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TEKEASZTALOKLegmodernebb prácisions 

karambol- és fordítható

Teljes kávéház-, kaszinó- és étterem berendezés.
Tekeasztalok állandóan raktáron.

Budapest, ül. Frangepán-ufca 41. szám. (saját tjáz.) 
Költségvetés és tajz díjtalan. = s  Telefon 150-28, =  Kedvező fizetési feitételek,

ÁRAK :
lO/io liter korona 49.— 
>/i . ,  41.-
>/a » „ 3 4 .-
8,8 , . 28.-
Budapesti raktárból 

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

lékeltetnek.

Cim:
Krondorfi kutvállalnt 
Itudapest, V. kerület, 
Zoltán-ntca 10. szám.

Főpinczér urak!
Ha egy levelezőlapon pontos czi- 
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lésével közük velünk, d í j ta la n u l  
é s  b é r m e n t v e  k ü l d ü n k

SZÁMOLÓCZÉDULÁK AT 
„Magyar Vendéglős- ős Kávés-Ipar"
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Budapest, VI., Felsöerdö-sor II.
(Csakis Írásbeli rendelést fogadunk el.1

Szent-Lukács fördő gyógyfürdő, Buda.
Téli és nyári gyógyhely.
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Természetes forró-meleg kénes for- 
rások, iszapfürdők, iszapborogatások* 

masszázs, vizgyógyintézet, gőz
fürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák. — Olcsó és gondos 
penzió. Csuz, köszvény, ideg- 
bőrbajok, lakás, ellátás felől ki
merítő prospektust küld ingyen a

Szt.-Lukacstürdő Igazgatósága, Buda.

SEIFERT HENRIK é s  FIHI
császári és királyi udvari tekeasztalgyár, 
cs. és kir. szabadalm. jégszekrénygyár. 
Árjegyzék vidékre ingyen és bérmentVc.

Budapest, VII. ker.; Dob-utcza 90, szám.
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SZÁLLODÁS-, VLNDÉGLÖS-, KORCSJIÁROS- KS KÁVÚS-1RAR LRDKKKIT KLÖ.HOZDLTÓ SZAKLAP
A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj-Egyesülete4* A „Debreczeni szab. kír. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata44 A „Nagyváradi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok 
és Korcsmárosok Ipartársulata44 Az „Újvidéki Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44 A „Kassai Vendég
lősök, Kávésok, Korcsmárosok és Pinczérek Egylete44 Az „Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata44 A „Szegedi 
Szállodások, Kávésok, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44 A „Győri szab. kir. városi Vendéglősök, Italmérők és 
Kávésok Ipartársulata44 A „Szatmár sz. kír. városi Vendéglősök, Kávésok és Pinczérek Egyesülete44 — A „Pozsony szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata44 A „Borsodmegyeí Vendéglősök, Kávésok és Korcs
márosok Egyesülete44 A „Pécs-Baranyai Vendéglősök Ipartérsulata44 A „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata44 A „Budapesti Kávésípartársulat'4 _ A „Nógrádvármegyei Korcsmárosok és Italmérők Egyesülete44 

A „Budapesti Kávésok Szövetsége''4 A „Pozsonyi Pínczér Önsegélyző és Menhely-Egylet44 A „Nezsíderi és Rajkai Járási 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmarosok Ipartársulata44 A „Tata-Tóvárosi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok 
Ipartársulata4* A „Magyar szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete44. A „Turóczvármegyei szállodások, vendéglősök és
korcsmárosok ipartársulata" H I V A T A L O S  L A P J A .

ELŐ FIZ E TÉSI Á RA K : Megjtlen Szerkesztőség és kiadóhivatal ;

Negyedévre . 3 korona. Egész évre J2 korona.
minden hó 1. és 15. napján. Budapest VI., Felsöerdösor 11.

F’élévre . . 6 korona. Egyes szám ára 50 fillér. Laptula jdonos-szerkesztő: Hirdetések fölvétele ugyanott.
T E L E F O N : 1 J7 - 6 J . F . K I S S  L A J O S . Kéziratok nem adatnak vissza.

Néhány szó a magyar idegenforgalom megteremtéséről
Levél a szerkesztőhöz. —

Zürich (Svajcz), 1911. jul. Iió 15-én.

Tekintetes Szerkesztő u r ! Nagy érdeklődéssel ol
vasom b. lapját. Sokban szeretnék egyik-másik czik- 
kelyéhez hozzászólni, mely hozzászólás a Iwtclclt ha
zá jából; származván, tudom, hogy szives felvételre ta
lálna. Na, de hallgatni arany! Hallgattam volna én 
tovább is, ha b. lapja egyik legutóbbi számában az 
én vesszőparipám, az idegenforgalom  kérdése, napi
rendre pe'm kerül.

Idegenforgalom ! Azl hiszem, nálunk ez még csak 
olyan abstrakt fogalom, a jövő zenéje, melyről min
den ezredik ember csak álmodni tud, de teljes jelen
tőségének tudatával alig bir. Zürich, Bern, Luzern, 
Interlaken, St. Moritz s a többi kisebb-nagvobb váro
sokban áll ennek a jövedelmező közgazdasági forrás
nak bölcsője. Aki erről a themáról írni, vagy be
szélni akar, az ide jöjjön egy-két esztendőre látni 
s hallani, mert hát az idegenforgalmat ki kell ta
pasztalni , különben e téren csak kontármesterek ma
radunk.

Szerény véleményem s húsz esztendei tapaszta
latom szerint em e nagy és fontos kérdés m egoldá
sához inem szükséges semminemű előre kialkudott 
átjárni, városi, vagy egyéb hatósági támogatás, 
k.ivévén <az erkölcsit. Sőt ellenkezőleg, a hivatalos 
bt avatkozás csak nyűge, béklyót ja az idegen forgatóm 
nak. A magyar szállodások, vendéglősök és kávésok 
és a minden nemesért lelkesedő magyar közönség 
elegendők arra, hogy az idegenforgalmat rendes 
medrébe tereljék s gyümölcsöző bevételi iparággá ne
veljék. Komoly előmunkálat, mely országos jövede
lemmel kecsegtet, a hivatalos csatlakozást, meghívás 
nélkül is biztosítja, különösen ha arról van szó, hogy 
a polgárság adófizető képessége az uj intézmény ál
dása folytán erősből s IV>1\tatólagosan emelkedik.

Hogy a hatósági belevonás az idegenforgalmat 
előbbre vinni nem képes, erről a budapesti érdekel
tek jnaguk is meggyőződhettek már. Aki pedig eme 
tényt még nem tudná, vagy el nem hinné, annak a 
következő hivatalos akta másolatával, melyet vagy 
10 iévvel ezelőtt kaptam, bizonyíthatom be állításom 
igazát. Budapest székesfővárosának hozzám intézett 
sorai a következőket tartalmazzák:

Tisztelt Szerkesztő ur! F. é. deczember hó 24-én 
kelt levélre válaszolókig az idegenforgalom ügyében 
föltett kérdéseire közlöm a következőket:

Ad. 1. A székesfőváros idegenforgalma emelé
sének kérdésével csakugyan már hosszabb ideje fog
lalkoztam, erre nézve a tanulmányokat minden irány
iján megtettem, több szakértekezletet tartottam s ezek 
eredményeképp a kezdeményező lépéseket is megtet
tem egy e czélra szolgáló szervezetnek, egyesületnek 
társadalmi utón leendő létrehozására. Fölhívást s tag- 
gyüjtő iveket bocsátottam ki az összes számbajövő 
egyénekhez és testületekhez az egyesületbe leendő 
belépés iránt.

Mihelyt ez az előzetes taggyiijtés befejeztetik, 
megtörténik az egyesület végleges megalakulása. Fz 
az egyesület ugyan a kereskedelmi kormány és a főv. 
hatóság állandó felügyelete alatt fog állani, de min
den biirokratismustól menten kizárólag üzleti szel
lemben fog működni s czélja közgazdasági érdekek
ből egyelőre Budapesten és megerősödve egyúttal 
Magyarország egyes vidékein is az idegenforgalmat 
emelni.

Ad. 2. A fentebbiekből kitűnik, hogy az egyesület 
működését még meg nem kezdte, minélfogva Szer
kesztő ur ezen kérdése tárgytalan.

Ad. 3. Az egyesület fenn fog tartatni - I. Alapít
ványokból, 2. tagdijakból, 3. adományokból, 1. a szé
kesfőváros és minden valószínűség szerint a kormány 
által is adandó évi szubvenczióból.

Ad. 4. Az egyesület alapszabályai most vannak

A legk ivá lóbb szénsavval te l i te t t  ásványvíz Mint 
asztali víz nagyon kellemes, ióhatásu. egészség 
:: ápoló ital.
Szent-Margltszlget gyógyfürdő fe lü g ye lő sé g * 
Teuton , 56-52. ,a |6 t  kezelésében. Ttl, lon,
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sajtó alatt s azok egy példánya elkészültük után Szer
kesztő ur fczimére nieg fog küldetni.

Kiváló tisztelettel
Budapesten, 1902. évi január hó 10-én.

Halmos, s. k., 
polgármester.

Majdnem 10 éve annak, hogy néhai Halmos pol
gármesterrel a> Budapest székesfővárosi idegenfor
galmi iroda felál 1 itása tárgyában leveleztem. Ha jól 
emlékszem reá, a kilátásba helyezett egyesületi alap- 
szabályzat is elkészült, de az egyesület maga beleful
ladt a hivatalos lébe. Kapott azóta az ország egy 
»,idegenforgalmi ps utazási vállalatot« vagy 250,000 
korona alaptőkével. Erről csak annyit tudok, hogy első 
fellépése, a »spanyol bikaviadah  rendezésével, Eu
rópa müveit államaiban sok embert mosolyra kész
tetett. Hogy a f:Duna-annepély'k s a »nemzetközi re- 
piiiőverseny« mennyi idegent vonzott Magyarország
ba, arról tudomásom nincsen. Tapasztaltam azonban 
számtalanszor, hogy a »Részvénytársulat«, a »Nem- 
zetközi Hálókocsi Társaság«, valamint Cook Tamás 
és fia« czég közreműködésével inkább a magyar uta
sok kivitelét, mint a hazái idegenforgalmat szolgálja.

Nem akarom a 'fenti t. »VálIalatot« meggyanúsítani, 
de első feladványai nagyon is » kivitelt izüeka voltak 
s jcsak örömömre szolgálna, ha ma már teljesen a 
nemzeti érdekeknek allana szolgálatában. Ezt azon
ban csak akkor tehetné, ha minden nyereségről le 
mondana s svájézl módra rendezkednék be, t. i. ösz- 
szes szolgálatai fejében  mitsem követelne.

Nézzük, miként alakultak s imiiködnek a svájezi 
idegenforgalmi jrodiák. Például veszem a 37,000 lakost 
számláló LuZern városkát. Szerény közadakozás s do- 
tatiok segélyével alakult itt egy iroda főleg a szállo
dások s vendéglősök védőszárnyai apdt mint füg
getlen magánvállalat, melynek még jelenlegi biztos 
évi bevétele sem teszen ki 20—22 ezer koronánál 
többet. Ehhez az intézmény maga keres még 40—45 
ezer koronát. Ebből az átlagos évi bevételből a fize
tések és lakbér leszámításával a luzerni idegenfor
galmi iroda évenként 4 0 —45 ezer koronát költ el 
tisztán s egyedül a város idegenforgalm ának em e
lése czéljából. Tessék kérem jól megjegyezni, ez ná
lunk talán meseszámba mehetne, hogy a luzerni ide
genforgalmi iroda személyi s egyéb kiadása évi 12 
14 ezer koronára rúg.

Minő hasznosan lett a nagyközönség áldozatfil
lére az idegenforgalmi iroda által befektetve, ennek 
bizonyítékául szolgál azon körülmény, hogy 1910. évi 
május 1-től egész október 15-ig Luzern városának 
nem kevesebb mint 192.000 idegen vendége volt. 
Ehhez számítva még az év többi hónapjait, úgy Lu
zern egész évi idegenforgalma nyugodtan becsülhető 
250.000 lélekre.

Ez éppen a hozzáértő munka hatása s áldása.
S miből állt a munka? A három hivatalnokból 

váiló irodaszemélyzet, 15.500 szóbeli utmatatást adott 
hotel, pensió és lakásokra vonatkozólag; útirányt, 
menetjegyet illetőleg; ipar, kereskedelmi, adó és le
telepedést érintő kérdésekben stb., stb. A távbeszélőn 
nem kevesebb, mint 1100 útbaigazítás adatott. Ugyan
csak a fenti természetű dolgokra kiterjedő 8000 le
vél váltatott. Az összes postaforgalom 20.000 darab 
levelet, levéllapot és 400 nagyobb csomagot, 4600

Az inasom.
Egy orvostanár emlékirataiból.

Irta: Fehér Jenő.
A tMagyar Vendéglős- és Kávés-Ipar« eredeti tárczája.

(Utánnyomás tilos.)
Mintegy tiz évvel ezelőtt — ha könyveimben utána néz

nék, a napot is pontosan meg tudnám mondani - -  történt 
életemnek egyik legizgalmasabb esete. Nevem már akkor meg
lehetősen ismert volt, sőt — szerénytelenség nélkül mond
hatom — harminezöt éves korom daczára egyike voltam a leg
keresettebb mütő-orvosoknak. Az operáló kést a legnagyobb 
biztonsággal kezeltem és higgadtságom, hidegvérem kritikus 
pillanatokban sem hagyott el.

Egy  ̂ ködös őszi napon táviratilag hivtak az öreg Csor- 
bay báróhoz. A sürgönyben ez állott: haladéktalanul. Tüstént 
összecsomagoltam a műszereimet.. Ha engem hívnak — gon
doltam — szükségem lesz rájuk. Azután kihajtattam a vas
úthoz. Tudnivaló ugyanis, hogy az öreg báró körülbelül há
rom órányira lakott a várostól, egy elhagyatott, mohos, vén 
kastélyban, ahonnan egész éven át alig mozdult ki. Beszél
ték, hogy fiatalabb korában vidám életet élt, de amióta a 
feleséget és egyetlen fiát eltemette, teljesen elvonult a vi
lágtól és bár dúsgazdagnak ludla mindenki, valóságos remete
eletet élt.

Alighogy elhelyezkedtem a vonat egyik fülkéjében, meg
eredt az eső. Hosszú vonalakban hullott alá az ólomszürke fel- 
hőgomolyból és csöppekre vallva folydogált végig a kupé ab
lakain. Kelletlenül gondoltam arra, hogy ebben a komor, 
zord időben a kastélyig még mintegy háromnegyedórai utat 
kocsin kell megtennem. Mire azonban a vonat berebogott 
az állomásra, elállt az eső. Nyomát hatalmas pocsolyák jelez
ték. A talevelekről koppanva hullottak alá az esőcsöppek.

Az állomásnál már várt reám a báró fogata.
No, mi a baj, János? — kérdeztem a kocsist.
Rosszul vagyunk, nagyságos ur 1 — mondá, miközben 

leszedte a lovakról a plokrócot s az ülésre lakta.
— Hát mi á baj ?

Délben ott  ̂ volt a falusi doktor. Azt hívtam el hirte- 
lenében, mert a 'méltóságos ur nagyon jajgatott. Rázta a fejét 
a doktor ur. Azt mondta, hogy valami incifincális történt.

— Hol, János?
— A lábán — szólt hátra a (kocsis, miközben a lovak közé 

cserditett ostorával.
A ruganyos kocsi nyilsebesen száguldott végig az utón. 

Olykor megzökkent egy-egy vizmosta árokban. A fekete sár 
m?£asra (eccsent, a lovak csatakosak voltak, de azért re
pültek, mintha érezték volna, hogy a gazdájuk életéről van

[ŰVESÁRÜK
A szürke párázatból már kirajzolódtak a kastély apró 

tornyai, am'kor befordultunk az erdőbe. Hátradőltem a ko
csi fekete hrásomiyal bevont támlájára és merengve néztem

legjobban Erhardt Jánosnál Mária Valéria-utca i. sz. 
szerezhetők be
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kg. súlyban tett ki. Ezen expeditiók, Luzern és vi
dékéről szóló 65.000 darab útmutatót, körlevelet és 
egyéb nyomtatványt juttattak el a svájczi érdekeltek
hez, azonkívül 50.000 darab ment el a szélrózsa min
den irányába. Az útmutatóból magából 9000 német, 
9000 angol és 5000 franczia nyelvű lett magánfe
leknek kézbesítve.

