotechnikai C2ikkek raktára 

Budapest, V., W urm-utcza 3. szám.

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

raktára.
^  TELEFON! 95—33.

is----- 2-5
Mindennem ű célokra szolgáló

j é g s z e k r é n y e k e t ,
sör-és borkimérő-készülékeket

pincevezetékkel vagy a nélkül

hűtőtelepeket és jéggyártó berendezéseket
(szénsavrcndszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőleg 

csekély, ha a hajtóerő már meg van) szállíttatnak :

Dr. W á g n e r  és T á r s a i
egyesült gyárak, mint betéti társaság. 

B U D A P E S T ,  IX. kerület, Tinódy-utca 3/a. sz.
BECS, IX., Wahringerstrasse 65. 

Staniolkupak-gyár. Szikviz-gyár berendezések.
Prospektus ingyen és bérmentve.

£ Cs. és kir. udvari és kamarai szállító.

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

Városi iroda : Vili., József-utcza 36. -  Saját palaczk-toltes.
Ajánlja kitűnő minőségű ászok- király-, 
kiviteli márciusi-, korona (á la pilsem), maláta-, bajor , 

dupla márcziusi- ós bak-söiet. 
Különlegesség : dupla maláta kősör kokorsokban. 

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsiaiban szál i

HAGGENMACHER HENRIK
Sörfőzde •••• Budafok

Különlegességek :

Sza lonsör
Szto-G ellért-sör

M a l á t a s ö r
Hordókban és palaczkokban

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

’ S

Alapittatott 1854 Alapittatott

Hüffl Tivadar
T  csász. és kir. udvari szállító.

Porczelíápgyáros éy nagykereskedő
Budapest, Dorottya-utcza 14.

Saját porczellángyár Ó-Budán.
__________S~2__________

SAJTHAGYKERESKEDÉS.
# ---------------------- .--------- *£>

JUNQ PETER  s
sajt-, vaj- és Csemegeáru nagykereskedés

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

Mindenféle bel-és külföldi sajtok, hal- és hús-
neműek. Hal-, hús-, szárnyas-, főzelék-, turista 
és vadász sth. konzervek. Mustár, halikra, déli 
gyümölcs és mindennemű csemegék, tea í 
likőrök. Magyar és franczia pez«gŐborok (■ 
mindenfajta ásványvizek a legezolidabh árak 
melleit kaphatók. Vidéki fogadós, vendéglős és 
kávés uraknak levél vagy siirgönyrendolotóre 
mindenkor a legmegfelelőbb czikkok gyorsan ós 
pontosan szállíttatnak Árjegyzék kívánatra ingyen



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

dupla malátasöi* !Védilá,Vyöiá-
a kőbányai polgári serföző részv.-társ. készítménye.

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 maga 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.

'1<ATZKY LAJOS"'
épületműlakatos mester.

<<ZEPH1R<< szab. ajtócsukók és elsőrendű tüz- 
............ helyek raktára

BUDAPEST, VI., Gyár-u.5. sz.

L TELEFON 2 2 - 7 8  T TELEFON 2 2 -7 8 .  I
------------------------------- < *> > ------------------------------ - J

Kávéháztulajdonosok! 3 Vendéglősök

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

Budán. St.-Louls 1904: Grand Prlx.

(K u lc s á r  és T á r s a )
J  Budapest Vili, Reviczky-tér 4 L

UL

Telefon 63—03

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

diszfestészeti müintézet.

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

hentesmester Budapest, 
Vili., Német-utcza 21. sz.

SZEPESSEGI LENIPAR!

WEIN KÁROLY és TÁRSRI
vászon- és asztalnemü-gyárosrk 

Budapesti főraktár : IV., Koronaherczeg-utcza  8.
(Harisbazár-épület).

Q 7 □ mó ItrhitaI + a legmagasabb összegig =  
ö é ö lllo iy illlc ii gyorsan es kulansan eszközöl
Horvát A. Budapest, Felső-erdősor 25. sz.

k

Ajánljuk hírneves szepességi vászon, asztalnemű, törülköző, 
törlő, csemegekendő és minden e szakmába vágó gyárt
mányainkat. — Szállodai fehérnemű-berendezésekről költ
ségvetéssel szolgálunk. — Minden darab gyárunkból szár

mazó árut védjegygyei látunk el.

A la p itta to tt 1890 A la p itta to tt 1890

H a u e r  R e zső » ; i i T f f Í í l
BUDRPE5T

v illa n y ü z e m re  b e re n d e z e tt  c z u k rá s z d a

Főüzlet: l Fióküzlet:
VII., Kerepesiét 49. IX., Ilöi-ut 34. s.

Telefon 58-59 . Telefon 62-2 7 .

Ajánlja: V endéglősök, kávésok  és szá llo 
dák  részére  d essert sü tem ényeit, to r tá 

k a t ,  fag y la lta it. Pezsgő fag y la lto t.

■s <- ti niAGME c> t i r..H'</<-. eéiHtri.
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R király konyhája, A bécsi konyha egészen 1. Ferenc császárig nem
ösmerte a francia mártásokat, a szarvasgomba

A Habsburg ház mindig igyekezett fényes 
fejedelmi udvartartás által külsőleg is hatalmát 
kellőképen-dokumentálni és I. Ferenc ideje óta 
csakis szt.-pétervári udvar vetélkedhetett a bécsi 
udvarral pompa és fényűzés tekintetében. A 
habsburgok székvárosa, Hécs, sokat nyert és 
rengetek sok hasznot húzott mindig az óriási 
nagy és fényes udvartartásból és az idők fo
lyamán híressé vált chic és a bécsiek inyenc- 
kedése nem kis mértékben az udvartartásra ve
zethető vissza. Annyi bizonyos, hogy sehol 
Európában nem szeretik annyira a jó konyhát, 
mint Bécsben, de az is igaz, hogy sehol sem 
költenek annyit a konyhára, mint épen a «Kai- 
serstadtban», hol még a mai komoly időben is 
rajong a nyárspolgár a ropogós «Bachhendl», a 
xMillirahmstrudl* és a jó italért.

Kétségkívül a sjó bécsiek inyenckedését nagy
ban befolyásolta é fejlesztette az a példa, me
lyet a konyhájáról híres bécsi udvartartás szol
gált. Még a római birodalom idejében is, ami
kor még nem volt osztrák császár, hanem né
met császár, a Habsburg házból származott né
met császárok előszeretettel laktak Bécsben, 
ahol oly jól lehetett enni és inni mint sehol a 
nagy német birodalomban. És már akkor is I. 
Lipót és VI. Károly császárok idejében, nagy 
hírnévre vergődött a bécsi udvari konyha, mely 
híressé lett arról, hogy naponta sok száz ven
dégnek tud lakomát készíteni. Igaz, hogy a 
bécsi udvari konyha soha sem állt azon a ma
gaslaton mint a XIV. és XV. Lajosok és Lajos 
Fülöp orleánsi herceg és regens versaillesi kony
hája, melyben Vatel, Brémont, Durivier és Le- 
notre, a szakács művészet atyamesterei működ
tek és működésük által még olyan híres ínyen
ceket is, mint Brillat-Savarint, a Soubisei her
ceget és Fleuri bíborost is rajongásba ejtették.

helyes alkalmazását, a vol aux ventokat, stb. 
ellenben magasan túlszárnyalta a francia kony
hát pecsenyéivel és remek tésztáival.

