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Ajánlja dúsan felszerelt raktárát 
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E zernél több kiváló orvos és ta n á r  a já n lja !
1904. ST. LOUIS GRANO PRIX.

Külföldi utazáson k é rje n  m in d e n ü tt S z t .- L u k á c s f ű r d f il
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

A KRISTÁLY ■forrás
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és e m é sz té s i n e h é z s é g e k n é l. A legtisztább és leg eg ész -
aégosebb  asztali és borviz. Hathatós s z o m jc s l l la p l tó .  — 
Vidékre és külföldre fu v a rd ljm e n te s  szállítás. — Kérjen 
áljegyzést. — Szénssvtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló e n y h eség e  folytán pótolja a franczia Evian és S t 

Galmier vizeket

S z t .  L u k á c s f ü r d ö  K u t v é l l a l a t  B u d á n . .Főpinczér urak!
Ha egy levelezőlapon pontos czi- 
müket, az üzlethelyiség megjelö
lésével közük velünk, d í j t a l a n u l  
é s  b é r m e n t v e  k ü l d ü n k

S ZÁ M O LÓ C ZÉD U LÁ K  A T  
,Magyar Vendéglős- és K é vé s -Ip a r"

—  kiadóhivatala =
Budapest, VI., Szondy-u. 45-47
(Csakis írásbeli rendelést fogadunk el.)

NDHENTI SEC
(FÉL ÉDES)

NDRÉNY1 EXTRA” (ÉDES)

s í m b e n *  által a legdrágább francia pezs
gőkkel ismételten ttsszehasonllttatván nem
csak egyenértáktteknek,  de tBbb Ízben n 
trancia pezsgőknél JOBBAKNAK találtattak.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



XVII. évfolyam. Budapest, 14. június 15-én. 12. szám.
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[p artársu la ta44 —  A  „ M a g y a r  szállodás és vendéglős m unkaadók egyesülete44. A — „T uróczvarm egyei szállodások, vendéglősök és
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E L Ő F IZ E T É S I Á R A K  :
N egyedévre . 3 k o ro n a . E gész évre 12 ko rona. 
Félévre . . 6 ko ro n a . | E gyes szám  ára  50 fillér.

T E L E F O N  : 117 ö l.

M egjilen
m inden hó 1. és 15. napján. 

Laptula jdonos-szerkesztő:
F. K IS $ < $ . A JÓS.

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l;

Budapest VI., Szondy-u. 45-47
H irdetések  fölvétele ugyanott. 

K éziratok  nem  ad a tn ak  vissza.

Szállodaipari főiskola Düsseldorfban.
A gazdasági elet industrializálódása, mely Német

országban a hetvenes évek óta öltött mindinkább 
nagyobb mérvet, nem hagyta érintetlenül a vendég
lősipart sem. A szállodaiparban is fel virradt a tőke
koncentrálás korszaka, az egyéni ezégek mindinkább 
társaságokká, ezek viszont lassankint trösztökké tej- 
lödnek.

A gazdasági téren ily módon beállott átalakulá
sok szükségszerűen változásokat idéztek elő a vezető 
egyének kiképzésében is, és igy csak a természetes 
fejlődés utolsó eíappeja, hogy a különböző szak
irányú tanoncziskolák létesítése után elérkezett az 
ideje egy szállodaipari főiskola  megalapításának is, 
ami főleg Hoyer Ottó (Köln) az Internationaler 
Hotelbesitzer-Verein« érdemes elnöke kitartó munkás
ságának köszönhető, amelyet dr. St ege mami braun- 
sebweigi titkos tanácsos nagy megértéssel támoj 
Nekik köszönhető elsősorban, hogy amig egyrészt 
a Szállodások Nemzetközi Egyesülete a szálloda- 
ipari főiskola létesítésére egy tekintélyes összeget 
szavazott meg, addig másrészt Diisse'dorf város is 
oly nagy áldozatkészséggel karolta .el a főiskola 
ügyét, hogy azt már /. évi október hó lő-en meg 
is fogják nyitni.

Nincs egyetlen-egy iparág sem, amelyben az al
kalmazott oly könnyen juthat vezető állásba, mint a 
szállodaiparban, ha — és ezen a feltételeken fordul 
meg ember sorsa — a gyakorlatban az ebhez szük
ségelt előismereteket megszerezte magának. Es mégis 
mily kevésnek sikerül ezt elérnie! Mily gyakran lát
hatjuk, hogy épp azok az alkalmazottak, akik épp 
a szakképzettség szempontjából kartársaikon messze 
felül emelkedtek, nvomban tehetetleneknek bizonyul
nak, amint önállókká válnak ! E bizonyara kctsegDc- 
vonhatlan ténynek nem más az. oka, hogy a csa ' 1
nikai előképzettségű szállodai alka'inawtla u  ,C‘IU 
szerint nincs meg egyúttal a megjelelő kei esketi mi.