A luzerni idegenforgalmi iroda működése mind
ezen adatokkal még nincs kimerítve, mert egyik fő
munkáját a kü lföld i lapokban való hatalmas propa
ganda képezi. Nem kevesebb, mint 300 kül- s bel
földi újság számára szerkesztenek itt igen érdekes 
jdényjelentéseket, s a sok közül 1910-ben főkép az 
»Első luzerni léghajós-állomás« tudósításai, mint idő
szerű közlemény, világszerte szives közlés tárgyát 
képezték.

Luzern példáját s munkaprogrammját Svájcz te
rületén hasonló méhszorgalommal még vagy 40 ide
genforgalmi iroda követ|i s jiz a czéltudatos összmunka 
végeredményében évenkinti 100 mlijliós országos ha
szonnal zárul,.

Ismerve a ínagyar idegenforgalom bibéit, ismerve 
az édes Magyarföld minden zegét-zugát, bámulva ál
lok meg a nagy tétlenség előtt, mely nálunk e tekin
tetben uralkodik. Kétkedve gondolok arra, hogy Ma
gyarországban nem akadna ember, ki elsősorban Po
zsonytól Budapestig, innét fel a Tátráig s le a Balaton 
csücskéig egy összefüggő idegenforgalmi vonalat fel
építeni tudna.

őszintén bevallom s szerény nézetem oda kon- 
kludál, hogy az eddigi mulasztás kezdeményező része 
a téren a magyar fürdő-, szálloda, vendéglő-és kávéház 
tulajdonosok terhére esik. Ezek voltak s maradnak 
az elsősorban érdekelt felek, általuk kell az idegenfor
galmi eszmének minden hivatalos sallang nélkül a 
haza szivéből szárnyra kelnie. Munkásságuk hatása 
nemsokára fogna jelentkezni s azért kár volna ezt 
az .igazán nagyfontosságu ügyet a hozzá nem értők
nek továbbra is kísérletezés czéljából átengedni.

Az Idegen forgalom  a viliág minden országában 
a szállodással, vendéglőssel s kávéháztulajdonossal

1‘ „ CASI NO”  pezsgő
k ü lön  tö ltés

B u d a p e s t i  f ő r a k t á r :  —

I V . ,  S z é p - u t c z a  3 . s z .
Telefon: 10— 85. Telefon: 10— 85.

egybenött fo g a lo m ; ezt a problém át tehát Magyar- 
országban  |is csak ők oldhatják m eg sikerről. AZ é  
téren mutatkozó halogatás visszafejlődés.

Jelen soraimnak czélja az eszmét az érdekeltek 
elé tárni s az igazán reátermetteket gyorsabb cselek
vésre serkenteni s ha ennyit el tudnék érni, úgy meg 
volnék elégedve. Amidőn még kijelentem, hogy e 
tárgyban mindenkinek szívesen állok önzetlenül ren
delkezésére, maradok a tek. Szerkesztő urnák hazafias 
üdvözlettel, híve

I K~< L —

Iparoktatásunk.
A képviselőház legutóbbi .hosszadalmas költség- 

vetési vitájában a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium tárczájának tárgyalásánál M ártonffy Márton ud
vari tanácsos, ny. iparoktatást főigazgató is felszó
lalj. Közhasznú dolgot kívánunk cselekedni, midőn 
a (szakavatott, alapos tárgyismeretre valló és magas 
színvonalon álló beszédnek azt a fészét, mely a ven
déglősipar viszonyainak találóan Ilii rajza, a követke
zőkben közöljük:

szét. Ax utón tört gallyak hevertek szanaszét, a sárga leve
lak egész kis dombokat alkottak. Beljebb a vihar derékon 
tört ketté egy karcsú tölgyet; lombkoronája a földet érte. 
Itt-ott panaszosan csipogott egy veréb. Talán a fiókáit ke
reste . . .

Az egyik fordulónál nagyot zökkent a kocsi és nyomban 
recsegés hallatszott.

Tyüh, az áldóját 1 — káromkodta el magát a János és 
visszarántotta a lovakat. Azután egy ugrással a földön ter
mett, hogy a recsegés okát kikutassa. Nem kellett soká ke
resgélnie. Az elülső kerekek egyike kettétörött. A friss törés 
fehéren, reménytelenül villogott ki a kocsi alól.

János néhány pillanatig bambán nézte a gúnyosan vi- 
gyorgó küllőket.

— Hát nem mehetünk tovább? — kérdeztem, miközben 
boszusan szálltam le a kocsiról. János szomorúan bökte ki:

— Ezzel má’ nem 1
— Hát csak hozd valahogy rendbe — mondottam, gyors 

elhatározással — én addig gyalog besietek a kastélyba. Hi
szen alig fél órányira van már innét.

— Az ám — jegyezte meg a kocsis —, csakhogy nem 
nagyon biztonságos ez az erdő ilyenkor, alkonyattájba.

— Ne félts engem — szóltam mosolyogva — el vagyok 
látva minden eshetőségre.

És a köpönyegem zsebéből kivettem a revolveremet.
Azzal útnak indultam. Az esővíz már kezdett beszikkadni 

a földbe, nyirkos levegő suhant át a fákon ; egyébként mély
séges csönd volt. A köpenyegemet összébb húztam és rátér
tem a gyalogösvényre, amely a kocsiuttal párhuzamost kí
gyózott végig az erdőn. Az átázott sárga levelek lépteim 
nyomán valami különös, siró hangot hallattak.

Már vagy egy negyedórája haladtam az utón, amikor 
oldalt a sűrűben gyanús nesz támadt. Mintha emberi léptek 
lettek volna.

Megálltam és hallgatóztam. Semmi!
Eh — gondoltam — bizonyára egy gyik siklott keresz

tül a cserjéken, vagy talán egy nyulat ugrasztottam ki a 
búvóhelyéből.

így megnyugtatván önmagamat, tovább mentem. Alig ha
ladtam pár lépést, a zörej a bokrok között megismétlődött.

Senki sem foghatja fám, hogy ijedős természetű let
tem volna, de amikor ott álltam egyedül egy ismeretlen ér
ető közepén, a mind sűrűbbre váló esti szürkületben, önkénte
lenül megremegtem. Kezemet a zsebembe mélyesztve, ujjaim 
görcsösen tapadtak oda a revolveremhez.

•to lta*.

BORHEGYI F.
borkereskedő B Budapest

A já n lja  a  l e g j o b b  f r a n c z i a  é s  m a g y a r  p e zs> 
g ö k e t ,  c o g n a c o t  é s  l ik ő r ö k e t  g y á r i  árakon. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan HJeilttetnek. 

V., G izella-tér 1. szám. 
Pinczék: Budafokon és V., Dorottya-n. 8.

Megrendeléseknél kérjük tisztel* olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Általános Berendezési Részv.-társaság
Biliárd-, fabútor- és hűtőkészülékek gyára
Budapest, VII., Gizella—ut 26.
Ttltfon: 65—75. Sürgfinyczlm: Borsndezők Budapest

■ Levélbell vagy szóbeli megkeresésre költségvetéssel, 
rajzokkal és tervekkel készségesen díjtalanul szolgálunk. =====

Iparoktatásról van szó [cs kereskedelmi oktatás
ról, amelyre vonatkozólag én az általános vita alkal- 
jmával csak úgy futólag kértem a t. Házat és a t. mi
niszter urat is, mert éppen szakoktatásról van szó s (jfgy 
az iparos és [kereskedői szakoktatás a szaktárczálioz, 
a szakminiszterhez tartoznék, találjanak módot a ke
reskedelmi és közoktatásügyi miniszter urak arra, 
hogy az ipari és kereskedelmi oktatást a kereske
delmi miniszter a Icáját tárczája keretébe vegye át 
és megadjuk neki (mindazokat a módokat és eszközö
ket, amelyekre ez iskolák fejlesztése érdekében való
ban nagy szükség van, ha t. i. azt akarjuk, hogy 
Mag yarorszégon értelmes, munkás, '(rerstUetes, stel- 
ieiiiMesí képzett iparos ás kereskeclőoszfély nevelked
jék. ‘

Méltóztatnak tudni, hogy iparoktatásunk talán a 
legfiatalabb intézmény Magyarországon |és merem 
állítani hamupipőkéje (egész közoktatásügyünk
nek. Már pedig ha arra gondolunk, hogy Magyaror
szágon körülbelül másfél iprillió ember foglalkozik 
iparral és kereskedelemmel; ha számba veszszük azt, 
hogy körülbelül 150,000 Ifiu- és leánygyermek van 
ráutalva ezekre az iskolákra, akkor azt hiszem, meg
érdemli ez a kérdés, mert én még soha sem hr{li 
lottam, hogy az oiszággyiUéseu vele tüzetesen fog 
lako z ta k  Volna, — hogy legalább egy negyedórát 
szenteljünk rá, hogy lássuk, hogyan áll Magyarorszá
gon az ipari lés kereskedelmi oktatás. Akkor, amikor 
arról beszélünk, hogy a magyar közönség a lateiner 
pályák felé tódul, a gimnáziumokat keresi és ajánl
juk és javasoljuk neki, itt ,is úgy akadémikusán el-
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mondjuk neki, hogy he keresse a gimnáziumokat, ha
nem menjen -Ipari Iskolákba, mén fen iparos és k e 
reskedői pályára, viszont a  Zoliban arról, m eg feled ke
zünk, hogy tulajdonképpen Nincsenek is olyan isko
láink, m élyekben fiatalságunkat elhelyezni lehetne. 
(Halljuk!) ( \

Iparoktatásunk legalsóbb foka a tanonczoktatás. 
Az erről &zóló törvény létrejöttének most üljük 25 
éves jubileumát. Hogy e kérdéshez hozzászólok, an
nak egyrészt az az oka, hogy három évtizeden át 
foglalkoztam vele. (Halljuk!) I

Mikor én ezeknek az iskoláknak gondozását át
vettem, nagyon a kezdet kezdetén voltunk, ezek az 
iskolák alig voltak iskolaszámba vehetők, inkább csak 
ismeretpótló iskoláknak lehetett Inevezni és ilyen is 
mindössze körülbelül 300 volt az egész országban.

Ha az állami költségvetést, az iparostanulók ok
itatására fordított összeget Inézzük, azt látjuk, hogy e 
czjélra 571,000 korona iVan budgetiinkben föl véve. 
Méltóztassék csak elképzelni azt, hogy 500 iparosisko
lát, (melyekbe körülbelül 110,000 fiú jár az ország
ban, 571,000 koronával Ifentartani lehetetlenség. Igaz, 
hogy hozzájárulnak ehhez ,a községek mint iskola- 
fentartók 2'o/o pótadóval, azonban éppen ez a legna
gyobb baj és lebben találom az okát az idegenkedésnek 
az iskolafentartók részéről ezen iskolák ellenében, 
mert ez egy újabb terhet ró a községekre és azokra 
a városokra, melyek á községi iskolákhoz 5°/o, az 
óvodákhoz 3°/o, az [iparostanoncziskolákhoz 2 (>/o stb., 
tehát a pótadók egész sorozatával hozzájárulnak. Kü
lönösen azok a (vidéki városok, melyek nagy kultur- 
Imissziót teljesítenek, melyek gok állami funkczidt is 
végeznek, mindig és [mindenkor nagyon meg vannak 
terhelve pótadóval olyan (iskolákra, melyeket tulajdon
képpen az állam Ivölna köteles fentartani.

Nézzük, hogyan rekrutálódnak az egyes városok
ban az iparosinasok lés hogyan kontingentáilódnak. 
Legkevésbé a városok (területéről, hanem inkább a 
szomszédos falukból kerülnek (ezek a fiuk a városba

Néhány lépést tehettem még, amikor a bokrok közül 
felém ugrott valaki. Kiáltani akartam, de a hang megakadt a 
torkomon.

— A pénzedét! — kiáltotta a támadóm, s megragadta a 
torkomat. Csak villogó szemeit láttam.

— Odaadom — szóltam rekedten és a zsebemből kiránt
va a revolveremet, keresztül lőttem a fickót. Megtántorodolt. 
Szemeivel csodálkozó, fájdalmas és szinte megrázó pillantást 
vetett felém, azután összeesett.

Én pedig folytattam az utamat. I)c„az a tekintet, nem ha
gyott nyugodni. A legkülönfélébb gondolatok cikáztak át 
agyamon. Ki tudja, minő szánalmas sors, minő szomorú bal-t 
végzet késztette ezt az embert arra, hogy vad módjára az er
dőn barangoljon? Talán a végső kétségbeesés bírta őt arra, 
hogy rabolni menjen? Istenem, hiszen annyiféle nyomorúság 
van ezen a földgolyón ! Ki ismerné, ki értené meg vala
mennyit? Azután meg arra gondoltam, hogy elvégre is or
vos vagyok és bárki legyen is az, aki véres sebével a 'közelemt- 
ben fekszik, kötelességem, hogy segítsek rajta, ha tudok.

Visszafordultam.
A sebesült még ott feküdt a gyalogösvényen, mozdulat

lanul. Gyors elhatározással feltéptem a ruháját; sebére, a 
melyből lassan szivárgott a vér, szükségkötést alkalmaztam, 
homlokát esővízbe mártott zsebkendőmmel megdörzsöltem 
és a fejét gallyakból, levelekből rótt párnára fektettem.

Alig készültem el a mentéshez, szükséges legsürgősebb 
teendőkkel, ugv rémlett, mintha a távolban valami fény csil
lant volna meg a fák között. Kirohantam) a kocsiutra. A fény

egyre közeledett. Most már a lovak dobogását is hallottam. 
Majd a kocsikerekek zörgését és ostorcsapkodásokat.

— János! — kiáltottam teljes erőmből.
Meghallotta. És a lovak közé suhintott. Néhány perez 

múlva mellettem volt.
— János -  szóltam az izgalomtól remegő hangon — 

itt az. ösvény mellett egy sebesült ember fekszik. Ezt a 
kocsiba kell emelnünk.. . Majd hazavisszük a kastélyba hoz
zád . . .

A sebesültet ketten feltettük a kocsiba.
Húsz perez múlva a kastélyban voltunk.
Egy öreg szolga került elénk és szomorú hangon jelen

tette :
— Az öreg méltóságos ur az imént lehelte ki a lelkét! . .  .
Megnéztem a halottat. Egy negyedórával ezelőtt talán

még segíthettem volna rajta.
Egy negyedóra!
Ugyanaz az idő, amit a »másik«-nál töltöttem.
Elszorult a szivem, kétség mardosta a lelkemet, vájjon 

helyesen cselekcdtem-c ?
Feláldoztam az öreg báró életét, mialatt egy semmire- 

kclőt megmentettem. Mert a fickó megmenekült.
Két hét múlva talpra állott.
Hogy hol van most?
Itt: nálam.
Az inasom.
Tizenöt év óta hűségesen szolgál. Szorgalmas, becsiilc 

tes, ragaszkodó,, ö  a jiobb kezem : a Péter.

Vendéglői Kölcsönfehérnemüt „A. B . C.” E g y e s ü l t  F e h é r 
n e m ű -K ö lc s ö n z ő  V á l l a l a t ,

le g o lc s ó b b a n  s z á l l í t  és  p o n to s a n  c s e ré t a z  VI., Eötvős-utcza 30. o Telefon 4 6 - 8 6 .

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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és a városok (kénytelenek ezen fiuk iskoláztatásáról 
gondoskodni, vagyis az a polgárság, amelynek tulaj
donképpen semmiféle látható haszna ezen inasokból 
nincs. Én abban az időben folyton sürgettem és kér
tem, hogy a kormány tegye megfontolás tárgyává ezt 
a dolgot és ha nagyon késik az ipartörvény revíziója, 
mentesítse addig ;is az iskolafentartókat ezen 2n/n-os 
pótadó álól. és (állítsa be az állami költségvetésbe 
azt a hozzájárulást, amely ezen iskolák fentartásá- 
hoz szükséges.

Van még egy harmadik jövedelmi forrás is és ez 
az úgynevezett országos ipariskolai alap. Ez úgy ke
letkezett, hogy kezdetben az iparosok nem igen sze
rettek alkalmazkodni az ipartörvény intézkedéseihez. 
Ezért megbüntették őket (kihágás miatt, ami jelenté
keny (összeget képviselt, (mely összeg ezen iparisko
lák fentartására fordittatott. Az iparosok lassanként 
kezdték megszokni a (törvény szigorát, a büntetés
pénzek kevesbedtek és az az alap, melyre épült ezen 
iskolák fen tartása, jelentékenyen alászállt. Most egyet
len község sem (tudja a 2o/o-os pótadóból fentartani 
ezeket az iskolákat (és a városok évről-évre kérik és 
sürgetik a (közoktatási jmiiniiszter urat, hogy emelje fel 
ezt a tételt, mert ha azt akarjuk, hogy inasaink a 
tuczatszámon fölülemelkeedjenek, ha azt akarjuk, 
hogy a szakszerűség belevitessék ezekbe az iskolák
ba, akkor okvetlenül meg kell adni azokat az anyagi 
eszközöket, amelyek szükségesek, hogy a kitűzött czél 
megvalósíttassák.