Még Mária Terézia alatt a bécsi udvari 
konyha kizárólag «bécsi» konyha volt, de már 
II. József császár, mikor IV. Pilis pápát vendé
gül látta Bécsben, egy Beanclair nevű párisi sza
kácsot szerződtetett az udvari konyha részére. 
Beanclair tanítványa volt a hires Vatel-nek, a 
forgatható nyárs feltalálójának és maga is nagy 
hírnévnek örvendett Franciaországban. Mikor 
Kewenhüller Metsch gróf, a párisi német nagy
követ, 11. |ózsef megbízásából tárgyalt Beanclair- 
ral és ez mint Maitre de cuisine évente 40.000 
franc fizetést kért, a császár megijedt e nagy 
követelés hallatára és ezt irta Kewenhüllernek, 
mondja meg Monsieur Beanclairnek, hogy köve
telése nevetséges, hiszen Ausztriában még a mi
nisterek és tábornokok sem kapnak annyi fize
tést. Beanclair nyugodtan hallgatta Kewenhüllert 
és mikor ez befejezte mondókáját nyugodtan 
felelte: Hja, akkor főzessen O felsége a minis
tereivel és tábornokaival.

Végre II. |ózsef mégis szerződtette Beanc- 
lairt, aki a Burg konyháját alaposan átalakította 
és meghonosította a bécsi Burg konyhájában a 
francia honyha hires különlegességeit.

Hires is volt a Burg konyhája, különösen 
1815-ben a bécsi congresszus idejében, mikor 
Európa uralkodói és államférfiai összegyűltek a 
császár városban. Nem mnlt el nap, amelyen 
100, '200, sőt 800 ebéd nem lett volna a Burg- 
ban és ezen ebédek mellett külön volt aztán az 
úgynevezett «Fürstentafel», melynél csakis az 
uralkodók és családtagjaik étkeztek. Ezek ré
szére aztán egészen külön főztek.

És ezen magaslaton megmaradt a bécsi 
Burg konyhája a mai napig is. Az idők változ-
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László és Sugár
technikai üzlet, villanyberendezési vállalat

Budapest, Y áczi-körút 7 4 , sz,

Ajánlja: «Vénusz» villany körtéit, melyek kitünően ég
nek és hosszú élettartamnak, darabonként 63 fillérért, 
2"/o pénztár engedménynyel, de azon kikötéssel, hogy 
kiégett «Vénusz# körtéiket bármikor 20 f illé ré r t  
cserébe visszaveszik . 500 db. vételénél 5% en
gedmény. Ilyen olcsón kitűnő villanykörtéket
sehol sem lehet kapni. -3 ^ 5  «Regina», «Reginula» 
és «Helia»-ivlámpák korszakalkotó újdonságok. Pom
pás fényüek, nyugodtan és sokáig égnek egy szénpárral.

Telefon 4 7 -2 0 . Villanyberendezéseket rendkívül jutányosán vállalunk.

tak, a római német császárság megszűnt. Az 
osztrák császárság is átvedlett Ausztria-Ma- 
gyarországra, de dacára a dualismusnak a ma
gyar király konyhája még ma is Becsben van 
és ha az osztrák császár Magyarországra jön, 
hogy néhány napig koronás magyar király le
gyen, magával hozza bécsi konyha személyzetét 
a magyar fővárosba, ahol az uj fényes királyiak
ban nagy pompával, a mai modern követelmé
nyeknek megfelelő konyhák vannak. Ezek össze
sen 415 helységet foglalnak el; van ott, — hogy 
csak a jelentékenyebb konyhák említsük. 1. ü  
Felsége magánkonyhája (az úgynevezett Mund- 
kiiche), 2. a főhercegi konyha, 15. a nagy ud
vari alkalmi konyha, mely konyhában terjedel
ménél és berendezésénél fogva képesek, Ő Fel
ségének 2000 vendégei részére is, egymagában 
a szükséges ételeket elkészíteni, 4. a tiszti 
konyha, 5. nagy sütő konyha, (i. a nagy cuk
rász honyha, 7. a kis cukrász konyha, 8. a 
tésztás konyha és 9. a buffet konyha. Termé
szetesen a konyhák mindegyikéhez megfelelő 
számú mellékhelyiség. Azonfelül pedig van még 
egy találó helyiség; itt óriási méretű légszesz- 
szel fűtött vasszekrények vannak elhelyezve, me
lyekből a felvonóval oda szállított ótelek rendel
tetésük helyére kerülnek. E  konyhák kiváló 
gonddal és nagy szakismerettel a híres magyar 
nagyiparos, Lakos Lajos, cs. és kir. udvari szál- 
litó-cég, Lakos Lajos saját tervei szerint készí
tette és ezzel dicséretet érdemlő munkát végzett, 
úgy, hogy 0  Felsége a király, Lakos urat több
ször a legmagasabb kitüntetésben részesitette. És 
őszintén szólva méltóan, inért a gyár összes mun
kái a törekvő iparos remeklései.

A  bécsi Burg konyhájának, mióta Erzsébet

királyné meghalt, a király pedig öreg ember 
lett, most már csak néha-néha akad nagyobb 
dolga

A Burg konyhája a cs. kir. főkonyhamester 
vezetése alatt áll. A cs. kir. főkonyhamester 
egyike a legfelsőbb udvari méltóságoknak.

Hatásköre alatt áll a cs. kir. udvari ellen
őrzési hivatal, melyhez két udvari ellenőr, két 
fogalmazó, egy számvevő és négy dijnok van 
beosztva. Továbbá a cs. kir. udvari gazdasági 
hivatal, melynek hatáskörébe esik az élelmi
szerek és az udvari konyhaedények bevásárlása 
és megőrzése. F  célra szolgálnak a cs. kir. 
udvari élelmiszer és a cs. kir. udvari konyha- 
edényraktár, azután következik csak a cs. kir. 
udvari konyhaszemélyzete, amely a követke
zőkből áll:

Egy cs. kir. udvari konyhafőfelügyelő, négy 
cs. kir. udvari konyhafelügyelő, egy cs. kir. 
udvari konyhavezető főszakács (chef de cuisine), 
hat cs. kir. udvari főhusszakács, három cs. kir. 
udvari husszakács, tizenkét cs. kir. udvari szakács, 
harminchat cs. kir. udvari segédszakács, huszon
két szakácstanoncz, hat cs. kir. udvari honyha- 
szolga, tiz cseléd, tisz edénytisztogató, hat fütő, 
hat padlósuroló.

Az udvari cukrászda a következő személy
zetből áll: egy cs. kir. udvari cukrászdafőfel
ügyelő, két felügyelő, egy főcukrászmester, négy 
cukrászmester, négy cs. kir. udvari cukrászda- 
cukorkakészitő, hat fagylaltkészitő, két créme- 
készitő, tizennyolc segédcukrász, harminc cukrász- 
tanonc a szükséges szolgaszemélyzettel.

A jó konyhához jó pince való. A Habs
burgok pincéje híres az egész világon, hiszen 
csakis abban található a valódi tokaji bor!

Horváth és Csillag
M ü-tekeasztal és dákó-gyár

=  BUDAPEST, VI., Kirláy-ufca 19. sz. ----
M .  k i r .  t ö r v .  b e j e g y z e t t  e z é g .

Telefon 35 91 *':* Telefon 35 91.
Kávéházi berendezések s egyéb dis?mü- 
asz ta lo s m unkák v á lla la ta . Nagy válasz
tékú raktár tekeasz ta lo k b an . Minden eddigi
nél olcsóbb árak, a legpontosabb kiszolgálás 

és jótállás.
Árjegyzék és bővebb értesítések bérmentesen.
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BUDAPEST, V I, Váczi-körut 9, s.
(Szerecsen-ut^za sarok.)