Aki az inas term észetrajzát jsmeri, az tisztában 
van azzal, hogy 'az a poétjkns inas korszaka már 
el műit M agyarországon. fU gy van!) Az az inas, aki 
hűtött kedélyes lenni, la\ki m ég tudott a családi é let
hez bele célkul m aikod  ni, aki 'egy télbő l evett gazdá
jával és a legénynyel, ma már nincs. Ma már mese 
az, amit Lávay jrt a versében, hogy »Közepén egy 
nagy tál, tálban ízes étek, körülötte vidám, megelé- 
gült népek, nevefő (cselédek . . .« Ma már az inas 
kisiklott m estere k e z é b ő l; az inas ma a legény kezé
ben van annak a legénynek a kezében, aki a jogtiit 
viseli a kabátján és alty ezt az inast Is beleneveli 
a nemzetközi szocziálizmus áldó tanaiba és naponta 
oktatja öt. (Úgy Van, jobbról.) Magyarországon úgy 
va,gyunk, hogy aki (Marxnak a kátéját betanulja, az 
már született, hivatott (szocziáliista vezjér (Igaz! ÍJgy 
van !) ,éz az inas az a palánta, aki már kiskorában 
is a jövendő szocziáíjsta generáczió törzséül van hi
vatva szolgálni. (Úgy van! jobbról.)

Nagyon nagy baj (az, hogy a mester kezéből ki
siklott az inas, mert nincsen aki nevelje; nem ma
rad tehát más hátra, mint az iskola. Azért sürgettem 
és (Sürgetem most js, hogy az iskolát csakugyan az 
iparosképző kohójává, m űhelyévé, góezpontjává ke]II 
lenni. 100 110,000 fiatal (gyermek van, aki éven
ként ezeket az iskolákat látogatja. Ha csak egy átla
gos lustrumot, öt évet veszek, öt év múlva kimegy, 
legény l.esz belőle és 15—20 év alatt a legények 
száma megszaporodik 2 300,000-re, akik ma a tár
sadalomban elhelyezkedve, vagy a szakszervezetekbe 
(illeszkedve, lehetnek á petűzeti tökén ek igen értékes  
elem ei, de lehetnek  W m agyar társadalom nak igen 
veszélyes ellen ségei is. ((Igaz! Úgy van!) És ha mi 
ezekben az iskolákban nem nevelj ük a gyermeket val
láserkölcsi alapon, hazafias 'szellemben (Helyeslés a 
baloldalon) és tudásban megerősödve, akkor semmi
féle tulipán a Imagyar ipart megteremteni nem fogja. 
(Igaz! Ügy van! a bal- és jobboldalon.)

Első Pilseni 
Részvénysörfőzöde

P IL S E N .
Magyarországi vezérképviselete

lfj- Lövy Adolf és Társa
BUDAPEST, Vili.,  Szentkirályi-utca 14. sz.

Alapittatott 1869 Telefon 144 00

Magyarország bármely állomására szál
lítja az általa képviselt.

első pilseni részvénysört
világhírű gyártmányt. — Vendéglősök és 
t. érdeklődők szíveskedjenek közvetlenül 

a fenti céghez fordulni.
Vidéki városokban leraka- 
tot és képviseletet létesít.

Én az egész leljcemet beleadtam ebbe az oktatás
ügybe és ne méltóztassék rossz néven venni, ha ez
zel az égető kérdéssel foglalkozom, mert ez egy na
gyon jelentékeny, egy égető sebe a mi iskolánknak, 
mert a mi iparosoktatásunk úgyszólván kezdet
leges korát éli.

Eszembe jut nekem gróf Apponyi Albert igen t. 
képviselőtársam életéből egy Lepizód. Ugyanis amikor 
a|z Iparosegyesületek Országos Szövetsége néhány év
vel ezelőtt Szabadkán (ülést tartott, gróf Apponyi Al
bert vezetése alatt Vagy 50 60, gondolom, ellenzéki
képviselő jelent meg (Szabadkán, mert meg voltak 
híva a gyűlésen. 'Az elnök üdvözölvén a vezetőt, meg
köszönte az érdeklődést. Oróf Apponyi Albert, ha 
jól emlékszem, a következőket mondotta: Nagyon 
örülök, hogy eljöhettem ide az urakhoz, mert itt el
lenzéki képviselőtársaimmal együtt meg akarunk győ
ződni arról, hogy mi az iparososztálynak a kívánsága, 
mii a bajuk ; térről személyesen akarunk meggyőződni.

Hát méltóztassék tudomásul venni Apponyi Al
bert igen t. képviselőtársamnak, hogy sem ankéfte- 
ken, sem ilyen .gyűléseken, sem banketteken az iparos
osztály baját megismerni .nem lehet. Be kell menni 
a műhelyekbe és látni kell, hogy az utolsó 20— 25 
év óta a magyar iparososztály teljesen aláhanyatlott.

Én azt sem tartanám szerencsétlenségnek, ha en
nek helyében egy egészséges gyáripar fejlődött volna 
ki Magyarországon. Ha ezen gyári munkások között 
egyének, valóságos mesterileg, művészileg kialakult le
gények és mesterek volnának és ezek képeznék a 
gyáriparosoknak tulajdonképpeni faktorát. De éppen 
a\z a legnagyobb baj, hogy a gyáriparosok is teljesen

SOMLÓ BERNÁT
B U D A P E S T ,  V . .  l t ó z g a - i i t c z a  n .

Specziállsta kávéházak és éttermek festésében.
Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben és vidéken.
Költségvetésiéi díjtalanul szolgálok Vidéki levelekre azonnal válaszolok. 

SZÁMOS E L ISM E R É S. Q  O  O  O  T E L E F O N  SZÁM i » 7 —54
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rímm MÓR ES IS A
törv. bel. szálloda, kávé- 
ház és vendéglő adás- 
vevést közvetítő irodája

BUDAPEST,
1711., Rákóczx-ut 62. sz. 
0  Telelőn: 59—91. □

kívül hagyják, mellőzik! a szakképzettséget ugyannyira, 
hogy nagyon is egyoldaluakklá váltak, azt a kisiparost 
pedig elnyomja a jkülföldi verseny, a külföldről im
portált készítmények. Méltóztassék végigmenni, nem
csak itt Budapesten, de az ország bármely városá
ban és méltóztassék megnézni, hogy csaknem az ösz- 
szes asztalos-, az összes bőripar, az összes ruházati 
és vasipari intézmények, nem magyar iparosok ke
zéből kerülnek ki. Legnagyobb részben idegen gyárt
mányok. Hogyan élhetne meg tehát az a szegény ipa
ros, aki reá van utalva arra, hogy két kezével keresse 
meg nemcsak családjának kenyerét, hanem, aki kell, 
hogy a községnek is, az államnak is a fentartója 
legyen.

Én, t. képviselőház, azt hiszem, hogy ha az is'klolfá- 
ban kezdjük meg beoltani abba a gyerm ekbe ennek 
a szülőföldnek a szeret étét, a munka iránti becsii- 
letérzést ott költjük fe l benne és ha tudást aktunk 
neki és ha a,zt fog ja  fájni, hogy nincsen kiszakítva 
a társadalomból, hogy a nagyok szerettei fog ják  meg 
az ö keW t, akkor  nevelni fogunk iparos nemzedékeket.

Mert t. Ház, [abban teljesen igazat adok Maj- 
látli püspöknek, aki azt mondotta, hogy a nagyem
bert javítani már [nagyon (nehéz dolog, a kicsinyek
nél kell kezdeni s amit elveszítettünk a nagyoknál, 
szerezzük vissza a kicsinyeknél. Én szeretettel, lel
kesedéssel és azzal az igazságérzettel, amelylyel eh
hez az ügyhöz teljesen hozzá vagyok forrva, kérem a 
miniszter urat és a képviselőházat, hogy az iparósta- 
nulók iskoláinak az ügyét úgy méltóztassék gondozni, 
hogy azok az iskolák válóban iskolafajjá váljanak és 
szervesen beilleszkedjenek azok közé a kulturális in
tézmények közé, amelyek hála Isten, igen szép szám
mal vannak és igen magas nívón állanak' Magyarorszá
gon. Ezúttal megismétlem azt a kérésemet is, hogy 
a szakminiszter vegye át ezeket az iskolákat és ezért 
ezt a költségvetést természetesen elfogadom úgy, a 
hogy van. És mert hiszem, nem remélem, hogy kéré
sem egy-két év alatt megvalósulhasson, hogy a szak
miniszter kezébe kerüljön ez az iskola, addig is, amig 
az iipartörvény erről preczize gondoskodik, addig is, 
amig a tárgyalások megindulnak, önnek miniszter ur 
jóságos figyelmébe ajánlom első sorban azt, hogy a 
segélyt felemelni méltóztassék ; azután pedig azt, hogy 
ez a segély idejekorán ki is utalványoztassék.

Mert hiába van a segély, ha az nem utaltatik 
ki. Most az 1911-ikj költségvetést tárgyaljuk. Mél
tóztassék csak meggondolni, (az iskola kezdődik 
szeptemberben és ma júniusban vagyunk, amikor ezek 
az iskolák elvégezték a feladatukat és nincs költség- 
vetés, nincs segély, nem lehet kiutalvanyozni ezt a 
segítséget, mert hisz az országgyűlés nem adta meg 
az íengedélyt. A tanítók legnagyobb része csak hó
napok múlva jut ahhoz, hogy igazán keservesen meg
szerzett néhány garasát, amelyért egész éven át fá
rasztó munkával dolgozott, fnegkapja. Mert ha a ta
nítás 8-tól 1 óráig terhes mindenkinek, méltóztassék 
elképzelni, milyen fárasztó lehet annak a tanítónak 
munkája, aki az egész napi munka után este 5— 6 és 
7 órától kezdve tanítja az inasokat. Méltóztassék te
hát egy jelentéktelen összeget előre felvenni és in
tézkedni, hogy ezek ,a segélyek már szeptembertől 
fogva kiosztassanak és a tanítók a maguk jogos il
letményeikhez hozzájussanak.

Az „Esztergom városi ás vármegyei vendéglősök 
ipartársulata" újjáalakulása.

Mint lapunk egyik megelőző számában megír
tuk, esztergomi ipartársulatunk legutóbbi közgyűlésén 
Meizler Jánost, a »Magyar király-szálloda« népszerű 
tulajdonosát választotta meg elnökévé. Az uj elnök, 
kinek működése elé esztergomi kartársaink nagy vá
rakozással tekintenek, székfoglaló beszédében nagy 
vonásokban ecsetelte jövőbeli munkásságának pro
gramját, amelyben a vendéglősipar sérelmeinek or
voslásán s más sürgős reformtörekvéseinek megvaló
sításán kívül az ipartársiüat újjászervezése, a tagok  
szaporítása első helyen áll. Örömmel állapíthatjuk 
[meg, hogy daczára a közgyűlés óta lefolyt idő rö
vidségének és ellentétben az utóbbi időben bizonyos 
oldalról mesterségesen provokált ipartársulat alapí
tásokkal az uj ipartársulat már is kom olyan hozzá
fogott munkásságához, amennyiben f. évi junius hó 
19-én kibocsátott felhívásában lelkes szavakkal hívta 
fel úgy az esitengjomi, mint az esztergommegyei szál
lodásokat, vendéglősöket, kávésokat és bormérőket az 
uj ipartársulathoz való csatlakozásra.

»Régi időktől fogva, — igy szól á felhívás, — 
érzi igazságát mindenki annak, hogy a tömörülés és 
egyesülésben rejlik a tulajdonképpeni erő. Ha kö
rülnézünk csak kissé is az élet küzdelmes terén, úgy 
találjuk, hogy a társadalom minden rétege kihasz
nálni igyekezett már ezen előnyös jogkört, ások éppen  
mi vagyunk még a széttagoltság áldatlan 'keretében, 
holott iparágunk természeténél fogva első sorban van 
szükségünk arra, hölgy ügyünk érdekében tömörül fűnk. 
Egyeseknek panasza, vagy baja ha meghalligattatik 
is, kevésbé nyer olymérvü elintézést, mintha azt egy 
rendszeres alapszabályokkal működő tömör testület 
teszi magáévá s mint ilyen terjeszti faz illetékes ha
tóságok elé. Az pedig eívitázhatlan, hogy bajaink és 
sérelmeink vannak s alzok gyökeres orvoslását m ind
annyian szeretnök. Ez a nemes intentio hozta létre 
eddigi törekvésünk eredményét is, hogy végre \ipartár-

^  T ° k *

M e n t o r - I p a r
TULA3D0R0S: FELLER és VflLLER.

Budapest, VI., Rózsa-utca 47.
Elsőrendű modern karambol és fordítható teke- 
asztalok gyára. Hávét)ázak, kaszinók, étter
mek és mindennemű űztetek teljes berendezése.
modern tekeaszralok állandóan raktáron. 

IRűbntor és teljes lakberendezések.••
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sulatt'Á dlakultunk s az érdekközösség nyílt védelme 
alatt közös erővel igyekszünk helyzetünkön, bajain
kon javitan. Ámde e működésűnknek, bár szép remé
nyekkel indult jogos és szükségszerű útjára, mégis 
oly akadálylyfal kell küzdenie, mely váratlannak mond
ható s (ejz a t. tag urak közöm bössége. Sajnálattalkell 
u. i. tapasztalnunk, hogy számosán vannak az érde
keltek között, kik még mindjig hidegen viselkednek 
a társulat iránt, azért legutóbbi gyűlésünk határozata 
nyomán újólag fölkérjük szeretett kartársainkat, hogy 
ezen intézménynek fönállását ne csak tudomásul ven
ni, hanem az együttműködésnek eredményesebb voltát 
a társulatbla való szives belépésükkel mint saját ér
dekük szempontjából történő összetartással elősegí
teni, támogatni kegyeskedjenek. Az a csekély áldo
zat, mely tagdíj (Czimén évii 10 kor. hozzájárulást 
igényel, bőséges ellenértéket fog találni az Összetar
tás nyomán várható munkásságunk eredményében. Fel 
tehát nagyrabecsiilt kartásak, csoportosuljunk mind
annyian ama dicső zászló alá, mely 'társulati eszmén
ket hirdeti s melynek örokjgazságu jelszava: hol az 
összetartás, ott az erő és győzelem. Kérjük a mélyen 
tisztelt kartársakat, hogy e felhívásunkat nagybecsű 
figyelmükre méltatni, megszívlelni s az alábbi nyi
latkozatnak kitöltése, aláírása és beküldésével mint 
buzgó tag, közös érdekű ügyünket lelkesen felkarolni, 
támogatni kegyeskedjenek. Ama reményben, hogy jó- 
akaratu szavunk szives visszhangra talál, a becses 
választ várva maradtunk kiváló tisztelettel Esztergom, 
1911. jun. 19.«

A felhíváshoz, melyet M eizler János elnök ;és 
Neményi Károly titkár írtak alá és (amelyhez egy be
lépési nyilatkozatot is csatoltak, nincs mit hozzáten
nünk. Legfeljebb ama reményünknek adhatunk kife
jezést, hogy a buzdító felhívás ne maradjon pusz
tában elhangzó szó, hanem találjon hangos visszhang
ra és minél fényesebb eredményre az (esztergomiak 
tömeges csatlakozása által.

Végül megjegyezzük, hogy az ipartársulat veze
tősége a felhívással egyidejűleg körlevelet intézett az 
iparunkkal összeköttetésben álló gyárosokhoz, keres
kedőkhöz és iparosokhoz az 'ipartársulat pártolása (ér
dekében, melynek — aránylag csekély anyagi áldo
zatról lévén szó, —i bizonyára szép (eredménye lesz.

Kaszás Lajos és a „M. V, 0, S z ”
A) »Magyar V endéglősök Országos Szövetséged 

Gumiéi János elnöklete alatt legutóbb tartott igaz
gatósági ülésén tudvalevőleg elhatározta, f. évi ren
des közgyűlését Budapesten, szeptem ber hó 12., 13. 
és 14. napjain, tekintettel a vendéglősipar nagyszámú 
?s orvoslásra szoruló sérelmeire, kibővített hozzáfér
hetőséggel országos kongresszus alakjában fogja meg
tartani és erre az ország összes ipartársulatait külön 
meghívókkal hívja meig.

Alig látott e hir napvilágot a székesfőváros na
pilapjaiban, Koszás Lajos, az ujonan alakult orszá
gos vendéglősegyesület és a székesfővárosi vendég
lősök és korcsmárosok ,ipartársulata elnöke a követ
kező harczias nyilatkozatot adta le a Pesti Naplóba:

»A o Ma gyár Vendéglősök Országos Szövctsége«

"  HYGIENIKUS
edénymosogatógép.
Kézi vagy motorhajtásra. Fa, szén, légszesz vagy gőz
fűtésre. Mosogat, öblöget, szárit, melegít 1 5 0 0 — 7000  
darab tányért, tálczát, csészét, evőeszközt óránként.