A cs. kir. udvari pincehivatal személyzete 
a következőkből áll:

Egy cs. kir. udvari pincefőfelügyelő, két 
cs. kir. udvari pincefelügyelő, egy főpincemester, 
négy pincemester, egy cs. kir. udvari pincefő- 
számvevő, négy cs. kir. udvari pincetollnok, hat 
pincemestersegéd, tiz pincemestertanonc. Ehhez 
járul még a szükséges szolgaszcmélyzet.

A konyhát, cukrászdát és pincét fűteni, 
világítani is kell. Ezért áll a cs. kir. főkonyha
mester vezetése alatt a cs. kir. tűzifa- és szén
raktár és a cs. kir. udvari világítási raktár a 
megfelelő személyzettel. Megjegyzendő, hogy úgy 
a bécsi Burgot mint a budai királyi palotát 
kizárólag fával fütik és csakis a cs. kir. mosó
konyhákban és a villanyos-motorok fűtésére 
alkalmaznak szenet. A főkonyhamester vezetése 
alá tartozik még a cs. kir. udvari konyharuha
kamara, amelyben alkalmazva vannak:

Négy cs. kir. udvari főmosóné, tiz mosónő, 
harminczhat segédmosónő, két konyharuha-gond- 
noknő és a szükséges személyzet.

A cs. kir. udvari konyhával szoros össze
köttetésben áll, de már nem a cs. kir. főkonyha
mester, hanem a cs. kir főezüstkamarás hatás
körébe esik a cs. kir. udvari ezüst- és asztal- 
teriték-kamara vezetése. Itt őrzik azt a rengeteg 
értékű arany-, ezüst-, porcellán- és üvegterité- 
keket, amelyekben a bécsi udvar a leggazdagabb a 
világon A múlt század nyolcvanas éveinek kezde
tén újabb átalakításon ment át a híres bécsi Burg 
konyhája. Akkor egészen elkülönítették a nagy 
konyhától a császári pár saját szolgálatára beren
dezett kiskonyhát, mely most «Allerhöchste 
Mundküche» nevet viseli.

Ezen rengeteg nagy konyhát bizony nagyon 
csekély mértékben veszik igénybe a király szá
mára. A  király, kinek ételeit a cs. kir. udvari 
első főszakács vezetése alatt mindig az imént 
említett «Allerhöchste Mundküche» állítja elő, 
nagyon szereti az egyszerű ételeket. Az ő saját 
asztala oly egyszerű, mint bármely jobbmódu 
polgár asztala. A király, mint tudjuk, igen korán 
ébred. Ekkor már az Íróasztalán találja a reg
gelit. Két tojás, egy-két szelet sódar, vajas
kenyér, egy csésze tea. Ez az egész. A  reggeli 
után a király egy pohárka Madeira vagy Alicante 
bort iszik, aztán munkához lát.

Kilenc órakor Ő Felsége a parkba megy 
sétálni, séta után tiz órakor fogyasztja el a má
sodik reggelit, mely rendszerint egy csésze bouil- 
lon, egy szelet bélszín és egy tál édességből 
áll. A második reggeli alkalmával a király egy 
pohárka Rüdesheimert, Vöslauit vagy Villányit 
iszik. A reggeli séta után a király szivarra gyújt 
és félórán át beszélget a szolgálattevő urakkal.
1 lajdanában a király nagyon szerette az erős 
Virginia szivart, most csak naponta egy-két, 
külön a részére készített finom havannát és vagy 
hat darab sz'varkát szi. Ha a szivarja beszéd 
közben elalszik, a király többé nem gyújt rá, 
hanem ismét a munkához fog. Délután 5 óra
kor szokott a király ebédelni. Ebédjéhez mindig 
néhány Bécsben időző családtagot szokott meg
hívni. A király ilyenkor igen mérsékelten eszik. 
Nagyon szereti a külön részére készített csirke- 
húslevest ezenkívül egy darab pecsenyét, kis 
sült tésztát és gyümölcsöt eszik ebédre, a többi 
tálat érintetlenül hagyja. Ebédközben a király 
nyáron pilseni sört, télen egy-két pohárka asz
tali bort szeret inni. Itt-ott ebéd után a király 
egy pohár pezsgőt kér, mely mindig áll a ren
delkezésére. A fekete kávé után, melynél a 
király ismét szivarkára gyújt, rövid sétára indul 
a parban. Néhány év óta a király esti 9 órakor 
tér pihenőre. Nyolc órakor az uralkodó még egy 
csésze teát és egy szeletke sódart költ cl azután 
dolgozik, mig a komornyikja nem jelenti, hogy 
kilencet ütött az óra. így él Ausztria császára 
és Magyarország királya.

Korcsmárosok gyűlése.
A budapesti korcsmárosok és vendéglősök múlt 

évben szeptember havában megtartott országos gyűlés 
(congresszus I alkalmával megvitatták azokat a sérel
meket, amelyek a korcsmárosokra elviselhetetlen terheket 
rónak. A gyűlés akkor elhatározta, hogy a felmerült 
sérelmeket és az ezek orvoslására vonatkozó kívánal
makat, memorandum alakjában átnyújtja a kormány
nak. Múlt hét szerdán, e hó 16-án mutatták be az 
időközben elkészült memorandumot az ipartársulat 
tagjainak, melyek e célból feltűnő nagy számban 
jelentek meg a »József főherceg« szálló télikertjében.

Springer József elnök rövid beszédben ismertette 
az összejövetel célját, majd felolvasták a memorandu
mot, melynek lényege a következő :
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»Magyarország 65,000 korcsmárosa eddig a leg
megbízhatóbb oszlopa volt a nemzeti közéletnek s 
igen lényeges részét képezték a magyar középosztály
nak. A korcsmárosok ilyenek óhajtanak maradni 
ezentúl is, de nagyon kérdéses, hogy vájjon a mostoha 
viszonyok, melyek az iparágat hagyományos formáiból 
való kizökkentéssel fenyegetik, ha a bajok szanálása 
mihamarább be nem következik, a mai korcsmárosok- 
ból nem fognak-e ujabbkori proletárokat tömegesen 
fejleszteni.* A naggyűlés többek hozzászólása után 
elfogadta a kérvényt, melyet a jövő hét folyamán 
llock János képviselő vezetésével nagyobb küldöttség 
fog átnyújtani a kormány tagjainak. Ezután tárgyalták 
a korcsmárosok sörgyárának alapítására vonatkozó 
indítványokat s végül Pollák Lipót ismertette a korcs
márosok fogyasztási szövetkezetének szervezetét, a 
melyet az elnök különösen ajánlott a gyűlés tagjainak 
figyelmébe. Mi a magunk részéről is csatlakozunk eme 
igazán üdvös és minden vendéglős által komoly meg
fontolás alá veendő újításhoz, mert csakis igy lesznek 
képesek a bevásárlásnál mutatkozó hiányoknak (sok
szor nagy összegű túlköveteléseknek, rossz súlynak, 
silányabb minőség elfogadás stb. stb.) hatált szabni.

A fogyasztási szövetkezet részletes munkaterve 
és programmja igy hangzik:

Munkatervünk. Programmunk. Szövetkezetünk 
célja, hogy a termelőket és nagyszállókat a vendég
lőssel közvetlen kapcsolatba hozza oly módon, hogy 
szövetkezetünk az állandó összekötő szervet képezze.

A szövetkezet, mint az összes vendéglősök érdek- 
képviselője, követeli a nagyszállitóktól és termelőktől 
a nagybani beszerzés előnyeit a vendéglősök részére, 
inig a szövetkezet maga csak a pénztári engedmény 
(cassa scontot) követeli, mely engedményt a vendég
lősök legnagyobb része úgy sem élvezi. A pénztári 
engedményt is csak azért követeli a szövetkezet, hogy 
az ilyen módon befolyt összegekből a szövetkezet 
fenntartási költségeit is fedezze.

Szállítás: Szövetkezetünk a vendéglős tagjai által 
akár a saját raktáraiból, akár a szállítóktól beszerzett 
árukat kívánatra házhoz szállítja és azért mindössze 
40 fillért számit métermázsánkint. Ezen intézkedésünk
kel teljesen feleslegessé válik azaz időpazarlás, melyet 
a vendéglősök jelenleg a bevásárlás körül vagy a 
vásárcsarnokban töltenek és feleslegessé válik az üzleti 
személyzetnek erre a célra való elvonása is Egyéb 
kiadásai a velünk összeköttetésben lévő vendéglősök
nek nem lesznek, illetőleg szövetkezetünk ilyeneket 
fel nem számit sem a közvetítésért, sem a felügyeletért.

Eladás: A vendéglős mindenkor azokat a nagy

bani árakat élvezi, melyek a jegyzett engros napi- 
áraknak pontosan megfelelnek.

Szövetkezetünk vendéglősökből álló választmánya 
által megállapított áraiból lealkudni nem lehet. A tag
jainktól beérkezett rendelmények pontosan és gyorsan 
intézteinek cl. A kiszolgálás megfelelő voltára szintén 
az említett vendéglősökből álló bizottság ügyel fel.

Vásárcsarnoki közvetítő osztályunk elfogadja a 
megrendeléseket mindazon cikkekre, melyek a vásár- 
csarnokban beszerezhetők s a részletekben összegyűj
tött rendelményeket a legnagyobb csarnoki cégek által 
bonyolittatja le.

Bort, szikvizet, szeszes italokat, fűszereket, hü
velyeseket, szenet, fát, jeget, süteményt, kenyeret, tejet 
vajat ama termelőktől, illetve nagybani árusítóktól 
fogjuk beszerezni, illetőleg szállítani, kik a részünkről 
hirdetett árlejtések alkalmával a legjobb minőségű árut, 
a legjutányosabb árak mellett szállítani képesek.

Mihelyt időszerű lesz valamely vidéki vagy kül
földi sörgyár, illetőleg sörkereskedő részéről, hogy a 
mainál kedvezőbb árakat vagy feltételeket elérhessünk, 
sietni fogunk tagjainknak ezen körülményt tudomá
sukra hozni.

Ugyanez az eset áll fenn a többi cikkeknél is 
úgy, hogy ez által a már már tűrhetetlenül fokozódó 
drágaság következtében tagjaink nyomaszió helyzetén 
mielőbb segíthessünk. Szövetkezetünk tagjainak hitel 
igényeit is kielégíti, a mennyiben két hitelképes sza
vatoló aláírása mellett a legkedvezőbben nyújt kész
pénzhitelt is.

Szövetkezetünk tagjainak rendelkezésére áll akkor 
is, ha a vendéglős mint termelő az eladásra szánt saját 
fölös termékeit értékesíteni akarja. E tekintetben a 
szövetkezet bizományi osztálya a legolcsóbb jutalékot 
fogja számítani.

Vidéki feleink részéről is elfogadunk megbízáso
kat, úgy a vásárcsarnokból mint bármely más forrás
ból beszerzendő cikkre ; ezen megbízásoknak pontosan 
megfelelünk.

A bevásárlásokat az e célból alakított bizottsá
gaink ellenőrzése mellett szakértő közegeink teljesitik.

A vendéglősipar jövőjére nagy jelentőségű intéz
ményről van tehát szó s minden vendéglősnek saját 
érdekében fekszik, hogy áldásos intézményünk, szö
vetkezetünk tagjává legyen.

Szövetkezetünk tagjává kell lenni azért is, mert 
intézményünk a szövetkezeti törvény értelmében csakis 
saját tagjait szolgálhatja ki, másokkal, nem tagokkal, 
üzleti összekötettésbe nem léphet.

„H U N G Á R IA * É T -Z S IR
:: ALAPITTAT0TT 1880. ::

BIEN SÁMUEL BUDAPEST.
TÁPSZERMÜVEK.

K ö z p o n t i- iro d a :  V II, NAGYDIÓFA UTCA 7.
Telefon interurban 59-06.Távirati-cim Bineol Budapest.

a legfinomabb disznózsírnak teljesen megfelel.

Á rak:
I kilónként koronákban.

Minőség F . á K 108
» FF . á K 1.12
» FFF ... ... á K 1.16

Szállittatik:
5 kilós postakannákban, 10 kilós 
kannákban 20, 25. 135, 50, 70, 80, 
100 és 200 kilós fahordókban.
A hordók ingyenesek, csakis a 
kannák számíttatnak fel önkölt
ségen.

100 kilón felüli mennyiség bérmentve ffranco) szállittatik
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Társas reggelik:

A ‘ Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcs- 
márosok Ipartársulata* minden héten pénteken társas 
reggelit tart. A legközelebbi reggeliket a következő 
helyeken tartják :

1907. évi január hó 25-én : Förster Komád ven
déglőjében (Váci-körut 08. sz.)

1907. évi február 2-án: Kovács E. M. vendég
lőjében (Curia-u.)

NYILT-TÉR.
(Az e rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.)

Felhívás.
A szénfogyasztó nagyérdemű 

közönséghez.
Az utóbbi napokban több fővárosi napilap a 

szénszállítás körül felmerült nagyobb hiányokra hívta 
fel a n. é. közönség figyelmét.

Alulírottak azon kérelemmel fordulunk tisztelt 
üzletfeleinkhez, hogy a szállított szénnek pontos súlyá
ról minden alkalommal meggyőződést szerezni szíves
kedjenek, mert telepeinkről két ős mérlegelés ellen
őrzése mellett minden zsák No. 50 kgr. szénnel 
lesz klküldve. Szénlehordóink kivétel nélkül cautióval 
vannak alkalmazva, miért is a hiányos szénleadásért, 
amennyiben ez bebizonyítást nyer, szénlehordó köze
geinket tesszük felelőssé.

Gáspár és Révész
koszén és koksz nagykereskedők 

Telefon (97—43.)

Az E g y e sü lt  budapesti fővá ro s i takarékpénztár  
rendes közgyűlését

=  folyó 1907. évi február hó 9-én délután 4 órakor =
központi osztályában, V. kér., Dorottya-utca 4. sz., 
saját épületében tartja, melyre a t. c. részvényesek az 
alapszabályok 12., 14. és 15. §§-ai értelmében tisz
telettel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1 Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság^ jelen

tésének, valamint a múlt évi zárszámadásoknak elő
terjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség fel
osztása s az igazgatóság és felügyelő-bizottság részéie 
a felmentvény megadása iránti határozathozatal.

2. Öt felügyelő-bizottsági tag választása három évre. 
Budapesten, 1907. évi január hó 16 án.

Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár

■-----  József Főherceg kamarai szállítók

S E IF E R T  HENRII! é s  FIAI
cs. és kir. udvari tekeasztalgyár. Csász. és kir. szab. jégszekrénygyár. 