Egyszerű kezelés. 
Csekély üzemköltség. 
Személyzet, idő és 
törlőruha megtakarí
tás. Zajtalan munka. 
Utolérhetetlen tiszta 
mosogatás. Nincs por- 
czellántörés. Egész
ségügyi és gazdasági 
szempontból minden 
vendéglői és kávéházi 
üzemnél nélkülözhe
tetlen.

P r o s p e k tu s s a l é s  to v á b b i f e lv i lá g o s ít á s s a l  s z o l 
g á l az aacheni edénymosogatógépgyár magyarországi 

vezérképviselője:

Mahler Károly
B u d a p e s t ,  V II., D e m b in s z k y -u tc z a  9 . sz á m .

czime alatt fennálló, de tagokkal nem bíró eigyesiilel' 
— Ialapszabályai szerint y— vendéglős-kongresszust 
sem  pgybe nem hívhat, sem ilyet nem szervezhet, 
hanem csupán megtarthatja szabályszerű közgyűlé
sét gs ezen kizárólag csak tagjai vehetnek részt. 
Ilyen országos mozgatom szervezésére, alapszabályai 
értelm ében kizáróan a m os* m egalakult Országos 
Vendéglőd Egyesület van jogosítva, mely e hónap
13-án tartotta m eg közgyűlését.d

Mielőtt e nyilatkozat tárgyalására áttérnénk, mi
előtt annak tarthatatlanságát |és hamis pracmisszáit 
ismertetnénk, kénytelenek vagyunk, i— akaratunk el
lenére is! —i a junius hó 13-án Budapesten tartott 
közgyűléssel foglalkozni, melyre .a Kaszás-féle nyi
latkozat hivatkozik és amely épp úgy, mint Kaszá
sék múlt évi szeptemberi közgyűlése, melylyel a szö
vetségi közgyűlésnek elébe vágtak, valóságos k a r i 
katúrája volt a tehetetlen törtetésnek, a hiú szerep
lésvágynak, a háttérben működő hívatlan elemeknek 
a vendéglősipar rovására (évek óta rendszeresen űzött 
szándékos megtévesztéseinek.

Amilyen nagy megdöbbenéssel, elkeseredéssel és 
csalódással látták az U910. szeptemberében a szö
vetségi közgyűlést megelőzőleg Budapestre csőditett 
kongresszisták, hogy Kaszásék lés ezek sajtója által 
egyszerűen és gyengén szólva tévútra lettek vezetve, 
és amilyen kesernyés íiiosolylyal nyugodtak bele, hogy 
fáradozásukért, csalódásukért, egy csomó illúziójuk 
elvesztéséért csak az uj elnök arczképében kereshet
nek és találhatnak kárpótlást, épp oly m éltatlankodva  
távoztak el vidéki kartársaink jun\iusban is a /ég i

GRÖBER LAJOS UTÓDAI
,  „ , _______  lók és kórhazak részére , k észít te lje s---- kosaríonodaja . ilynem ű b erendezések et te rv  szerin t Is

Budapest IV., Kigyó-utcza 6. o műhely: VIII. bér., Szüz-utcza 5 - 7 .
Telefon 73-60 . Árjegyzék Ingyen. Alaplttatott 1848. Telefon 73-60 .
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Dr. SZULY ALADÁR
ÉLELIRICIKKEK ÉS FŰSZER 
:: RASYKERESKEDÉSE ::

Páratlanul gazdag külön 
:: csemegeosztdlx ::

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

Budapest, IRtizeiun~könit 23
01szag házban tartott pót-, illetve injekeziós 'gyűlés
ről, píelyen újra egyedül, újra Budapesten, de Bu
dapest nélkül látták m agúkat, melyen ama arczkép is 
'feleslegessé vált, mert hiszen a látottak és hallottak 
alapján arról, ami velük történt, maguk alkothattak 
tinajuknak világos, érthető képet . . .

»Juniüs .hó 13-án tartotta az Országos Vendég
lős Egyesitjet ír ja  az »Abaujtornai Korcsniáros 
Értesítő j. évi július 14 számúban alakuló köz
gyűlés-H, melyen az abanjiak, kassaiak és sZepessé- 
g.iek is képviseltették mítgukat. Az előadó Szűcs Béla  
pesti bőbeszédűséggel hét országra szóló Ígéretekkel 
táplálta az egybegyűlt korcs maros okát és végigját
szott olyan választást, m elybe az egész gyűlésnek 
szánt \jdeje beleveszett. Szalutolgokrál beszélni sem  
lehetett, mert szörnyű mód fontos kérdést képezett 
az elnök és (delnők kiléte stb.«

A júniusi sokadalom résztvevőinek Kaszásékról, 
működésűkről, sajtójukról és más egyéb életmegnyil- 
vánulásairól önalkotta képe hasonlatos lehetett en
nek az egyszerű, becsületes és cseppet se szégyenlős 
vidékről jött megnyilatkozáshoz, mely egyúttal örven
detes bizonyítéka annak, hogy Kúszásé kát, sajtójukat, 
szónokaikat ma már nemcsak Budapesten, de a jó 
zanul gondolkodó vidéken sem veszik komolyan.

Hogy ezek után milyen értéket és jelentőséget 
tulajdonítsunk annak, hogy Kaszás Lajos, aki ma

ga is tagtj’a a xMagyar Vendéglősök Orsz. Szövetséged
nek, fiatalságánál fogva lés a szövetség eddigi műkö
désének ismerete híján a kongresszustartási jogot a 
saját elnöklete alatt (álló papirosegyletnek vindikálja, 
alig lehet kétséges. Nyilatkozata nyilvánvalóan nem 
egyéb, mint a szelliemi sugalmazó! által beleszuggerált 
harczi vágy, mely 'neki semmire, másoknak azonban 
annál több hasznos dologra jó.

Kaszás Lajos nyilatkozatának negatív értéke  ̂ és 
jelentősége mindezekből önmagától adódik. Azon állí
tása, hogy a »Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége« 
országos vendéglős-kongresszust sem egybe nem hív
hat, sem nem szervezhet, egyszerű elferd ítése a té
nyeknek, mert igaz Ugyan, hogy a szövetségi közgyű
lésen csak szövetségi tagok vehetnek részt, ez azon
ban ,nem zárja ki azt, hogy a közgyűlés - alapsza- 
bályszerü programmjának tárgyalása ufán — ott nyom
ban kongresszussá ne alakulhasson s (ott mindenki — 
ha nem is szövetségi tag, de meg lett hiva, — szó
hoz ne juthasson. Ezek után Kaszás Lajos azon állítá
sán, hogy egy (országos mozgalom szervezésére, alap
szabályai értelmében csak (az ő elnöklete alatt álló 
egyesület van jogosítva, valóban csak m osolyogni le 
ket. Nyilvánvaló ugyanis, Siogy ezek az alapszabá
lyok, ha az illetők is úgy akarják, kötelezhetők lehet
nek azokra nézve, (akik ama egyesület tagjai, de nem 
azokra, akik azon kívül állanak.

Azok pedig, akik A— mint e sorok írója is a 
»,Székesfővárosi vendéglősök és korcsmárosok ipar- 
társulatán« és az ^Országos Vendéglős Egyesületein 
kívül állanak, Kaszás Lajos nyilatkozatának elítélendő 
voltát nemcsak abban találják, hogy e nyilatkozat saj
nálatos bizonyítéka a vendéglősipari közszellem ha
nyatlásának, hanem főleg abban, hogy jászapáti Kaszás 
Lajos e nyilatkozatát sehogy sem fogják tudni össze
egyeztetni ama ismételten tett kijelentéseivel, hogy 
elnöki állásait sohasem fogadta el szívesen és igy is 
csak úgy, hogy állását a vendéglősöknek egy táborba 
egyesítésére, a mesterségesen felidézett látszólagos 
ellentétek megszüntetésére kívánja felhasználni. Ha 
nincis is okunk szavahihetőségében kételkedni, nyi
latkozata e nemes czéltól való eltérést jelent. Mi ezen 
őszintén sajnálkozunk, inspirátorai ellenben bizonyára 
örülnek. i

A Pesti Hírlap a keszthelyi jogászpinczérekríil.
A »Pesti Hírlapé, f. (évi július hó S-iki számába 

r. s. érdekes czikket irt »A keszthelyi j ogászpinezé- 
rek fogadtatása«  czinien, melynek bennünket is ér
deklő fészét a következőkben ismertetjük :

»Keszthelynek jó levegőjén és vizén kívül ez év
ben még egy vonzóereje, illetve szenzácziója van és 
pedig a jpgászpinezérek. IMfként köztudomású, heteken 
keresztül tárgyalta a közönség és sajtó a jogászpin- 
ezér-kérdést és bizonyára érdekli most, hogy a gya
korlatban megvalósult-e csakugyan iaz eszme és ha 
igen, beváltak-e a jogászok, mint pineZérek és meg- 
feléfnek-e a várakozásnak.

Kóborlásom közben Keszthelyre (érkezvén, termé
szetesen azonnal elhatároztam, hogy felkeresem a jo- 
gászpinezéreket és azután jjrni fogok róluk. Negyedik

P l l c A l l i  A Pllsem Oenossenschafts-Brauerei legmodernebb technikai berendezésével
1 l O L l l l  L / l  C U C L I  v j U l  • elerte azt, hogy gyártmánya a földgömb legtávolibb részébe szállítva sem veszti 
—------;----- -------------- ------------------------------- el eredeti frissesegét. A pllsenl eredeti sttr a kontinens legkitűnőbb zamatn
so ré ; kezelese nem okoz nagyobb gondot, mint a hazai söröké. A pilseni sör nálunk megrendelhető és szívesen szolgálunk

közelebbi megállapodásokra vonatkozó felvilágosításokkal.

P f l i m o m f f  borterme16 és borértékesitő részvénytársaság BUDAPEST, VII., Károly-körut 13., mint a P i l s e n e r  
i i m u v i i i m  t i e n o s s e n s c h a f t s - B r a u e r e l  magyarországi vezérképviselete, o o  T elefon  160—61. oo

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1911 július 15. M agyar V endéglős- és K ávés-Ipar 9

napja ,immár, hogy inkognitóban tanulmányozom s 
Ügyelem őket, munkájukat ás hogy a közönség mi
lyen vis ikeclést tanúsít 'vultik szemben. Ahogy belé
pünk a Hullám-szállóba, piinden oszlopnál hirdetmé
nyek adják tudtunkra a következőket:

Itt egyetem i hallgatók 'szolgálnak ki.
K érjük a borravaló m ellőzését.
Szíveskedjék azonnal Űzetni. \
A jogászpinczérek nem hordanak frakkot, hanem 

rendes polgári ruhájukat viselik. Minőségüket egy 
betű (jelzi, ameljy kabátjuk gomblyukába van tűzve. 
A kiszolgáló egyetemi (hallgatók száma tizenöt és 
szerződtetésük a fürdőszezón végéig szól. Igen ügye
sen vannak összeválogatva (és meglátszik, hogy a be
soro lásn ál tekintette^, voltak arra is, hogy a Hullám
nak túlnyomórészt hölgyvendégei vannak. Valameny- 
nyii|en (csinos és pzjimpatikus megjelenésű fiatal em
berek s egyik sem lehet több huszonkét-'huszonhárom 
(évesnél. Van köztük magas, alacsony, kövér, sovány, 
szőke, barna, szemüveges és czvikkeres, komoly és 
mosolygó arczu. Egyben ok végzik a fizetőpinczcri 
teendőket is. Szakbeli pincZér nincs egy sem a Hul
lámban. A jogászpinczérek modora példásan szerény 
és megnyerő. A kollegiális érzés is igen ki van fe j
lődve és nem nézik, hogy  lejnek melyik az asztala, 
hanem a vendéget b e lép ések o r  a leg e lső  jogászpin- 
czéé köszönti és  lei szolgálja.

Ebből is latszik, hogy a  borravaló rendszer ál
talános é jtör lése  milyen előnyöket vonna maga után 
és hogy ha életbe lépne, akkor kávéházban s ven
déglőben nem kellene akárhányszor azt hallanunk a 
pinczértől, hogy: »Majd mindjárt jön a másik pinczér, 
ez nem az én asztalomé De kitűnik az is, hogyf a b o r 
ravaló m egszüntetése igenis lehetséges és ahhoz nem 
kell sem m i más, mint a pincZérekneh és a venclég- 
f'ó&ó'k s Uávésokn\ak égypntetii ,és kom oly elhatározása, 
mert a közönség ,igen szívesen alkalmazkodik a viszo
nyokhoz. Ez iránt tehát Keszthelyen megtörtént már 
az első lépés és az eredmény meglepően sikerült. 
Igaz, hogy itt nem szakmabeli pjinczérekről van szó, 
no meg a reform keresztülvitele nem ezen múlik.

A jogászpinczérek a kiszolgálással járó egyéb 
munkát is végeznek, yagyis az asztalteritést és a többi 
hasonló tennivalókat. A kiszolgálás alkalmával meg
látszott, hogy a 'fiatal embereknek ez a munka tel
jesen uj. Nem viszik ugyan,is, mint a szakavatott pin- 
czérek, tuczatonkint a tányérokat és csészéket egy kar
jukon, hanem csak egyét-kettőt s igy már észreve
hető a gyakorlat hiánya és az az eszme, hogy aki so
kat markol, az keveset fog, észrevehetően kifejezésre 
jut. Ettől eltekintve azonban a kiszolgálás gyorsan, 
simán é s  minden <fennakadás nélkül történik. A jo 
gászpinczérek szolgálata felváltó rendszerű. Egy cso
port már reggel hat órakor munkába fog, egy má
sik nyolczkor és egy része távozik este nyolezkor, 
a Imásik záróra után. A tulajdonos, a megállapított 
fizetésen kívül, amely az egész szezonra szól, ellá
tást is ad az ifjaknak.

A közönség szeretettel, jóakarattal és szívesen 
fogadja ,a jogászpinczérek alkalmazását. Elbeszélget 
velük és az (is előfordul, hogy a jogászpinczér sza
bad iperczeiben állva bár, de czigarettázva beszélget 
a (y'endéggel. Az ideges pohárcsengetés és a megszo

kott fpszt-pszt kiabálás soha nem fordul elő. A ven
dégek (nem per pinczér, hanem T. ur, K. ur, B. ur, 
vagyis ,a kabáton látható betű szerint szólítja őket. 
A jogászpinczér gyors és fürge. Ma reggel megtör
tént, hogy az egyik könyv mellől sietett elibém. Mi
kor távozott, megnéztem a könyv czimét. A római 
jog volt. Egyébként (azonban a jogászpinczérek fe
gyelmezettek és igazán dicséretes rendet tanúsítanak 
minden ténykedésükben. A fül mögött kihegyezett ce
ruzát, hátul a kabát alatt pedig a fizetőpinczéri bőr
zsebeket hordják. A nyaraló pesti szép asszonyok
nak persze megvan a maguk m egszokott s ételthozó  
jogászpinczér üti és  egynéhány eg ész  bátran kiírhatná 
a kabátjára a betű  m ellé , h og y : E lfoglalva. Hogy 
pedig a bakfizok és felsőbb serdülő leányok milyen 
érzelmekkel fogadják a kiszolgáló jogászpinczérek 
kedveskedéseit, arról persze én nem nyilatkozhatni, 
mert a leányok 'szive örök rejtély marad, azt azonban 
látom, hogy nem 'egy fog akadni közöttük, akinek 
ártatlan és első 'szerelme ideje a jogászpinczérek al
kalmazásával esik majd egybe és aki a legszebb em
lékekkel fog távozni á nyár végén a hullámzó Balaton 
partja piellől.

A keszthelyi jogászpinczérek esetéből egy tapasz
talat máris leszűrhető és pedig az, hogy kizárólag  
és csakis oly  héjyekpn alkalm azhatók, am elyek igen  
disztingvált közönséggel bírnak. 'Az inkom patibilitás 
kérdése  (már el van döntve és azt nem is vetem fel, 
mert ha az amerikai egyetemi hallgatók egy tenegri 
kirándulás fejében mint 'marha hajcsárok jönnek át 
Európába és ha 'angol kollégáik pénzért sportmutat
ványokat végeznek, akkor ,igazán nem lehet vitás az, 
hogy a szegény magyar jogásznak nyári szünidejében 
szabad-e elsőrendű helyen, úri környezetben pinczéri 
szolgálatot végezni. S különösen nem szabad ezt az 
eljárást birálgatni nálunk, áhol sok ember húzódik 
a (juIndiától és (ahol még mindig nincs meg a gaz
dasági és hasznos varázsereje annak a bölcs axió
mának, hogy minden becsületes munka nem esit.«

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

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

JEGYZŐKÖNYV.
Felvétett Budapesten 1911. évi, jutiius hó 23-án a szállo

dások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek or
szágos nyugdijegyesülete igazgatóságának a központi irodában 
d. u. fej 5 órakor tartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak a jelenléti könyv szerint.
2644. Elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja a ha

tározatképességét, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét,
mit az igazgatóság hitelesít.