------ BUDAPEST, VII., Dob utcza 90. s z á m .--------

Árjegyzékek vidékre ingyen és bérmentve.
A szerb király és a perzsa Sah Ő felségei udvari szállítói.

„SPRITZERs
BORHOZ LEGJOBB!

Üzleti hírek.
(Vendéglősök közgyűlésé.) A budapesti szállodá

sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata e hó
24- én délután 4 órakor a Hungária-szálló földszinti ter
mében rendkívüli közgyűlést tart, a melynek egyedüli 
tárgyai a budapesti pincéregyesület memorandumba 
foglalt kívánságai lesznek, és pedig: 1. Munkaközve
títés-ügy. 2. A pincérek heti szabadnapja. 8. A tanonc- 
ügy. 4. A főpincérek leltári felelőssége és a coupon- 
rendszer. 5. A frakk viselet eltörlése. 6. A pincérek 
szervezkedése. Az idő rövidsége folytán — lapunk
25- ikén jelenik meg — a jövő számunkban a rend
kívüli közgyűlés eredményéről fogunk beszámolni.

Uj különlegességi es uj dohanynagyáruda a"5 fő
városban. A fő és székvárosi pénzügyigazgatóság 
közzéteszi ajánlati hirdetményét egy a VII. kerületben 
felállítandó doluínynagyáruda és különlegességi dohány
áruda iránt. Érdekes, hogy az igazgatóság az uj nagy
áruda valószínű forgalmát 8,5G7.7ö2 koronára teszi. A 
különlegességi árudát az Andrássy-ut környékén ter
vezik.

(Szállodatrust Párisban.) Párizsból jelentik: 
Szerdán megalakult két millió frank alaptőkével az 
«Union hoteliére parisienne.» Ez az egyesület átveszi 
a Hotel Calaist és a Hotel de la Piacé Vendomeot, 
ezenkívül több előkelő szálloda részvényeiből vesz át 
nagyobb mennyiséget s e szállodák vezetői beléptek a 
trust igazgatóságába. Ez kezdetét jelenti egy szálloda- 
trustnek, amelynek minden párisi fogadó a kötelékébe 
fog tartozni.

Grossmann Ármin fővárosi kávés megvette a 
Rákóczi-uton levő «Elité* kávéházat Fóliák Sándortól.
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Fantó Henrik, az Andrássy-uti • Sálon» kávéház 
volt tulajdonosa megvette a Rákóczi-uton levő «Mátyás 
Király* kávéházat.

Fürst Tivadar, ipartestületünk választmányi tagja, 
egynéhány havi pihenés után ismét vendéglős lett. A 
Városház-utca 16. sz. alatt fényesen berendezett és a 
mai követelményeknek megfelelő vendéglőt nyitott. 
Szerencse fel!

A vendéglősök bálja, az elterjedt híreszteléseknek 
ellenében az idén is minden bizonynyal meg lesz 
tartva. Idő egyelőre nincsen meghatározva, de való
színűleg március hóban lesz.

Betörés egy kávéházban. Újpesten, az Árpád-utca 
56 szám alatt lévő kávéházban betörő járt. A rendőr
őrjárat a már bezárt kávéházból zajt hallott, mintha 
valaki fát hasogatna. Bementek a kávéházba, de ott 
senkit sem találtak, a pénztár egy baltával szét volt 
verve, a balta még ott feküdt, de pénz a fiókból nem 
hiányzott, mert a rendőrök megzavarták a betörőt. A 
rendőrök a betörő keresésére indultak, de nem találtak 
mást, csak a konyha melletti fülkében aludt Baross 
Gábor kávéfőzőlegényt, aki azt vallotta, hogy semmit 
sem hallott.

Megbüntetett élelmiszer hamisítok. A közigazgatási 
bizottság mai ülésén ismét több embert Ítélt el, tej és 
más élelmiszer meghamisítása miatt. Tekintettel egy
részt arra a nagy veszedelemre és kárra, a melyet a 
hamis élelmiszer okoz, másrészt a haszonra, a melyre 
hamisítók szert tesznek, a kiszabott büntetés nagyon 
enyhe és csekély. Sándor Pál föl is szólalt a bizottság 
ülésén és azt kívánta, hogy a hamisítókat a lehető leg
szigorúbban büntessék meg és hogy valóban a hami
sítót érje a büntetés. A ma Ítéltek ezek :

Stiller Bernát élelmiszer árust (Budapest) 25 ko
ronára, Németh Sándor gazdatisztet (Sárkeresztur, Pál- 
major) 200 koronára, Varga Ignác tejkereskedőt (Bu
dapest) 5 napi elzárásra, 200 koronára és az Ítéletnek 
hírlapi közlésére, Pintér Lajos kávémérőt (Budapest) 
200 koronára, Schwarz Miksa szatócsot (Budapest) 25 
koronára, Csik I.ipót tejárust (Buda-Eörs) 20 koronára, 
Bikkfalvi Imre hentest (Budapest) 10 koronára, Csörgei 
Józsefet (Budapest) 200 koronára, Stanesty Ferenc tej
kereskedőt (Budapest) 200 koronára Ítélték el.

(Szenzációs újdonság az Orsz gos Iparegyesület
ben.) Érdekes világiló gépet mutatott be Lészay Ottó, 
a magyar benoidgáz részvénytársaság vezérigazgatója, e 
hó 22-én az Országos Iparegyesületben. Valóságos 
automata, melyet csak fel kell huzni és önmüködőleg 
adja a legszebb Auer-világitást. A gép teljesen hazai 
ipartermék, mely a magyar benoidgáz részvénytársaság 
aradi műhelyében készült. A gép a világitó-gázt auto
mobil-benzinből állítja elő, bárhol felállítható és csak 
akkor kezd el működni, ha lángot valahol meggyuj- 
tunk. Mihelyt a lángot elzárjuk, a gép önmagától 
megáll. A készülék által gyártott gáz főzésre, fűtésre is 
felhasználható, sőt motorokat is hajt. Nem csodáljuk, 
hogy a benoid-gázgépek mindenütt méltó fogadtatást 
nyertek, úgy, hogy félév alatt harminc vidéki kastélyba 
vezették be. Olcsóságát jellemzi, hogy ötven normál 
gyertyafényü láng két füléibe sem kerül.

(A csodáéig*.) Angyal Kálmán fővárosi cipész
mester hosszú kísérletezés után rájött, hogy miképen 
lehet egyetlen darab bőrből kifogástalan füzőscipőt

készíteni. A kényelmes és egészséges csodacipó ts a 
rajta alkalmazott kiváló újítások egész Európában sza
badalmat nyertek. A feltaláló egyelőre korláto t mennyi
ségben készíti őket Budapesten, József korút U. számú 
telepén; de bizonyos, hogy a közönség gyorsan fel
karolja a csodacipőt, amelyet Angyal nagyon olcsón 
árusít. Kartársainknak, ha kényelmes cipőre szükségük 
lesz, legmelegebben ajánljuk.

Pántol Marton, a fővárosi főpincéri kar e kiváló 
tagja Kass Béla üzletében, főnöke részéről azon kitün
tetésben részesült, hogy január 15-ike óta a Kass-iizlct 
összes helységek részére a főpincéri teendőkkel lett 
megbízva. Üdvözöljük Pántol barátunkat, meit litka 
szorgalma, kiváló képessége, fáradhatatlan tevényke- 
dése, műveltsége ép úgy, mint előbbeni alkalmazásai
ban mindenkor kifejtett buzgósága által ezt az állást 
kiérdemelte.