2645. Napirend előtt elnök megemlékezik azon nagy ér
demekről, melyet Oimdel János, egyesületünk tb. elnöke a (Ven
déglős ipartársulat élént mint ennek 37 éven át volt nagy 
érdemű elnöke az ipartársulat felvirágoztatása, a vendéglős 
szakipar közérdekeinek minden téren előmozdítása, a vendég
lősök ügyes-bajos dolgainak lankadatlan buzgalommal és nagy 
ügyszeretettel munkálása által szerzett.

*k. \  A P i l s e n i  P o l g á r i  S e r f ő z ő  „Pilseni Ősforrás" #  
a M ünch en i  P a u l a n e r  Sörfőző r .- t . S a l v á t o r s ö r g y á r

m agyarország i k izáró lagos vezérképv ise le te

M EZEY és TÁRSA
Budapest, IX., Ranolder-utcza 4. sz. 
TELEFONSZAM 58—00. OOO TELEFONSZAM 58—80.

A jánljuk következő világhírű sórssiket úgy hordában, mint palaczkban „Pilseni Ostornál sor” 
a Pilseni Polgári Serfóxób*!, alaplttatott 1842. „Müncheni Paulaner sOr*< a Müncheni Paulaner 
sörfózA Salvátorsörgyárbói kapható égisz ivén át. „Salvator s8r« a MUnchtni Paulaner 

ma sörlözö Salvátorsórgyárból, kizárólag csakis márczlua havában kapható.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Az ipartársulat fájdalommal vette tudomásul szeretett 
elnökének azon megmásithatlan elhatározását, hogy előreha
ladott korára tekintettel úgy ő, mint a nagyérdemű alelnök, 
Malossik Antal, aki szintén évek hosszú sora óta látta el 
nagy buzgalommal az állásával kapcsolatos teendőket^ a ven
déglős ipartársulatnál viselt állásuktól végleg megválnak. Az 
ipartársulat csak önmagához volt méltó, midőn nagyérdemű 
elnöke iránti szeretetének és nagyrabecsülésének az által adott 
kifejezést, hogy bronz szobrát a társulat ülésterme részére, 
valamint az alelnök arczképét megrendelte és őket az ipar
társulat örökös tiszteletbeli elnöke, illetve alelnökévé megvá
lasztotta.

Megemlékezik elnök ugyanezen alkalommal arról, hogy 
a p'endéglős ipartársulat elnökévé Cdück Frigyest, alelnö
kévé pedig Kommer Ferencz választattak meg egyhangúlag. 
Mindenki előtt ismeretes ülück Frigyesnek a vendéglős ér
dekek előmozdítása, főleg a szakoktatás ügyének megala- 
alapozása által kivívott nagy érdeme és mindannyiunkat 
őszinte örömmel tölthet el a tudat, hogy ezen kiváló szak
emberünk újból a vendéglősipar közügyéi intézésének állott 
élére, örömünk annál nagyobb, mert az ipartársulat elnökévé 
történt megválasztása által Qlück Frigyes igazgatóságunk
nak is hivatalból lett tagjává. Kommer Ferencznek alelnökké 
történt megválasztását szintén szakiparunk emelkedésének és 
erősbödésének zálogául tekinthetjük, mert a megválasztott 
zajtalan, de buzgó működésével már eddig is jelentős szol
gálatokat tett szakiparunknak. Mindezen okokból indítványoz
za, fejezze ki sajnálkozását igazgatóságunk afölött, hogy Gun- 
del Jánosé s Malossik Antal a vendéglős ipartársulatnál 
viselt .állásaiktól megváltak, de egyidejűleg őszinte örömét 
is afölött, hogy egyesületünknél mint ennek tb. elnöke, illetve 
igazgatósági tagja továbbra is élvezhetjük működésüknek si
kereit, hogy továbbá üdvözölje igazgatóságunk nevezetteket 
az őket ipartársulatuk részéről ért kitüntetés alkalmából. Üd
vözölje továbbá Glück Frigyest és Kommer Ferenczet meg
választatásuk alkalmából.

Az igazgatóság örömmel és lelkesedéssel teszi ma
gáévá elnök előterjesztését és indítványát.
2646. Jogtanácsos bemutatja özv. Pezlmann Ferenczné 

köszönő iratát az igazgatóság részvétéért.
Tudomásul szolgál.

2647. Elnök bemutatja Walter Károly hozzá intézett le
velét, melyben megköszöni az igazgatóság üdvözlését tanári 
működésének 25 éves jubileuma alkalmából, és kifejezést ad 
annak, hogy a jövőben is buzdítani fogja az ifjúságot egye
sületünkbe belépésre és ezáltal jövőjének elaggás és mun
kaképtelenség esetére biztosítására.

Az igazgatóság a jelentést örömmel veszi tudomásul.
2648. Jogtanácsos bemutatja a budapesti és szombat- 

helyi választmányok jelentéseit arról, hogy a budapesti vá
lasztmány június havi bevétele >2093.86 fül., a szombathe
lyié éjiedig 168 kor. 02 fill. Kiemeli jogtanácsos, hogy a 
budapesti választmány ezen hóban érte el eddigi bevéte
leinek maximumát.

Jelenti egyben jogtanácsos, hogy a pozsonyi választmány 
57 1 kor. 96 fillt küldött be, de jegyzőkönyve még be nem 
érkezett.

Tudomásul szolgál.

'2649. Jogtanácsos bemutatja a kassai választmány m 
jus es junius havi jegyzőkönyveit, jelenti, hogy ezen válás; 
many május havi bevétele 350 kor. 48 fill., mely összi 
az igazolt kiadások levonása után heküldetett, hogy továbl 
Hollop okmányának kiigazítását kéri, végül, hogy a Fogat 
tvmiu szaklapnak a nyugdijegyesület elleni ismételt támadá: 
miatt erélyes intézkedést sürgetnek az igazgatóságnál.

Ezen kívánalomnál utal jogtanácsos arra, hogy az iga 
gatosag határozata alapján a sajtópert nevezett lap ellen mi 
regen beadta és ezen ujabbi támadások mindenesetre mii 
súlyosbító körülmények ezen perben a bíróság részéről mii 
denesetre figyelembe fognak vétetni.

A júniusi jegyzőkönyvből jelenti jogtanácsos, hogy a vi
m i l n S í V  ' T é,ele 118 kor- 50 filk volt. mely az ol maii) olt kiadások levonása után beküldetett, hogy tovább 
Kiss Kai oly tartozásának befizetésére 2 havi halasztást ké
S s -z tm fn  Mart0" rendcs tag elhalálozott és

ilasztmaii) pártololag terjeszti az özevgy nyugdíjazásán

Megrendeléseknél leérjük tiszt

kérelmét az igazgatóság elé, ak ibár nem élt közös háztar
tásban férjével, mégis miután a különélésre a férj adott 
okot, az özvegy nyugdíj iránti kérelmét a választmány telje- 
sitendőnek véli.

(Folytatjuk.)

A Budapesti kávésipartársulat közleményei.
—  t

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartársulat 
munkaközvetítőjének működéséről.

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

Kihelyeztetett:__________________
Hónap 1909. 1910. 1911.

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

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

M á r c iu s .................................... 1419 1537 1587

Április......................................... 2259 1818 2125
M á ju s ......................................... 1764 2202 2245
Junius 1 5 - é ig ..........................> 1679 1936 2075

Kihelyeztetett:
1911. évi junius hó 15. napjától 30. napjáig, 

állandó kisegitő
főpincér . 5 . —
fölszolgáló . 68 . 449
kávéfőző . 21 . 182
kávéfőzőnö . . . — _
konyhalegény . 51 . 105
fölirónő . . 19 1
takarítónő . 22 —

Budapest, 1911. julius 2.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

Hivatalos kimutatás a „Budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsinárosok ipartársulata“ munkaközvetítője működéséről.

Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 11.512.
Elhelyeztetett:

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

Főpincér..............................................
É th o rd ó .................................................................. 285
B orfiu ....................................................................... 240
Csapos stb. férfi személyzet................................. 394
S z a k á c s ......................................................................
Gazdaasszony.................................................... 14
F e liró n ő ...................................................  31
S z a k á c s n ő .............................................. [ [ 72
Salátás és kézileány................................................81
Szobaasszony ...................................................  7
Szobaleány........................................................ ........
M in d en esleán y ....................................  285
Mosó- és v asalón ő .................................... ] 53

Az elnökség.

állandó kisegitő
—

. . . 1064

. . .  85

. . .  179

. . .  47

. . .  2
_

. . . 113

. . .  137
_

. . .  8
. . 285 . . . . 179

. . . ---

TÖR17ÉRYEH, RERDELETEK.

A szállodai szobaasszony ipari minősítése,
A hatásköri bíróság 64/1909. sz. határozata értelmében 

" száu <‘d J  szobaasszon y  nem  c s e lé é ,  hanem  ifia rí a lk a lm az ó it .  
A waüoda iparuzletj a szállodás és a szobaasszony közti 
vitás kerdesek elbírálására az 1884. XVII, t.-cz. 176 S-a értel
mében a közigazgatási hatóság van hivatva.

gá 11Mott^okot^h°Zat3113 a következ° jogeset elbírálása szol

ig aK- JW  ,“ -1 !?kosa rendőrkapitány előtt panaszt emelt 
■__• azállodabérlő, s-i lakos ellen. Panaszát arra alapította,

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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hogy a panaszlottal olyé rtelmü szerződést kötött, hogy 14 
nap múlva havi 40 K fizetés és teljes ellátás mellett beáll 
hozzá szobaasszonynak. Mikor jelentkezett panaszlottnál, e 
kijelentette neki, hogy szolgálatára nem tart igényt s illetve 
három napra alkalmazza ugyan, ele azonnal és pedig három 
napra felmond. Minthogy a cselédtörvény 66. j§-a szerint 
a szerződés legalább három hóra megkötöttnek vélelmezen
dő és minthogy 1000 K óvadékkal egybekötött állásba egy 
hóra szerződni nem szokás és panaszlott a szerződés nem 
teljesítéséből eredő' kárát megtéríteni köteles, ennélfogva a 
három havi fizetés, teljes ellátás és borravalóból eredő jö 
vedelem czimén összesen 1076 K összegnek megfizetésébert 
kérte panaszlottat marasztalni.

A rendőrkapitány a panaszt elutasította, mert a megállaz 
pitott tényállásra az 1876: XIII. törvényezikk 119. §-a alkal
mazandó.

K. K.-né ezután sommás keresetet indított K. A. ellen 
1000 K kártérítési összeg megfizetése Iránt.

A járásbiróság a hivatalból is figyelembe veendő per
gátló kifogásnak helyt adott és a pert megszüntette, mert 
az 1884: XVII. t.-cz. 176. és 141. §-a értelmében a kereseti 
követelés előzetes iparhatósági eldöntés tárgyát még nem 
képezte; továbbá, mert az 1876: XIII. t.-cz. 3. §-ának b!) 
pontja szerint nem tekinthetők cselédnek azok, akik nem 
háztartási, vagy gazdasági szolgálatra, bár személyesen is 
bizonyos időre kötelezvék magukat; végül mert a szállodai 
üzlet nem háztartása a szállodásnak és nem is a cselédtör
vényben említett gazdaság, hanem csak iparhatósági engedély 
mellett folytatható üzlet, kétségtelen, hogy az ezen iparüzlet 
folytatásával járó teendőkre alkalmazott szobaasszony cseléd
nek nem tekinthető.

A s-i kir. törvényszék, mint felebbviteli bíróság a kir. 
járásbiróság végzésének azt a részét, mely szerint a pergátló 
kifogásnak helyt adott és a pert megszüntette, indokai alap
ján helybenhagyta.

K. K-né ezután panaszával a s-i ipartestület békéltető
bizottságához fordult, ez azonban, tekintettel arra, hogy pa
naszlott nem képesítéshez kötött ipart gyakorol, a panaszt a 
város rendőrkapitánya, mint elsőfokú iparhatósághoz tette át.

A rendőrkapitány határozatával a panaszt hatáskör hiá
nyából elutasította, mert ez ügyben ugyancsak elutasító hatá
rozatot hozott és mert a szállodai szobaasszony nem minő
síthető ipari alkalmazottnak.

Panaszos felebbezését a rendőrkapitány az 1884: XVII. 
t.-cz. 176. §-a alapján elutasította, mert ezen ügyekben fe- 
lebbezésnek nincs helye, egyidejűleg azonban az ügyet a ha
tásköri bírósághoz felterjesztette.

A fent kifejtettek szerint az 1907: XLI. t.-cz. 7. §-ának 
1. pontja értelmében hatásköri összeütközés merült fel, mert 
úgy a rendes bíróság, mint az eljárt közigazgatási hatóságok 
jogerősen kimondották, hogy az eljárás hatáskörükhöz nem 
tartozik.

K. K.-né igényét arra alapítja, hogy K. A. őt vendég- 
fogadójához szobaasszonynak fogadta, azonban az ezen 
szerződésből folyó kötelezettségét nem teljesítette s a szer
ződést jogosulatlanul megszüntette.

Az 1884: XVII. t.-cz. 10. §-ának a) pontjából folyik, 
hogy a fogadótartás iparüzlet s igy a fogadói szobaasszony 
nem a fogadós saját háztartása; vagy az 1876: XIII. t.-cz. 
1. '§-ában említett gazdaság körüli szolgálatban, hanem a 
A>gadói iparüzlet körüli munkában álló leendőt végez. Eh- 
nez képest a fogadói szobaasszony nem cseléd, "hanem ipari 
alkalmazott.

Ebből pedig következik, hogy az ezen szerződéses vi
szonyból folyó kötelezettség nem teljesitésérje s illetvle a szer-1 
ződés megszüntetésére alapított fentebbi követelés olyan jogi 
természetű, amelynek és pedig érdemben való eldöntésére 
első sorban az 1874: XVII. t.-cz. 176. §-a értelmében a köz- 
igazgatósági hatóság van hivatva.

Minthogy pedig a fent kifejtett tényállás szerint az ed
dig eljárt közigazgatási hatóságok közül érdemben egyik sem 
döntött, az i'^y jelen állása mellett azt kellett kimondani, 
hogy ebben az ügyben az eljárás a közigazgijfási hatóság 
hatáskörébe tartozik.

Ellenben az 1907: XLI. t.-cz. 19. §-ának 2. bekezdése 
értelmében nem lehetett annak elbírálására kiterjeszkedni, 
hogy az 1884. XVII. törvényezikk 176. §-ában megjelölt köz- 
igazgatási hatóságok közül az elsőfokú iparhatóság vagy az 
ipartestületi békéltető bizottságnak kell-e eljárnia.

SZAKOKTATÓS.
Szállodai szakiskolák.

Jean Séguiniol officier de 1‘ instuction publique, chévalier du 
merite agricole, etc. „R apport sur lenseignement techniqne et pra- 
tique de V Industrie hot éli éré en Ailem agne Suisse, Autriche et 

Italie" Paris. 1911.
II. 1

A luzerni iskolába, melyet az »Union Helvetia« 
alapított, olyan fiukat és leányokat vesznek fel, kik 
valamely üzletben már alkalmazva voltak. Az okta
tás négy, egymástól szigorúan elkülönített tanfolyam
ra oszlik, de megengedik' a négy (egyidejű végzését is. 
A szállodaipari tanfolyam tárgyai: irodai gyakorlat, 
könyvelés, franczia, angol, olasz levelezés, jog, .ide
gen nyelvek, teritéstan, konyhaismeretek, pinczegazda- 
ság. A tanfolyam hat hónapos. Egy ihat napig tartó 
külön tanfolyamon a borászatot és pinczegazdaságot 
tanítják. A harmadik tanfolyam (cours de service) 
czélja a felszolgálástan tanítása. E tanfolyam egy hó- 
nfapig tart. Egy negyedik, kéthónapos tanfolyamon 
kizárólag a konyhával foglalkoznak. Séguiniol ezt az 
iskolát tartja legtökéletesebbnek, mert az elméleti (és 
gyakorlati oktatást a leghelyesebben egyesíti.

A spiezi iskola magánvállalkozás. A tanítás a 
legelőkelőbb szállodákban történik a saison mortban 
három, vagy hat hónapon át. A tanterv az előbb le
írthoz hasonló. Minthogy ezen iskola még nem régóta 
áll fenn, működése nem igen bírálható.

A baseli szakiskola már 1907. óta áll fenn, mint 
a Videmann-féle kereskedelmi főiskola külön tanfolya
ma. A tanfolyam hat hónapos, a (tanítás tárgyai bo
rászat, élelmiszerisme, teritéstan, Szállodai levelezés 
különböző nyelveken, pénz és váltóisme, könyvelés, 
szállodai üzemszervezés és ellenőrzés. Séguiniol sze
rint hibája e szakiskolának, hogy nem önálló szállodai 
szakiskola, hanem függeléke egy általános kereske
delmi iskolának, amiért is az oktatás inkább elméleti, 
.eredménye pedig, főleg oly ifjaknál, kik nem sze
reztek megelőzőleg gyakorlati ismereteket, csak hosz- 
szabb gyakorlat után várható. Hibának tartja szerző 
még azt is, hogy ezen iskolai a luzernivei ellentétben, 
nem foglalkozik helyközvetitéssel. Szerző e véleke
dését valószínűleg nem mindenütt osztják, minthogy 
tukvalevően ép a magán kereskedelmi iskolák szokták a 
tanulókat magukhoz édesgetni azzal, hogy a tanfolyam 
elvégzése után jó állásokba segítik őket. Ha tehát 
kereskeedlmi iskolák helyközvetitéssel nem foglalkoz
nak, ez nem annyira a gyakorlati (szellem hiányá
nak, mint inkább a vezetők ama (örvendetes felfo
gásának tulajdonítható, hogy a szakiskolával egybe
kötött helyközvetités könnyen szolgáltathat alkalmat 
visszaélésekre.

Németországban szerző szerint jelenleg négy is
kola van, u. m. a M. m. Frankfurtban, FriedewMd- 
ban Dresden mellett, Niirnbergben és Münchenben. 
A három első bizonyos értelemben felsőbb szakis
kola és magánjellegű intézet, mig a iniincheni városi 
intézmény és nincsenek magasabb czéljai. Úgy látszik, 
hogy a szerző a müncheni iskola jellegét félreismer
te, különben nem állította volna a többivel egy sor
ba. A müncheni iskola ugyanis az általános tovább
képző iskola egyik szakosztálya, mely iskolákat a bi
rodalmi ipartörvény 120. §-a alapján helyhatósági 
rendeletekkel, vagy novelláris törvényhozással léptet
ték életbe. E továbbképző iskolák idővel önálló in
tézményekké fejlődtek, holott eleinte az elemi iskolát 
egészítették ki. A legfontosabb az, hogy különösen 
a nagyvárosokban a tanulók oktatását az egyes szak
mák szerint mindinkább elkülönítik egymástól, minél
fogva egymás után keletkeznek a legkülönbözőbb ipari 
szakiskolák. Ilyen módon keletkezett a müncheni szál-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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lodaipari szakiskola is. Ilyen, a szállodás és vendéglős
ipar részére létesített szaktanfolyam nemcsak München
ben van, hanem Berlinben, Cőínben, Hannover, Leip- 
zig és más német városokban is. A müncheni iskola 
tehát a szállodaipari szakiskolának nem önálló typusa, 
hanem az általános továbbképző^ iskolák tartozéka, 
melynek czélja az iparban foglalkoztatott, 18-ik élet
évüket még el nem ért nagyszámú (ifjak nevelése és 
ipari kiképzése, tehát egészen más, mint ,a szakis
koláé. Ha tehát a szerző a Imüncheni szakiskoláról 
megemlékezett, nem lett volna szabad megfeledkeznie 
más városok teljesen hasonló intézményeiről sem, ami 
annyival is inkább kívánatos lett volna, mert e ven
déglősipari szaktanfolyamok működésének eredményé
ről mindeddig nagyon kevés jutott nyilvánosságra.

A frankfurti iskola huszonnyolcz év óta áll fenn. 
A tanulók rendszerint már rendelkeznek a gyakorlati 
ismeretekkel és ezek részére az egyébként hathóna
pos tanfolyam csak három hónapig tart. A tanítás 
tárgyai: nyelvek, könyvelés, szállodaüzem, váltójog, 
kolnyha-, élelmiszer- és borászati ismeretek, felszol
gálástan, gyorsirászat. A friedewdfd'i iskola 1899. óta 
áll fenn, az »lnternationaler Hotelbesitzer-Verein« ösz
töndíjakkal támogatja. Ezen iskolába csak kiválóan 
képzett, vagy nagy gyakorlati ismeretekkel biró ifja
kat vesznek csak fel, tanterve a már leirt svájezi 
iskolákéihoz hasonló. Az elméleti oktatást az |eg-yes 
szakmákban gyakorlati utón egészítik ki s [nagy súlyt 
fektetnek egyes nagyobb szállodák, közvágóhidak, 
sörgyárak stb. hasonló intézmények megtekintésére 
is. A tanfolyam hat hónapig, amely (időt a szerző 
az anyag sokféleségénél fogva túl rövidnek tart. A 
nürnbergi iskola Németország legfiatalabb szállodai 
szakiskolája. Itt a tanfolyam két vagy Ihat hónapig 
tart, a fősulyt - -  anélkül, hogy ja szakismereteket 
elhanyagolnák, a nyelvismeretekre fektetik. A mün
cheni iskola, amelylyel szerző behatóan foglalkozik, 
mint már jeleztük, e három iskolától teljesen elütő 
lehet, s ezért szervezetét ehelyütt nem li's ismertet
jük behatóbban, noha Séguiniol munkája igen rész
letesen ismerteti és bár a szervezetét találóan írja le, 
az iskolának az általános továbbképző iskolákkal való 
összefüggését, úgy látszik, még sem ismerte fel.

Ausztriában szerző szerint csak egy szakiskola fvan 
és ]iedig Insbruckban. Séguiniol úgy látszik, hírét 
sem hallotta a wieniek pompás szakiskolájának és igy 
még örülnünk kell, hogy hazánkat is nem olvasztotta 
be Ausztriába, igazi franczia alapossággal egy be-
tiit sem írva a budapesti és vidéki magyar szakis
kolaki ól. Az igazság érdekében meg kell 'jegyeznünk, 
j'og.V eiie már nem is volt 'mandátuma. Szerző ab- 
ban is téved, hogy az insbruokj (iskola alapítását a 
szállodások nemzetközi egyesületének tulajdonítja, 
lioioti ez az iskolát csak némi tanyagii támogatásban 
ic ;iti. Ezen iskolát főleg szállodások fiai látogat
lak, akik a gyakorlati ismereteket mvájr a szülei házban 
megszerezték és atyjuk üzletét kívánják folytatni. Az 
iskolába csak a jelvételi vizsga letevése után lehet 
beiratkozni, a tanfolyam kilencz hónapig tart, tan
tárgyai • német és franczia nyelv, váltó- és kereske
delmi jog, irodai munkálatok, könyvelés, költségveté- 
, , lóidrajz, élelmiszer- és borászati vegytan, gya
korim i konyhai ismeretek, felszolgálástan és pincze- 
gazd.iscr. A tanfolyam befejezésével a Vizsga letevése 
kőtelező, a sikerrel végzett ifjak végbizonyítványt 
kapnak, a ki nem elégítő osztályzatot nyertek a vizs
gát megismételhetik. A felveendő tanulókat szigorúan 
megrostálják es ez az iskolának valami specziális jel
leget ad. Szerző s ? * -* '-1------' . . . . . .  . 1 . A .
látogatása

jnálatosnak tartja, hogy az iskola 
ele nylonnál! korlátok vannak emelve.

(Folytatjuk.)

KÜLFÖLD.
A s c h i n g e r .

Érdekes tárczát irt Jászi Oszkár a Világ egyik 
múlt heti számába az Asch inger-féle berlini étter
mekről és czukrászdákról, -amelyek a rengeteg város 
negyven helyén látják fel a közönséget igen olcsó 
táplálékkal. A ezikk ti modern ember celtrend'jében 
szükségképpen beálló eltolódásokat 'ismerteti, azután 
ezeket az érdekes 'adatokat közli az Aschinger r.-t.-ról:

Ezeket a materiális ps lelki eltolódásokat hasz
nálta ki a .maga üzlete számára az Aschinger-rész- 
vénytársaság. A város jegkülönbözőbb pontjain ét
termeket és ezukrászdákat állított fel, melyekben az 
ember reggeltől éjfélutánig p legizletesebb, de egy- 
szjerii, többnyire hideg ételek, meg italok friss és 
változatos tömegét kaphatja. Nincs régi étlap és ki
szolgálás. Az ember kiválasztja a különböző aszta
loknál a maga ételét és a pohárszékeknél a maga 
italát s azonnal kifizeti az árát. Ha nagyon síét, 
akár állva megeheti a tányérján. Ha ideje engedi, 
letelepedhetik valamelyik asztalnál ,s olyan kis ebé
det, vagy vacsorát rendezhet, aminőt akor. S tény
leg [egész társaságok jliepik el ezdket az asztalokat 
és 'vidám hangulatban fogyasztják el a vásárolt éte
leket és italokat. A legtöbb ára tiz pfennig. Úgy, 
hogy négyven-ötven pfennigért ,már egy lukullusi ét
kezést rendezhet a nálunk kenyérre és szafaládéra 
szoruló diák, munkás, vagy kispolgár. A sonkás, nyel- 
ves, pástétomos, tojásos, sajtos kenyerek Ízletes gar
madái várják a vendéget. És mindenütt a legnagyobb 
tisztaság s a legjobb, legfrissebb élelem. Ez termé
szetes is, mert a kjs szatócsok avas uzsorájának vége. 
Aschinger a nagy üzem összes előnyeit egyesíti a leg- 
széditőbb módon. Saját pék- és ezukrászmühelye, sa
ját vágóhídja, saját vaj- és mustárkészitő telepe, saját 
rsontmalma — erős húslevesek készítésére — saját 
virsli-gyára, fagylalt-telepe, mosókonyhája, automof- 
bil-expedicziója van, melyek (együtt vagy 2500 em
bert foglalkoztatnak. És, hogy ez a modern indivi
dualista táplálékfogyasztás hogyan Vált be, arról ez 
a pár szám leiéggé tájékoztat. Az Aschinger-féle üze
mek élelmiszer-fogyasztása igy /alakul nagy szá
mokban : ,

Marhahús éventi 2.500,000 font, naponként 7200 
font, borjúhús évente '.1.200,000 font, naponként 3400 
font, disznóhus évente (2.400,000 font, naponként 6600 
font, ürühus évente 300,000 font, naponként 900 font, 
liba évente 57,000 darab, tyuk évente 145,000 darab, 
kacsa évente 4500 darab, virsli évente 4.200,000 pár, 
naponként 12,000 pár, burgonya évente 4.800,000  
font, naponként 13,000 font, tojás évente 7.400,000  
darab, naponként 20,000 darab, kávé évente 395,000  
font, naponként 1000 font stb.

Az intézet gőzkonyhája készít naponta: 4500  
font bur'gonyasalátát, 1200 font olasz salátát, 750 
font 'mustárt.

A pékmühely napi fogyasztása: 6000 font búza
liszt, 3000 font Igabonaliszt.

A pékmühely napi termelése: 670 nagy kenyér, 
3300 kis kenyér, ,97,000 szárított kenyérke.

Gyümölcsökben és marmeládokban feldolgoznak :
390,000 font nyers almát, 49,000 font málnát, ri
biszkét és baraczkot, 30,000 font áfonyát, 78,000 font 
cseresznyét és pöszmétét, <22,000 font epret stb.

De ín ég ezeknél a számoknál is ékesebben be
szel az a (tény, hogy a legszerényebb kezdetekből 
amikor a forgalmat egy biczjkli bonyolította le ! 
az Aschinger r.-t. ma már nemcsak a kisemberek 
eleimezője, hanem a legraffináltabb gasztronómia^ 
szükségletek kielégítője a Jnirstenhofban és a Rein- 
goldban.

Megrendeléseknél kérjük tisstelt olvasdlnkat m ind* I.punkra h l v ü k ^ T
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Boreladás!
Jói kezeli, főbb éves 1000 hl. homoki asztali- és 
pecsenyebor eladó, 50 litertől feljebb. Asztali bor 52 
fillértől 70 fillérig, pecsenyebor 60 fillértől 70 fillérig.
0  Palackborok egy köröndiéi feljebb. 0
Liptay Jenő bortermelőnél, Nyíregyháza.

KÖZGAZDASÁG.

A magyar söripar fejlődése,
A y>Magyar Kereskedők Lapjav. egyik legutóbbi 

számában S inger Jakab söriparunk fejlődéséről a 
következő közérdekű sorokat ír ja :

Statisztikai adatok szerint sörtermelésünk 1910- 
ben immár 2.2(10,000 hektoliterre emelkedett. Ha visz- 
szapillantunk egy két évtizeddel, amikor is azon ál
talános nézet uralkodott, hogy megfelelő bortermelés 
esetén a sörfogyasztás csökkenni fog, ha tekintetbe 
veszszük, hogy tiz évvel ezelőtt alig termeltünk egy 
millió hektolitert s végül ha figyelembe veszszük, az 
utolsó szüretünket kivéve, ugyancsak áldásos borter
mésünket, konstatáljuk, hogy jelzett jóslatnak éppen 
az ellenkezője történt és hogy a sörfogyasztás ány- 
nyira meghonosult, hogy visszaesésről többé szó sem 
lehet, sőt egészen biztosra vehetjük a mutatkozó arány
ban való továbbfejlődését s jgy leszögezhetjük azon 
tényt, hogy a söripar közgazdaságunknak egyik osz
lopos tényezőjévé lett, mely iparágat, mezőgazdasági 
előnyeinknél fogva olyan irányba kellene terelni, 
hogy áldásos hatását az egész ország élvezhesse.

Az 1910. évi részletes statisztika szerint ezen 
évben az össztermelés a kőbányai és vidéki sörfőz
dék közt következőkép oszlott meg:

nőve-
1906. 1909. kedés

Drelier Antal serfőzdéi rt., Kő-
bánya .....................................

Első Magyar Részvénysörfőzde
401.618 506.912 105.294

Kőbánya ..................................... 320.375 401.774 81.399
Polgári sörfőző rt. Kőbánya 
Haggenmacher, kőbányai és bu-

170.520 232.819 62.299

dafoki serfőzdék rt. . . . 152.100 204.313 52.213
Összesen : 1,044.613 1,345.818 301.205

Ezzel szemben 70 vidéki sör-
főzde ..................................... 687,631 720,589 32,958

Az a tény, hogy az évi össztermelésnek mintegy 
65o/o-a a 4 kőbányai sörfőzdére jut, még nem any- 
nyira lesújtó, mint a z ,' hogy a három évben elért 
334,163 hektoliter szükségleti növekedésből alig 
10»/o jutott a vidéki sörfőzdéknek, mig 90o/o a 4 
kőbányainak.

Távolról sem az a czélunk, hogy a 4 virágzó 
kőbányai sörgyár ellen demonstráljunk.

Néhány vidéki sörfőzde, különösen Brassó, Ma
rosvásárhely, Kassa, Pozsony stb. az utóbbi három 
évben úgyszólván megkétszerezték az évi termelésü
ket, de ugyanezen időben több vidéki sörfőzde tel
jesen beszüntette üzemét s igy az össztermelés te
kintetében fejlődés a vidéki söriparban nem történt 
ugyan, azonban a jelzett vidéki sörfőzdék hathatós 
fejlődésében garancziát látunk arra, hogy ott, ahol 
a kereskedelmi tudás párosul az ipari szakképzett
séggel, ott igenis prosperálhat a vidéki söripar. Is
mételjük, hogy nemcsak ipari szakképzettség, hanem 
kereskedelmi tudás is szükségeltetik ahhoz, hogy ipa
runknak jó hírnevet szerezzünk. A mai kor megkö
veteli, hogy a legjobb ipartermék bevezetésénél is 
legmesszebb menő, leleményes reklámokat alkalmaz
zunk, hogy üzletfeleinkkel való érintkezésünk nem
csak feltétlen barátságos, hanem minden irányban lo

jális legyen, úgy, hogy a termelő, eladó és vevő 
közötti viszony kölcsönösen s folytonosan fedezze 
egymás íérdekeit.