Evva Lajos a fővárosi Vigadó bérlője Baár 
józsef vendéglősre bizta a Vigadó vendéglőjét; úgy 
látszik ez a rendszer fényesen be is válik, amennyiben 
a Vigadót látogató közönség az eddig lezajlott minden 
egyes mulatság alkalmával kiváló megelégedésének 
adott kifejezést.

Zavarok egy uj pezsgöborgyárban. A •Fűszer- 
kereskedők Lapja* a nemrég alapított Andrényi Kálmán 
utódai aradi pezsgőborgyárában előfordult zavarokról a 
következőket Írja

«A legritkább esetek közé tartozik, amikor a 
• kereskedelmi cégbejegyzések kihirdetésére felügyelő 
miniszteri biztos* életjelt ad magáról. Ez a hivatalnok 
a kereskedelmi minisztérium egy közege, aki a cég
valódiság szempontjából szokta az egyes törvényszékek 
cégjegyzékeibe bevezetett kereskedelmi cégeket felül
vizsgálni, bizonyos esetekben egyes cégek ellen kifo
gást emelni s azok jegyzését az illetékes bíróságnál 
megfellebbezni. Ilyen eset történt most is, amikor a 
miniszteri biztos az Aradon létesült Andrényi-féle 
pezsgőgyár cégének bejegyzését a nagyváradi kir. Ítélő
táblánál megfellebezte.

Az érdekes ügynek ezek a részletei :
Az Andrényi Kálmán utódai bornagykereskedő 

cég, amint ismeretes, pezsgőgyárat létesített Aradon, 
amelyet külön czéggel akart vezetni. Az Andrényi 
Kálmán utódai cég jelenlegi tulajdonosai tudvalevőleg 
Kremmer József szőlőbirtokos és felesége gyoroki 
Andrényi Elza, az elhunyt Andrényi Kálmán leánya. A 
tulajdonosok a pezsgőgyárat — melynek a télen for
galomba kerülő palackjai és vignettái az Andrényi- 
család címerét is fogják viselni — az «Első aradi 
francia pezsgőgyár, gyoroki Andrényi Elza* céggel 
akarták bejegyeztetni s e cégszövegnek bejegyzése iránt 
folyamodtak az aradi királyi törvényszék, mint keres
kedelmi bírósághoz

A törvényszék e kérelemnek helyt adott. A ke
reskedelmi cégbejegyzésnek kihirdetésére felügyelő mi
niszteri biztos azonban felfolyamodott a törvényszék 
végzése ellen s a nagyváradi királyi Ítélőtábla most 
hozott végzésével megváltoztatván az elsőbiróság vég
zését, a cég bejegyzése végett előterjesztett kérelmet 
elutasította s a már foganatosított bejegyzés törlését 
rendelte el. A kereskedelmi törvény szerint ugyanis a 
kereskedő céget csak személyének vagy üzletén k kö
zelebbi megjelölésére szolgáló toldással használhatja. 
Ily értelmű toldásnak azonban sem a jelzőként hasz
nált első, sem a francia kifejezés nem tekinthető, emel-
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F. M. K. E. Szántói savanyúviz
Honi termék, legkiválóbb termész. szénsavas savanyúviz.

lett igazolva nincs, hogy a bejegyeztetni kért cég az 
üzletkör szempontjából e tekintetben első, a francia tol
dás pedig nemcsak az üzleti forgalomban való meg
tévesztésre alkalmas, de a cégvalódiság elvébe is ütközik.

A tábla ezenkívül nem engedte meg azt sem, 
hogy a cégtulajdonosnő leánynevét használhassa a 
cégben, miután már férjnél van s ily esetben a cég
valódiság elvébe ütközik, hogy az asszony a leány
nevét használja a cégben. A végzés tolytán az aradi 
pezsgőgyár termékei valószínűleg más néven fognak 
forgalomba kerülni ?

A budapesti kenyér. A közgazdasági és közélel
mezési ügyosztály, a vegyészeti hivatal utján, próbák 
tételét rendelte el annak a megállapítása céljából, hogy 
a pékeknek mennyibe kerül a kenyér s hogy jogosult-e 
a kenyérnek folytonos megdrágítása. Balló Mátyás, ve
gyészeti intézeti igazgató véghez is vitte a próbasüté
seket és azt tapasztalta, hogy a pékmesterek arányta
lanul több burgonyát kevernek a liszthez, mint ameny- 
nyit eddigelé nyíltan beismertek. Alkalmunk volt erre 
vonatkozólag Balló Mátyás vegyészeti intézeti igazgatót 
megkérdezni, aki azt jelentette ki, hogy végleges kí
sérletek most folynak. Eddigelé a 4 es számú liszttel 
tettek próbát, ez idő szerint pedig a 7-es számúval 
kísérleteznek a fővárosi vegyészeti intézetben ; nemso
kára reá kerül a sor a rozslisztre is. Végső Ítéletet te
hát most még nem lehet afelől mondani, hogy mennyi 
az a legnagyobb arány, amelyet a liszt a burgonyából 
a kenyérsütés alkalmával föl képes venni anélkül, hogy 
a kenyér izének ártana. De már az eddigi kísérletek
ből is kiderült, hogy sokkal több burgonyát lehet a 
lisztbe keverni anélkül, hogy a kenyér külsőleg siker
telennek látszanék, mint ahogy azt a pékek állítják. 
Bizonyossá vált, hogy 200 százaléknyi burgonyát a 
liszt még eléggé jól felvehet arra nézve, hogy belőle 
kenyér legyen süthető. A vegyészeti igazgató annak 
idejében be fog számolni a kísérletek eredményéről 
Melly Béla tanácsosnak.

Mennyit eszik egy parlament. Az angol alsóház 
konyhabizottságának most közzétett jelentéséből a kö
vetkezők tűnnek k i : 1906 február 18-tól november 
24-ig 160,446 adag ételt szolgáltak fel a parlamentben. 
Az ételmennyiségek igy oszlanak meg : 126 reggeli, 
35,829 luncs, 47,978 ebéd, 795 vacsora, 75,213 tea, 
5515 apróbb étel. A felszolgált fogásokért 19,280 font 
sterlinget fizettek, beleértve a különféle italokat is.

Közgazdaság.
Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság A

Belvárosi takarékpénztár rt. igazgatósága most taitott 
ülésében megállapította az 1906. évi mérleget, mely 10 
millió korona alaptőke mellett 1,050.062 K 38 f tiszta 
nyereséggel zárul. A bank folytonos emelkedése és 
kétségtelen térfoglalása kitűnik az üzleteredmények 
összehasonlításából Nevezetesen az 1905. évi eredmény 
7.500.000 alaptőke után 79 '.193 K 34 fillért tett ki. 
Százalékokban kifejezve és tekintetbe nem véve. a nye-

Ne igyunk idegen vizet, hanem pártoljuk a magyar terméket, szál - 
loűak, vendéglők és kávéházakban fogyasszuk a FMKE fröcscsöt.

f ő ra k tá r : P E C Z E L Y  és G E B H A R D , B u d a p e s t, II. , B a tt h y á n y -u . 3.
Telefon 4 0 —97 Kapható mindenütt! Telefon 40—97

reség áthozatot, az 1906-iki eredmény 10.02 százalék
nak felelt meg az 1905. évi 9.975 százalékkal szemben. 
Az igazgatóság és felügyelő' bizottság a f. évi február
4-re egybehívott közgyűlésnek azt fogja javasolni, hogy 
az 1,050.062 K 38 f nyereségből az alapszabályszerü 
illetmények levonása után 20U.000 K a tartalékalapba 
helyeztessék, 10.000 K köz- és jótékonycélra, 650.000 
K osztalékul, az 1906. évi (XIV.) szelvénynek egyen
ként 32 és fél koronával (6 és fél százalékkal) leendő 
beváltására fordittassék, 49.766 K 14 f pedig uj szám 
Iára vitessék elő.

A Magyar Általános Hitelbank tőkeemelése. Mint 
értesülünk, a Magyar Általános Hitelbank igazgatósága 
elhatározta, hogy alaptőkéjének 16 millió koronával 
való fölemelése iránt javaslatot tesz a január 29-ére 
összehívandó rendkívüli közgyűlésnek. Az alaptőke- 
emelésről különben a bank igazgatósága alábbi hiva
talos jelentést adta ki:

A Magyar Általános Hitelbank igazgatósága mai 
napon tartott ülésében elhatározta, hogy a részvénye
sek 1907. évi január 29-re egybehívandó rendkívüli 
közgyűlésén azon javaslatot fogja előterjeszteni, hogy 
az intézet alaptőkéje 40.000 darab uj részvény kibo
csátása által 16 millió koronával felemeltessék. A je
lenlegi részvényeseket az alapszabályok értelmében 11 
régi részvény után 4 uj részvény fogja megilletni, a 
közgyűlés által megállapítandó árfolyam mellett.

A Budapest Terézvárosi Taktrékpénzlár Részvény- 
társaság f. évi január hó 15-én tartotta meg nemes- 
militicsi Mandics Ede földbirtokos elnöklete alatt ala
kuló közgyűlését. Az alaptőke 60,000 K. Igazgatósági 
tagok : Mandics Ede földbirtokos, dr. Komlóssy Ferenc 
nagyprépost, Dcutsch Zsigmond nagykereskedő és dr. 
Molnár Mór ügyvéd s felügyelő bizottsági tagok : dr. 
Ilódosi Lajos, Zilahi Dezső, Jeszenszky Gellért és Mol
nár Dezső lettek Vezérigazgatóul László Eülöp nevez
tetett ki.

A Pesti hszai osztaléka A Pesti hazai első taka
rékpénztár igazgatósága elhatározta, hogy a február 
3-án tartandó közgyűlésen 750 K. osztalék kifizetését 
fogja javasolni, Az előző 1905. évben 700 K. volt az 
osztalék. A részvények árfolyama most 20,725 korona.

A Budapesti takarékpénztár és országos zálog
kölcsön r. t. igazgatósága megállapította az 1906. évre 
vonatkozó zárószámadást. 706.723.813 korona 88 fillér 
összforgalom mellett az 1906. évi december 31-ikével 
lezárt mérleg 850 290 korona 41 fillér tiszta nyeresé
get mutat ki. Az igazgatóság a február hó 2-ára egy
behívandó közgyűlésnek javasolni fogja, hogy a tarta
lékok kellő ellátása mellett úgy mint tavaly, ezúttal is 
részvényenként 24 korona osztalék fizettessék.
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Megbízható bevásárlási 
források.

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

árukat rendesen szállítják.

Asztalnemiiek 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., Erzséb t-tér.
Herczeg testvérek, V., Szabadság-tér 15. 
Baldóczi Deák-forrás, IV., Régi posta u. 10. 
Kristály-forrás, III., Szt. Lukács-fürdő. 
Csillaghegyi forrás, III., Lukács-utca 2. 
Borhegyi borviz, VI, Csengeri-utca 66.
Szt. M irgit-szigeti viz, III , Szt. Margit

szigeti felügyelőség.
Wahikampf és Görög, V., Nádor-utca 17. 

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

Péczrly 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., S p-utca 6.
Boschán Károly és Artúr, Indóház-u. 13.

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

Billá dgolyó és dákókész'tök.
Seifert Henrik és fiai, VII., Dob-utca 90. 
Lefkovits J. és tsa, VI., Király utca 36. 
Novágh Károly, IV., Egyetem-utca 11. 
Beitz János. VII., Akácfa-utca 52.

China- és alpacca-ezüstáruk.
Berndorfi gyár, IV., Váci-utca.
Szandiik, r.-t., IV., Városház-tér 2. 
Wadlsteiner F. IV., Mária Valeria-utca 5.

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

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

IV., Muz< um körút 23.
Jung Péter, IV., Vámház-körut 12 és VII., 

Garay-tér 5.
Löwcnstein M. utóda, IV., Vámház-körut 4 

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

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

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

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

Friss és déligyiimölcs.
Busetto Malvina, IV., Szarka-utca 4. 
Gözmosóda, festészeti és tisztitó intézetek. 

Kováid Péter fia, VII., Szövetség-utca 37.

Royal-gőzmosóda.
Szinner, VIII., Prater-utca 44.

Hentesáruk.
Najman József, VIII., Német-utca 21.
Ztidl V., VIII, Kőris-utca 3.

Halászmester.
Fanda Ágoston, IX., Központi vásárcsarnok.

Halkonservgyár és halfüstö.'de.
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, Vili., Bezerédy-utca.

Jéggyárosok.
Budapesti Jégmüvek, IX., Beöthy-u. 2.

Játékkártyagyárak.
Magyar játékkártyát:;)'ár:

Piatnik N. és fiai., VII., Rottenbiller-u. 17.
< Unió» játékkártyagyár: 

Gyártelep : VII., Szt. László-utca 157. 
Főraktár: VII., Dobutca 90.

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

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

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

Keleti szőnyegek.
Agobian és Adorján, IV., Váci-utca. 36.

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

fon 59 -06.
Konyhaberendezések.

Sárkány Pál, IV., Váci-utca 2.
Likőr- és rumgyárak.

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

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

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

Margarin vajtelep.
Bion Sámuel, VII., Nagy Diófa utca 7. Te 

lefon 59—06.
Lámpa- és cslllárgyárosok.

Magyar Pém- és lámpaárugyár r.-t., X., 
Kőbánya.

Ganz és társa, IV., Ferenciek-tere 2. 
Brünnor testvérek, IV., Koronaherceg-u. 3. 
Ditmár R., IV., Kossuth Lajos-utca. 
Kiszling R. és tsa., VI., Podmaniczky-u. 
Stern, Merkel és társai, betéti társaság, 

VI, Szerecsen-utca 35.
Mustár-, paradicsom- és conserv gyár. 

Mocznik L., VIII., Alföldi-utca 10/a. 
Parafad:’gógyárak.

Elsö̂  magyar parafadugógyár: Kaszirer 
hmtl, VII., Rottenbülerutca 5/a. Tele
fon 56 86.

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

Parafakögyár.
Parafakögyár 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, Váei-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 tsa., Budafok.

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

Sörfözök.
Drehor Antal részv.-társ., X., Kőbánya, 

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

bánya, városi iroda : Vili., 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 Lövenbrausör.
Pilseni ősforrás (Mezey és társa, IX. kér., 

Ranolder-utca 4).
Sörkereskedök (palacksör).

Schátz József, VIII, P ater-utca 47.
Peissel Henrik, VII., Dohány utca 57.
Mandler Manó, VII., Dob-utca 107.

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

Szalámigyárosok.
Herz Ármin fiai, IX., Soroksári-utca 12.

Szén-, koaks- és tűzifa-nagykereskedő.
Fröhhch 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.

Sörhütök és kimérő szekrények.
Ha?slinszky gyógyszerész és társai, VII. 

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

Takaréktüzhely 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.