Az adott esetben, minthogy országos közgazda- 
sági érdekről van szó, a vidéki söripar joggal igé
nyelheti a kormány támogatását is, és pedig annál 
inkább, mert a sörfogyasztás rohamos fejlődése ak
tuálissá teszi a söradók revízióját. Ezen revízió alkal
mával, nézetünk szerint, tanácsos volna az egész sör
termelést kontingentálni, mely kontingentálás úgy az 
államkincstárnak, mint a söripar helyes irányba való 
terelésének jó szolgálatokat tehetne. Az 1888. évi 
XXV. t.-cz., mely a szeszkontingentácziót életbe lép
tette, virágzóvá tette szesziparunkat, úgy, hogy orszá
gunknak minden egyes vidéke élvezi áldását, az 
1908/9. termelési évre kontingentált 808,701 abszo
lút hl. szesztermelésből például csak 240,970 hekto
litert az ipari, mig 567,731 hlitert a mezőgazdasági, 
tehát úgyszólván a vidéki szeszfőzdéknek juttattak 
s igy eltekintve attól, hogy lehetetlenné tétetett, hogy 
ezen iparág fejlődése kivételes egyeseknél, a töb
biek rovására, tulnagy mértékben összpontosittassék, 
kereskedelmi lebonyolítása is alaposan megszilárdult s 
ugyanezeket az előnyöket nyújtaná a sör kontingen- 
tálása a söriparnak.

A sörtermelési adó és adópótlék díjtételeinek 
megváltoztatása szintén szükséges, mert regi közóhaj, 
hogy legalább a munkásosztálynak szánt sör adóle- 
szállitás által olcsóbbá tétessék, sőt hivatkozhatunk 
egy interpelláczióra, amely évekkel ezelőtt a parla
mentben, a boradók leszállítása érdekében elhangzott s 
Wekerle Sándor akkori válaszában hangsúlyozta, hogy 
a boradók leszállításával kapcsolatosan a söradókat 
is Iejebb fogja szállítani, legalább ott, ahol a mun
kásosztály érdekéről van szó. Hogy Wekerle miként 
vélte ezt megvalósítani, nem tudjuk, de annyi bizo
nyos, hogy az egész terv dugába dőlt.

Jelenleg fizetünk sörtermelési adó és adópótlék 
címen minden egyes czukorperczent után 1 K 14 fil
lért. A forgalomban levő söröknek elenyésző csekély 
része 10o/0 czukortartahnu, ezek eléggé zamatosak 
s táplálóerejüek ugyan, de exprotra és palaczkozásra 
nem alkalmasak, a forgalomban levő többi sör 11, 
12 és 13o/o között váltakozik. Ezen adókulcs szerint 
fizetünk 1 hektoliter 10°/o-os sör után “11 K 40 f. 
és 1 hl. 120/o-os után, amely már export- és paf 
Iiackképes, 13 K 68 fillért, tehát összesen 2 K 28 
fillérrel többet, mig a Imái kivánalmaknak, különösen 
a munkásosztályra való tekintettel, jobban megfelelne 
a fokozatos \i>dórendszer olyan értelemben, hogy a 
lOo/o-os sör aránylagosan is kevesebb adót fizessen, 
mint a nehezebb fajtájú export-sörök. Például: Fi
zessenek 10o/o-ig, illetve 10o/o-nál nem erősebb sör
nél perczentenkint összesen 80 fillért, erősebb sö
röknél ipedig az eddigi 114 fillér helyett 130 fil
lért, mely példa szerint 1 hl. 10o/0-os sör adója 8 
K és 12«/o-os sör adója 15 K 60 f. volna.

Az export-söröknél, tekintettel arra, hogy azokat 
vagy jobb nevű éttermekben mérik átlag fél litert 
á 20 fillérért, vagy palaczkozva árusítják, a 2 K 
hektoliterenkénti áremelés nem jelentene nagy ve
szedelmet, mig a 1 0 0/0-os sörök hektoliterenkénti 3 
K 40 f. adóleszállitása lehetővé tenné a legszegényebb 
néprétegnek is, hogy tápláló erejű italt fogyaszszon. 
A vidéki söripar szintén megszilárdulna ezáltal, mert 
nem export-sorról Tévén szó, minden egyes vidék a 
saját r ayonjához tartozó sörfőzde term ékévelfedez- 
né szükségletét és végül az államkincstár szintén 
nyerne 'általa egyrészt azért, mert valószínű, hogy 
az össztermelés oroszlánrészét ezután is nehezebb faj
tájú sörök képeznék és főleg azértf mert ezáltal az 
olcsó sör fogyasztása még rohamosabban emelkednék.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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IRODALOM.
Válóperbeli eljárás az uj perrendtartás szerint. Ilyen 

cziinen igen praktikus, nélkülözhetlen népies jogi munka je 
lent meg a Jogi Népkönyvtár kiadásában. A könyv az uj 
polgári perrendtartás szerinti összes liázassagi (váló^ bontó, 
megtámadási semmiségi) peres eljárásokat tárgyalja könnye 
érthető módon úgy, hogy ezt nemcsak a jogászvilag és vala
mennyi igazságügyi s közigazgatasi hatosag, hanem a laikus 
közönség is nagy haszonnal forgathatja. A könyv szeizoje 
dr. Oerö Ernő, budapesti ügyvéd. A könyv ara egy korona 
és megrendelhető minden könyvkereskedésben, vagy lapunk 
kiadóhivatala utján, valamint a Jogi Népkönyvtárnál is, Buda
pest, V ili., Reviczky-tér 5.

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

t á r s a s  r e g g e l i t  t a r t .
1911. évi julius hó 21-én: K lecker  A la jos  vendéglőjében 

(Margitsziget-tFelsővendéglő) uzsonna.
1911. évi julius hó 28-án: W altz G yörgy  vendéglőjében 

(VI., Aréna-ut 106.)
1911. évi augusztus 4-én: S in g h o ffer  Ágoston  vendég

lőjében (Vili., Tavaszmező-u. 7.)

„Sóbarátok" összejövetelei. —
A «Jó Barátok Köre minden héten szerdán délután 

4 órakor társas uzsonnát rendez. A legközelebbi uzsonnák a 
következő helyen lesznek:

1911. évi julius hó 18-án: E berh ard  G ábor  vendéglő
jében (Vili., üólya-u. 32.)

1911. évi julius hó '25-én: S chaffhauzer E n dre  vendég
lőjében (»Szabadságharang.«)

1911. évi augusztus hó '2-án: Schlotter Antal vendég
lőjében (Zugló, Komocsy-u. 34. »Csöpögő-csárda».)

I.öncnstein M. utóda Horvát Nándor cs és kir. udvar 
szállitó (VII., Vániház-körut 4. Telefon 11—24.) É v t iz e d e k  ó ta  az 
ország  leg n a g y o b b  szá llod á in ak , v en d ég lő in ek  é s  k á v é h á z a i
nak á llan d ó  sz á ll ító ja .  Fióküzlet: IV., Kisliid utcza 7. (Telefon 
11—48.)

VEGYES HÍREK.
Iparengedélyek. Budapest székesfőváros kér. elöljárósá

gai, mint elsőfokú iparhatóságok 1911. évi jun ius 1-től jú 
nius ló-ig a  következő szállodai, vendéglői és kávéházi ipar- 
engedélyeket adták ki, illetve a következő áthelyezéseket és 
megszüntetéseket),vették tudomásul : Uj ü zletek : /. 'kér. Wim- 
m er József, Avar-u. 1., vendéglős. 111. k ér . G ittin ger  István, 
Majláth-u. 42., vendéglős. V. kér. Lázárus  Ferencz Antal, 
Váczi-körut 24., kávés. T óth  Mihály, Akadémia-u. 14., ven
déglős. W erb  Gáspár, Váczi-ut 86., vendéglős., VI. k ér . Za- 
potocn y  József, Izabella-u. 68., vendéglős. C sény  Gábor End
re, Váczi-ut 125., vendéglős. S tein back  Károly, Bajza-u. 48., 
vendéglő. Schvab  Ferencz, Vörösmarty-u. 36., vendéglő. M ár
kus Bernát, Váczi-körut 45., kávéház. VII. kér. S zabó  József, 
Wesselényi-u. 17., vendéglős. Spath  Sámuelné sz. Préger Hán- 
ni, István-ut 33., kávéház. X. k ér . F e h é r  Farkas, iK.-Jászberényi
ül 11., vendéglő. Ü zletáthelyezések: VII. kér. Bergmann  
Chuna, kávéház, VIII., Kisstáczió-u. 5. sz. alól Garay-tér 16. 
sz. alá. IX. kér. M ohi Jenő vendéglős, Gyep-u. 50. sz, alól 
Ranolder-u. 5. sz,, alá. F ran k  Kornélia Eszter vendéglős, VI., 
Sziv-utca 63. alól Tűzoltó-utca 15. alá. Ü zletm egszöntetések: 
/• kér. özv. Russ Mártonné sz. Droszdik Mária, Alkotás-u. 
7/a. vendéglő. IV. kér. Szatlim áry  János és özv. K oncz  An- 
talné, Váczi-u. 84. vendéglő. V. kér . K aizer  Ignácz Márkus, 
Szabadásg-tér 13. sz., kávéház és vendéglő. D eák  Sándor, 
l_rzsébet-tér 10. sz., vendéglő. D iósi Ágoston, Váczi-körut 
“ sz-.> kávéház. VI. k ér . E bn er  Ferencz, Városligeti jégpálya 
buffetje, vendéglő. K ecskem éti József, Szondy-u. 42/a. ven- 
deglo. H irth  Pál, Nagyniező-u. 48., vendéglő. G ál Manóné sz. 
,,  e,1"  í” ^*110' Vörösmarty-u. 63., kávéház. G rossb erg er  Ernő, 
GrófZGróf Zichy Jenő-u. 11 ., szálloda. VIII. k ér . G ebauer  
Ferencz, József-u. 46. sz., vendéglő. T e lle r  Vilmos, Tavasz- 

/' vendéglő. I.eheti József, Rákóczi-ut 47., vendéglő
í  lílő fn tLo\J° Slz Lz Í f ' “c V ’’ vendéglő. IX. k ér . K lein  Janka’ 
Ullői-ut 95., kávéház. Schvcnder József, Soroksári-ut 46., ven

déglő. D iósi Pál, Remete-u. 30., vendéglő. D v orzsák János, 
Gróf Haller-u. 4., vendéglő.

Hymenhirek. P org esz  Béla, az esztergomi »Korona-ká- 
véház« kitűnő hírnévnek örvendő tulajdonosa f. hó 4-én tar
totta esküvőjét özv. K a rd o s  Dezsőné úrnővel az esztergomi 
izr .templomban. Az esküvőn esztergomi ipartársulatunk kül- 
döttségileg volt képviselve. — H ajd u ska  József1, a budapest- 
jlózsefvárosi kör vendéglőse f. "hó 9-én vezette oltár elé 
a Dohány-utczai izr. templomban Weinberger R ezsin ké  kis
asszonyt, Weinberger Dávid és neje kedves leányát. — F r ie d  
Jenő f. évi julius hó 9-én tartotta esküvőjét a Dohány-utczai 
izr. templomban Fantó A ranka  kisasszonynyal, F a n tó  Henrik 
volt budapesti kávéháztulajdonos kedves és szépmüveltsógii 
leányával. — F lolstein  Gyula székesfővárosi tisztviselő, Hol
stein Zsigmondnak, a »Budapesti kávésipartársulat« és a »Bu- 
dapesti kávésok szövetsége« érdemes pénztárosának, a »Ná- 
dor-szálloda tulajdonosának és nejének fia f. hó 11 -én kelt 
egybe Kolozsvárott Stotter B ö s k e  kisasszonynyal, S to tte r  Ja 
kab és neje leányával.

A magyar Messzina. Az a katasztrofális szerencsétlenség, 
mely az ország egyik legvirágzóbb városát, Kecskemétet Mesz- 
szina sorsára juttatta, országszerte a részvét megkapó meg
nyilatkozásait váltotta ki. A király, a törvényhozíá]sj, a megyék, 
városok stb. egymás után küldik részvétüket és adományaikat 
a nagy megpróbáltatásokba jutott város lakosságának, általá
nos megnyugvást keltve mindenfelé. A T ö r le y  Jó z s . é s  T sa  
pezsgőgyár, mely a mélyen sújtott várossal élénk társadal
mi, stb. vonatkozásokat tart fenn, a katasztrófa hírére nyom
ban elküldötte megbízottját Kecskemétre, aki K a d a  Elek pol- 
gármetesrnek egy ezer koronát adott át a kárvallott Jakosság 
felsegélyezésére. A polgármester mély meghatottsággal mon
dott köszönetét az előkelő gyárvállalat gyors segélyéért, hang
súlyozva, hogy hozzá van szokva ahoz, hogy a Törley-gyár 
vezetőségét mindenhol első helyen lássa a közjótékonyság 
és .áldozatkészség gyakorlásában.

Köszönet. A budapesti egyetemek és főiskolák protes
táns hallgatóinak segítő egyesülete, a t,B ethlen  G á b o r  K ö n  
múlt héten tartott szünidei bizottsági ülésén hálás köszönetét 
szavazott azoknak a vendéglősöknek, akik a most múlt tanév
ben ingyen ebéd- és vacsorasegélynek a kör rendelkezésére 
bocsátásával egyes szegénysorsu, érdemes főikolai hallgató
nak anyagi küzdelmét enyhítették és ezáltal tanulmányaik 
folytatását lehetővé tették. Ezek a vendéglőtulajdonosok a 
következők: B an d i Antalné, F lu d a ro v ic s  István, G lück  Frigyes, 
H ankus Imréné, K aton a  Géza, K ov ács ics  István, K u jf le r  Adolf 
és S c h m id th o ffe r  Vilmos. A kör elnöksége külön levélben 
adott köszönetének kifejezést, de ez alkalmat is megragadja 
arra, hogy önzetlen támogatásukért az említett vendéglőtu
lajdonosoknak hálás köszönetét mondjon s őket az egyesü
let további támogatására felkérje.

Bérletek. Jav orin án  a herczegi uradalom irodájában f. 
évi jul. 30-án nyilvános árlejtés utján bérbe fog adatni a 
Zugon a régi korcsmaépület helyén építés alatt levő Hohen- 
lőha herczeg tulajdonát képező nagyvendéglő. A Ferencz- 
.csatorna r.-t. mérnöki hivatala az ú jv id ék i tem erin i hídnál 
levő korcsmáját 1912. márcz. 12-től kezdődőleg 5 évre bér
beadja. Ajánlatok 100/0‘ óvadékkal f. évi okt. 1-ig Eolánkai
N. főmérnökhöz intézendők. Vingán a községi nagyvendcglőt 
f. évi aug. 10-én adja bérbe az elöljáróság 3 évre. Kikiál
tási ár 4200 kor. évi bér.

A szeszadó fölemelése. Az 1908. évi XXVIII. t.-czik a 
szeszadót hektoliterenkint tudvalevőleg 140 koronában álla
pította meg, ideiglenesen azonban az adó csak 120 koronában 
lett (megszabva, mert az osztrák parlamentben a mienkehz 
hasonló törvény nem volt keresztülvihető. Most azonban, hir 
sz.erint, tárgyalások folynak a két pénzügyminiszter közt a 
kérdéses törvény által megszabott teljes adóösszeg életbe
léptetése végett, aminek nálunk semmi sem áll útjában, Ausz
triában pedig segít a 14. §. Ha tehát az 1908. XXVIII. 
t.-cz. rendelkezéseit életbeléptetik, akkor az uj szeszlcampány- 
tól, azaz 1911. szeptember 1-től kezdve a szeszadó hekto
literenkint nem 120, hanem 140 korona lesz, ami a szesz
árak megfelelő emelkedését is maga után vonja. Lukács László 
pénzügyminiszter a költségvetés tárgyalásának befejezése után 
tárgyalandó apropriácziós törvényjavaslatba iktat be egy pon
tot, mely a kormányt a kérdéses törvénypont életbelépteté
sere felhatalmazza.

Tükrök a kávéházban. Budapest, a »kávéházak városa«,
L f  kavesiparban elfoglalt vezető helyén mindegyre a 

fejlődés utján halad, legközelebb újból egy olyan újítással
Megrendeléseknél kérjük tlnfett olvasóinkat mindig lapunkra hlvatkozni.
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lesz gazdagabb, mely nemcsak a kávésok, hanem főleg a 
kávéliázak berendezésével foglalkozó iparosok, gyárosok és 
kereskedők különös figyelmét érdemli meg. K ov ács  Béla, az 
»Általános berendezési részv. társ.« agilis igazgatója ugyanis 
»K ávéházi tü kör  r e k lá m v á lla la h  czimen egy uj vállalatot lé
tesített, amelynek részére sikerült a legelőbbkelő budapesti 
és vidéki szállodák, vendéglők és kávéliázak és mulatók kizáró
lagos hirdetési jogát megszereznie, amely helyiségek eddig 
reklámok elhelyezésére tudvalévőén majdnem hozzáférhetet
lenek voltak. A ^Kávéházi tü kör  rek lám v á lla laU  reklámjai mű
vészi kivitelben, valódi csiszolt belga tükrökön, a helyiség 
berendezési stylusának megfelelő kivitelben a falakon és fal
burkolatokon lesznek állandóan elhelyezve, úgy hogy a helyi
ségnek valóságos díszei lesznek. A vállalat az egyes üzletek
ben kb. 30— 100 ilven tükör elhelyezésére biztosított ma
gának jogot, kikötve, hogy ezen helyiségekben más reklámo
kat elhelyezni' nem szabad. A reklám ily uj, művészi és hatá
sos formája a hirdető ezégek figyelmét bizonyára magára 
fogja irányítani, helyiségeinket pedig tetszetős díszhez jut
tatni, miért is az érdekelteknek figyelmébe a legmelegeb
ben ajánlhatjuk. A vállalat irodái B u d ap est, VI/., Aréna-ut 
OS. sz. alatt vannak, érdeklődő ezégek akár telefonon (125— 
08), akár levélbeli megkeresésre kellő felvilágosítást, ajánla
tot stb. nyerhetnek.

Rádium gyógykezelés. A modern orvosi tudomány kor
szakot alkotó vívmányával foglalkoznak azok a feltűnést keltő 
tanulmányok, 'melyeket a kir. tud. Egyetem, továbbá His, 
Noorden, Gudzent külföldi egyetemi tanárok, stb. a rádium
nak .az emberi szervezetbe való beviteléről és az. ezáltal 
elért gyógyhatásokról az orvosi szaksajtóban közölnek. A Szt. 
Lukácsfürdő gyógyforrásainak megállapított rádió-aktivitása 
ennek a balneológia terén mindig legmodernebb irányban ha
ladó fürdő vezetőségét arra indította, hogy a Szt. Lukács
fürdőben rádium-emanatorium-ot létesítsen. Az iszapfürdő épü
letében elhelyezett rádium-emanatoriuni már a legközelebbi 
napokban a betegek rendelkezésére fog állani és kapcsola
tosan a Szt. Lukácsfürdőnek évszázadok óta híres fürdő- és 
iszapgyógykezeléseivel nagyban fog kozzájárulni az eddigi 
gyógy sikerek emeléséhez.

Az uj olasz bortörvény. Mint ismeretes, Olaszország 
illetékest ényezői uj bortörvény hozatalára határozták el ma
gukat. Csakhogy annak kivitele többoldalú nehézségbe ütkö
zik, annál is inkább, mert a velejáró költségekről a törvény- 
hozás fázik. Legközelebb fogja a parlament azt a törvény
novellát is tárgyalni, melyet néhány képviselő nyújtott be. 
A kormánynak komoly szándéka, hogy az eddiginél szigo
rúbb törvény megalkotása által a borkereskedelmét egész
ségesebbé tegye s egyúttal az országnak erkölcsi és anyagi 
hasznot is biztosítson.

Osztrák ezég — magyar állampolgár. A bécsi Meinl 
Gyula ezég, amely magát »nagyl<ereskedőnek« vallja, már né
hány esztendeje tart fönn Magyarországon fiókokat abból' 
a iczélból,1h ogy a kávét közvetlenül a magánfogyasztóknak 
adhassa el. Szó fér bizonyára ahhoz, hogy egy »nagykeres- 
kedő« majdnem kizárólag kicsinyben való eladással foglal
kozik és ezzel az ország sámos kereskedőjét károsítja. De még 
súlyosabb beszámítás alá esik, hogy a Meinl-czég nemré
giben a kávé mellett tea, rum és más szeszes italok eladásával 
is kezdett foglalkozni. A pénzügyigazgatóságok az 1809: XXV. 
t.-cz. alapján a külföldi honos Meinl Gyulától megtagadták 
az ,italmérési engedélyt. A ezég azután úgy segített magán* 
hogy tavaly úgynevezett családi részvénytársaságot alakított 
magyar üzleteiből. így egy csapással két legyet vél ütni: 
a »magyar« részvénytársaság nevére reméli az italmérési en
gedélyt megkaphatni, a nyilvános számadásra kötelezett válla
lat mérlegei alapján pedig adóterhét hiszi könnyebbíthetni. 
Mi azonban azt reméljük, hogy a pénzügyigazgatóságok és 
az adókivető bizottság is kellően értékelni tudják majd a 
»részvénytársaságot.« (C se m e g e  é s  F ü szeru jság  1911. VI. 3 .)

Egy borértékesitő szövetkezet mint r .-t . ezég alatt, mint 
már jeleztük, uj részvénytársaság van alakulóban Egerben 
200,000 korona alaptőkével (1000 darab 200 koronás rész
vény) a Oyöngyös-visontai s/.őlőtelep r.-t. és a Mátra-vidéki 
szőlőtelep mint r.-t. égisze alatt.

Övakodás sohsem árthat: 
Legyen tél vagy forró nyár, 
Ha félted az egészséged 
»Ilona ártézi vizet« igyál!

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

i attom 
=Henrik

IRattoni Henrik Teréz k3rut3T

Q 4i11cnt* I n 7 C o f  cs. és kir. szabadalmazott Wm O IH IC I  JU Z iö C I jégszekrények gyára
Budapest VII., Nagydiófa-u. 22, és 25. (Wesselényi-utca sarok]

1911. julius 1 -tői VII., Kazinczy-u. 6 /b. (saját ház).
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát. Nevezetesen : szab. 
sörliütőkészülékek levegő- és viznyomásra (kevés 
jégfogyasztás) sör-, hús- és kávéházi szekrények 
újonnan szabadalmazott izzadás-háritóval. Fagylalt

gépek és tartályok a legszolidabb kivitelben.

Árjegyzék 
kivánatra 
ingyen 
és bér- 
mentve.

Kiadó üzlethelyiség.
Állandó forgalma, nagy jövővel bíró,

vendéglő céljaira kiválóan alkalmas ü z l e t h e l y i s é g
Budapest, Győri-ut 11. sz. a. sarokházban, a Veres
kereszt kórházzal szemben, f. évi augusztusra kiadó. 

Telefonértesítés 97 41. sz. a. nyerhető.

Üzletvezető
kerestetik elsőrangn fővárosi kávéház 
részére. Magyar, német nyelvek okvet
len megkívántainak. Akik kávéházban, 
vagy elsőrangú szállodákban és étter
mekben már működtek, előnyben ré
szesülhetnek. Ajánlatok az eddigi mű
ködés felsorolásával, valamint fénykép 
mellékletével és a fizetési igények, vala
mint címük megadásával „1911 aug. 1.“ 
jeligével Győri és Nagy hirdetési iro
dába, Erzsébet-körut 5. sz. küldendők.

Kiadó üzlethelyiség.
A VII. kerület forgalmas pontján, a Magyar szín

ház közelében épülő bérházban 1912 augusztus 1-ére 
kiadó egy vendéglőnek vagy kávéháznak alkalmas nagy 
sarokhelyiség. Bővebb felvilágosítás nyerhető Szente Gyula 
ügyvéd ur irodájában, B u d a p e s t ,  IX., Csarnok-tér 

13. szám alatt.

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

Fagylalt-tartány.

G y á ra la p itá s  1850-ben 1

BUDAPEST =  WIEN

NIAYERHOFER G. F.
Budapest, VI., Teréz-körut 28. sz.

' " Telefonszám 138—41. ■ ■■

Teljes kávéházi és vendéglő modern konyha- 
berendezések és állandó kiállítás a legmodernebb 
konyhagépekben, úgymint: szab. kávészürő és 
kávéhiitő készülékek, kávédarálók, habverők, 
továbbá kávéházi és vendéglői takaréktüzhelyek, 
valamint fagyasztó, jégapritó és áttörő (paszi- 
rozó gépek, fagylalt tartányok. Elismert I-ső 
rangú, saját gyártmányú jégszekrények és ain. 
rendszerű hütőházak, jég- és szénsav hűtéssel.

*  o
Kávéházi takaréktiizliely és 

kávészürő gép.

n
22Nn>vpr

Van Gfilpen emmerichi pörkö- 
lőinek kizárólagos képviselete.

Fagylalt gép.

r \ M

K lV Á L Ó ff®
IVEGÍIÖSSZETÉTEíl

B O R é s D U S  
L I T H I O N  
F O R R Á S

^  \J
Kutkezelőség: Eperjes. — Megrendelhető: A Ma
gyar ásványvíz forgalmi és kiviteli részvénytár

saságnál Budapest. — Telefon: 162— 84.

Rettenetes  osapás a patkány és egér I E z e k  el len

„DANYSZ YIRUSZ"
! . í l !:il,;1 ;'lr ,, l):,l|yszi a Pastenr-intózetböl Párisbau. Más állatra és 
H ibán' DANYSZ VIRUSZ kapható minden gyógyszer-

s B Im a  V ' wÍ Í  , Nagybani raktfr: 0. és R. FrftiVeiold 
zsefnél Rn.inn^ í i 1, gyógyszertár részére) és Török Jó-

;  m'aa  svi r , r & s  m j w v- zr,nyi-

Szálloda eladás vagy bérbeadás.
A közismert Zöldfaszálló« Pozsonyban 

kedvező feltételek mellett eladó vagy alkalmas 
bérlőnek haszonbérbe kiadó.

A szállóban több, mint 80 vendégszoba, 
villamosvilágitás, fürdő, étterem, kávéház, több 
klubbhelyiség és autoinobil-szin van.

Közvetlen ajánlatok dr. Samarjay Emil 
ügyvédhez Pozsonyban, Szilágyi Dezső-utea 
4. szám alá intézendők, ahol közelebbi ada
tok is megtudhatók.

1Varsó
f a g y la l t ,  je g e s k á v é ,  h íd e g k é s z itm é n y e k  e l ő á l l i t á -  
s a n a l  a  jé g  s ó z á s á fa ,  v a la m in t  h ű tő k é s z ü lé k e k 
h e z . M in d e n  f e lv i lá g o s í t á s t  és  é r te s í té s t  s z ó b e l i  
v a g y  ír á s b e li  k é r d e z ő s k ö d é s e k r e  d i jm e te s e n  n y ú jt

far Királyi Sójövedék Vezérügynöksége 
l|)ai'stios/.lál,v I

EST V., YAczi-körut 82. Telefon 78— 40.

A  M a g ;  

B U D A I *

Kitűnő urasági borokat, direkt a termelőnél át- 
-------- veve, ajánl kedvező feltételek mellett --------

WEISZ VILMOS
Budapest, VI. kér., Teréz-körut 15. szám.

Megrendeléseknél kérjük tiszteli Olvasóinkat M l }  S ’ l S l
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| F i g y e l j ü n k
HAZAI IPAR 

. „ ío j io t .

HAZAI IPAR
, I

. VtOJCO*.

Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára, 

óvakodjunk a rossz 
=  utánzásoktól. =

M a g y a r |á té k -k á r ty a -g y á r

f  Piatnik Nándor és fiai
W 3 * a « p *  BUDAPEST, VII.. Raltenbiller-u. 17.

au<(4(.»* Telefon: 6a—56. Alapltt.tott tB24. •m Upt*1

Meri, unlv. t
Dp . W e in g p u b e r  Á rm in

fo g o rv o s és op erateu r
kép. tiasti orvos, IcOzépiek. kOzegiezeégtan-tanár, ny. ca. 

és klr. I. oazt. ezredorvoa
R e n d e l !  Budapesten, IV., Olzella-tér 2. szám alatt 
"  á. e. 9-től 1 óráig és d. u. 8-tól 6 óráig.

A  v á r o s l ig e t i  G Y Ó G Y F O R R Á S
szén savv al telített, k e l l e m e s  lzü

artézi ásványvize legyen m in d e n n a p i  italod.
Megrendelési cztm : ARTÉZIA R.-T. BUDAPEST, 
VII., EGRESSY-UT 20/c. Telefon 50—73.

Ezernél több kiváló orvos és tanár a já n lja !
1004. S T .  L O U IS  G R A N D  P R IX .

Külföldi utazáson kérjen m indenütt Szt.-Lukácsfflrdől
K R IS T Á L Y -Á S V Á N Y V IZ E T !

A KRISTÁLY •forrás
•kén savval télitett ásványvize hasznos ital étvA eryzavaroknál 
és em éastéal nehézségeknél A legtisztább és legegéaz- 
aégosebb asztali és  borviz. Hathatós szom Jcsillapító. — 
Vidéke© és költőidre fuvardljm entes szállitás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsevtelités-nélktlli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a íranczia Evian és St. 

Galmier vizeket
S z t .  L u k ó c s f ü r d ö  K u t v á l l a l a t  Bud án .

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

f i

i ü r

1 milLlín

MAOK

1

E L N Ö K :

WINDISGH-GRÍTZ LAJOS herceg

G Y Ó G Y A S Z U ,  S Z A M O 
R O D N I  És A S Z T A L I  
B O R A I  F E L Ü L M Ú L -  
=  H A T A T L A N O K .  =
=  KAPHATÓ MINDENÜTT. =
Á R J E G Y Z É K E T  K Í V Á 

N A T R A  I N G Y E N  K Ü L D .

1

fed
! IKERESTETIK!!

H
w
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w
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Az újonnan átalakítandó „Gambrinus“ 
sörcsarnokra ResiCZabányáll, ezelőtt „Hun
gária" szállodára 3000—4000 koronával biró, 
óvadékképes bérlő vagy üzletvezető, kinek 
felesége jó főzőnő, azonnalra kerestetik.

Továbbá kerestetik a resiczai „Pannónia" 
■nagyvendéglőre egy bérlő:

Bővebbet közöl a temesvári „Gyártelep" 
sörfőzde, vagy Juracsek Sándor Resicza- 

~ bányán. ~

I 1 K E R E S T E T I K I I
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m
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H U B E R T  J. E .  P O Z S O N Y
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ 
89 ALAPITTATOTT 1825. 89

kOlOnlbqbsséoi JEQY i C L U B ”

A BUDAPESTI ORSZÁGOS KASZINÓ PEZSGŐJE.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt-olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.-
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T R f l R S Y L P H R I f l  S E C
Lonts Francois & Co.

császári és királyi udvari szállítók,
FUlöp Szász  Coburg S ó t h a í  Herczeg Ő Fensége szállttól

BUDAFOK.

16 e lső ren d ű  k i tü n te té s .

F Ő R A K T Á R : V ÉD JEG Y.

□ □ □  fdors G o n e u rs .  □  □  □

VEZÉRKÉP VISELŐSÉG

U U I S  F R A N C O I S  * C ! B O R H E G Y I  F E R E N C Z  R u O A  ES f i t OCHMANN UTÓDAI
T E L E F O N  : 3 5 - 7 9 .  T E L E F O N  : 3 6 — 66.

BUDAPEST. V., GIZELLA-TÉR I. BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. '6
Sürgönyeim: Francpois Budafok. TELEFON: Budafok 15. szám.

.TUNGSRAM"

WOLFRAIHLAMPA
Gyertyafényenként 

1 Watt 
áramfogyasztás. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Kávéházak, 

vendéglők, 
áruházak, iro
dák stb. világí
tására a legal
kalmasabb és 
immár nélkü
lözhetetlen.

Szép, kelle
mes, fehér és 
állandó fény.

Kapható min
den villanyfel
szerelő és mű
szaki üzletben. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

7 5 %
áramköltség-
megtakarítás.

Egyesült
Izzólámpa- ss Villamossági Részvénytársaság
Telefon

ÚJPEST.
78-52, 78-53, 78-56, 10-01. Sürgönyeim: AMPERE.

Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye. Szeged, Jókai-utca

Az egyetlen humoros szépirodalmi s rmTvészefl T?peS rreflfSp a

s  m ó K R
Főszerkesztő: H a n g a y  S á n d o r .  

Munkatársai a legkitűnőbb hazai humoristák és rajzolók. 
A külföldi vidám irodalom jeleseit pedig legjobb nevű for
dítóinkkal tolmácsoltatja.

Aki igazán és jól akar mulatni, rendelje meg a Mókát, 
a világ legszebb kiállítású és legolcsóbb képes hetilapját, 24 
oldal szöveggel, 12—14 rajzzal és színes képekkel jelenik 
meg minden szerdán.

Minden legalább féléves előfizetőjének karácsonyi aján
dékul két modern szépirodalmi könyvet ad.

Magas irodalmi és művészeti színvonala biztosítja^ Mókát, 
hogy minden müveit úri család kedvencze legyen." 

Előfizetési ára:
egész évre . K 10.— negyedévre . K 2.50
felévre . . „ 5.— egyes szám 20 fillér.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, UL, Teréz-körut 38. .*. Telefon ZZ—63.

SCHAUMBURG-LIPPE
HERCEG

P I N C É S Z E T E

VILLÁNY.

Laptulajdonns: F. Kiss Lajos
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