A fenti jegyzékben felsorolt összes 
berendezési tárgyak használt, de jó álla
potban jutányos árban beszerezhetők

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

Telefon 80—61.
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Föelárusitó he lye : W atterich A.-nál 
Budapest, VII., Dohány-utca 5.

D X H D H C  8 6 C  J?
(franozla módszer szerint)

Eberhardt Antal pezsgőgyárából, Budafok.
Telefon: Budafok 30.

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 intéztctnek 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.

í BORHEGYI
borkereskedő

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

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

s
Belföldi borait az első hirneves borterme
lőktől a legjutányosabb áron szolgáltatja.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljeslttetnek. £

ALAPÍTVA 1802

Cs. és kir. udvari szállítók.

ALAPÍTVA 1802.

Szerb klr udvari szállítók.
Klr. kiváltságos nagykereskedők.

Kunz József es Társa
motorerőre berendezett fehérnemű-gyár 
Budapest, V«, Deák-tér I. sz.

Asztalnemüek szállodák, 
fürdők és intézetek beren
dezése. —

Vászon-*. kész úri és női 
fehérnemű, szönyegraktár. 
menyasszonyi kelengyék.

V II | I I I HO világítási berendezések. Villamos kolibri Ivlám- 
ILLAlYlUü pák. Villamos briliáns lámpák reklám világí
tásra. Csillárok elektromos világitáshoz. Mindenféle gépek 
hajtására alkalmas benzin , gáz- és szivógázmotorok; üzem
költség lóerőnként és óránként 1/^—2*/2 fillér. »SIMPLEX« 
vízszűrők. Árjegyzékkel és költségvetéssel szívesen szolgál

Ganz és Társa vasöntő és gépgyár-részv. társulat
Budapest. , Városi üzlet : IV., Ferencziek-tere 4.

Szt.-margitszigeti ÜDITÖVIZ litett ásványvíz.

Főherczegi Szent Margitszigeti gyógyfürdő fel
ügyelősége saját kezelésében.

Telefon 36—52. Telefon 36—52.

A T CZ. SZÁLLODA-, VENDÉGLŐ- 
H T *  ÉS SZÁLLODATULAJDONOS URAK 
P F *  SZiVES FIGYELMÉBE! — -----
Vendéglői, kávéházi berendezések, karambol és fordító bil- 
liardasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, márványasztalok, 
székek tömören hajlított fából, tükrök és kávéházi kasszak, 
jégszekrények, borkimérő asztalok és sörkimérő készülékek 

uj és hasznait állapotban a legolcsóbb árakon.

G l i ic k  M á r t o n n á l ,  Budapest,
Hajős-utczs> 17. szám. (Saját házában).

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

Telefon  80-61. Telefon 80-61.

r Weigl
borterm elő és bornagykereskedö

Budapest—Szent-Endre.

iroda: Budapest, II., Zsigmond-utca 96. sz.
Vezérképviselö:

K á l l a y  J e n ő
^Budapest, VI. kerület, Dávid-utca I. szám.



Ónozás 3 -s zo ro s  ón fürddben 4 8 óra a la tt.

Konyhaedényeket, háztartási cikkeket
vörösrézből és vasbádogból, úgy mindenféle más 
tárgyakat, különféle nagyságban, mérsékelt áron 
TELEFON 89 — 21. eszközöl a TELEFON 89 -21.

FÉMÁRUGYÁR ÉS ÓNOZÓ INTÉZET

BACH M AN N  É S  TÁ B S A  ^ “ Í T - S S i  =
Díjmentes elhozatal és házhozszállítás.

^ 3  3

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

Különlegességi jegy :

GENTRY CLUB
a Budapesti országos kaszinó pezsgője.

im i  SZANDRIK l~ |
magyar ezüst- és fémárugyár 
■ részvény-társaság. — 

Központi főraktár: BUDAPEST, V., Városháztér 2.
Gyár: ALSÓHÁMOR, Barsmegye. .. 

Detail-raktár: BUDAPEST, IV., Váci-utca 10. szám.
Saját gyártmányú ezüst-, chino-ezüst alpacca- és pakfong-áruk. 

Kávéházi, vendéglői, szállodái berendezési cikkek. 
Evőeszközök és diszmü-áruk nagy választékban.

Friss  es déligyüm ölcseladás. Csemege-alma válogatott, 
egészséges, igen szép példányokat Törökbálint. Calvil, Batul, 
Ponyika, Szercsike, Ananászianett, Canadaranett, és Aranyra- 
nett fajokból vegyesen ötkilós postakosárral 4 koronáért; tiz- 
kilós kosárral 7 koronáért; ötven kilós ládával 30 koronáért. 
Mosánszkyalmát elsőrendű tizkilós kosárral 6 korona. Compot- 
alma középnagyságú egészséges csemegealmák tizkilós kosárral 
3 60. Rétesalma tizkilóssal 4 80 kor. — VajonckÖrték Dechant, 
Germán, Spadoni és Citrom legnemesebb Vajoncokból ve
gyesen ötkilós postakosárral 8 korona. Csemegeszőlő muskatály 
10 kor. Asztali dió óriásszemü, papirhéju, fehérbelü, rendkívül 
szép 5 50 korona Boszniai nagyszemü aszaltszilva 3.— korona. 
Messzinal édes narancs 2 50 korona, Jaffanarancs 3 korona, 
Mandarinnarancs szép nagyok, mézédesek 3'50. Maroni római 
óriásszemü 2'20, Karfiol csodaszép rózsáju 2*60 koronáért 
ötkilós postakosaranként. Narancs messinni édes, eredeti ládá
val 200 darabbal 8 50 korona, 300 darabos eredeti ládával 
9 50 korona. Mandarinnarancs rendkívül szép nagyok, mézéde
sek, eredeti ládával 100 darabbal 5 50 korona. Ci rom eredeti 
ládával, 360 darabbal 9 kor. Dió idei, erdélyi fehérbélü méter
mázsánként 44 korona, huszonötkitós zsákkal 11'50 korona. 
Dió idei, erdélyi nagyszemü, vékonyhéju métermázsánként 56 
korona, tizki ós kosárral 6 korena. Malagaszőlő Extra Royaux 
kilója 3 korona, francia Derber da olya kilója 3 kor., cukro 
zott gyümölcs legfinomabb vegyes 3 20 kor. Szultán füge 140 
kor. Francia héjas mandula 3 kor. Mogyoró feltörött nápolyi 2 
kor. valamennyi kilogrammonként. Giardinotfo egykilós dobozzal 
3 20 korona. Szalonbonbon vegyes gyümölcsízzel kilogrammon
ként 2 20 korona. Szaloncukorka legfinomabb gyártmányút Sta- 
uiolpapirban, cégem részére külön készítve, kilogrammos do
bozzal 2'40 kor. Chocoládé dessert bonbonok, mandula, mogyoró 
és diótöltclékkel kilogrammos dobozzal 3'40 kor. Chocolad- 
bonbonok legfinomabb likőrrel és cognaccal töltve kilogrammos 
do5ozzal 3 80 kor. Családi teasütemény angol Cakes kilogram
mos dobozzal 1 80 kor. Dessert teasütemény édes kiváló finom 
kilós dobozzal 3 20 koronáért szállít fagymentes csomagolással 
utánvétellel Busetto Malvina déli és friss gyümolcskereskedő 

Budapest, Szarka-utca 4.

BEITZ JÁNOS -w
műesztergályos, dákó- ós 
billiárdgolyó készítő, ká
véházi eszközök raktára 

és javítóműhelye

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

TELEFON 81— 30

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