Szent iWargitszineti iitlitöviz,
Megrendeléseknél kérjük tisztelt

JÖSzgázdasági, jogi stb. tudásuk is. Épp ezért a düssel
dorfi iij szállodaipari főiskola megalapításának nem
csak az ad súlyt és jelentőséget, hogy a felvételt nem 
köti valamely középiskolai végbizonyítvány felmu
tatásához, vagy a már megszerzett egyéves önkéntesi 
jogosultság igazolásához, hanem olyanokat is felvesz 
hallgatói sorába, akik koruknál és a gyakorlatban 
szerzett ismereteiknél fogva képesítettek arra, hogy 
a főiskola tanfolyamait sikerrel végezhessék. A mai 
szállodai alkalmazottak iskolai előképzettsége szigo
rúbb felvételi feltételeknek amúgy sem felelne meg. 
Az. iij főiskolának ebben megnyilvánuló és magas 
színvonalon álló tendenciája: a tudás forrásaihoz sza
bad utat nyitni mindazoknak, akik abból meríteni 
akarnak, kettős elismerésre méltó. A felvételi fel
tételek e szabadelvű megállapításához hasonlóan a 
különösen tehetséges és segélyre érdemes tanulók tá
mogatásáról ösztöndíjak létesítésével történt gondos
kodás, amennyiben az e czélra szolgáló alapítványok 
kamataiból az. ily kiváló növendékek évi 000 márkás 
ösztöndíjakat fognak élvezhetni. Az osztrák közmunká
iért j  minisztérium két ausztriai növendék részére két 
j|v 1000—1000 márkás ösztöndíjalapot létesített.

A tanulmányi idő - mely négy szemeszterre van 
beosztva a végbizonyítvány elnyeréséig — minden év
ben áprilistól junius hó végéig — és október hó kö
zepétől március végéig terjed. E beosztás a hallga- 
t óknak lelte lóvé teszi, hogy julius, augusztus és szep- 
tembe ben a saisonüzleíekhen gyakorlatilag tevékeny
kedhessenek. Az évi tandíj 300 márka, a beiratási dij 

im-|v azonban csak egyszer fizetendő - 20 márka.
. főiskola tanterve, az intézmény jellegéhez mérten, 
agy kiterjedésű, amennyiben keretében első ízben 

Unni tudományos feldolgozásra azon anyag, melyet a 
(>'\ akorlat embere mint az üzem technikáját ismer 
u; ;m, de amelynek egyéni és szociális gazdasági ösz- 
-zcl'üg’gését e'eddig nem i.me.be.tc meg. E tudomány- 

.. . .ú'loJai üz 'mtan alapja az összes stúdiumok
nak, szerepe iparunk szempontjából épp oly fon-

A legkiválóbo szénsavval telített ásványvíz 
Mint asztali viz nagyon kellemes, jóhatásu. 
egésrségápoló ital — A Szent Margitszigeti 
Üditő- és Gyógyvíz Keiclősége Budspest, 
VI., Teréz körut 22 — Telefon-szám 30-52

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A szállodaipari főiskola részére eddig megnyeit 
tanárok egyénisége és szakképzettsége kellő biztosíték 
arra, Irogy a főiskola úgy a tudományos, mint a 
gyakorlati kiképzés szempontjából minden irányban 
meg fog felelni a működéséhez fűződő várakozá
soknak. Az intézet igazgatója dr. Herold tanár, düs
seldorfi városi tanácsos, akinek Hoyer Ottó elnökkel 
egyetemben oroszlánrésze van a lőiskola létesítésében.

A főiskola — mint már jeleztük — f. évi október 
hó 15-én nyílik meg. Érdeklődőknek a titkárság (Sek- 
retariat des Internationalen Instituts tűr das Hotel- 
bilnungswesen-Düsseldorf) szívesen ad felvilágosítást.

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

Egy lépéssel közelebb a czélhoz.
A vendéglősipar képesítéshez kötése.

I r ta :  A u g u s z tin y  O szká r.

Elegáns nyári vendéglő 
a Városmajorban

nj bérpalotában, 200 m2-es n> ito tt kerl- 
hely isfggel, elegáns (72 m2-es) ven

dégszobával, sőntés, borpincze, 
tálaló, cselédszoba, passage,

2 closettel esetleg junius 
hó 1-re 6000 K évi 

bérösszegért 
kiadó.o

Bővebbet: K A S Z A B  M IK L Ó S  é p íté szn é l B u dapes t, 
I I. ,  M a rg it -k ö ru t  44 . sz :: T e le fo n -szá m  6 5 — 14.

tos, .mint az ipari és kereskedelmi üzemtan szem
pontjából a kei eskedclmi és áruisme. Tanítása haszná 
nak két irányban kell jelentkeznie, és pedig egyrészt 
abban, hogy lehetővé teszi sok hagyományos üzleti 
alapelv tárgyilagos bírálatát, másrészt meg kell szün
tetnie a nagy közönség ama téves felfogását, amely- 
lyel a szállodaipart alárendelt jelentőségű iparnak 
tekinti, és megtagad attól minden kereskedelmi vo
natkozást.

Külön előadásokat fognak tartani a szálloda
építés és berendezésről, a szállodaipar történetéről, 
nemzetgazdasági és közgazdasági jelentőségéről, a 
szállodai jogról, közlekedési eszközökről, idegenfor
galomról, a nemzetgazdaság elemeiről, pénz- és hitel- 
ügyről, adójogról, stb. és csak örvendetes, hogy eze- 
kivül az uj főiskolán az iparpolitikát és ethikát is 
tanítani fogják. A felfogások, nézetek harczáhan, ame
lyet az ellentétes érdekek mindenütt felidéznek, meg
nyugtató és értékes érzés lesz a tudat, hogy van cgv 
hely, egy intézmény, ahol minden előítélettől és pár
tosságtól menten fogják hirdetni mindazt, amit a tu
dományos kutatás állapított meg, mint megdönthetien 
igazságot.

Különös súlyt fektet a főiskola a mindennapi 
hygiene, a vegytan, éielmiszertan tanítására, tanul
mányutak rendezésére, különböző vállalatok stb. meg
látogatására. Tekintettel a nyelvismereteknek jelen
tőségére a modern szállodaipar szempontjából a fő
iskola tantervében — és pedig úgy a kezdők, mint 
a (már haladottabbak részére — külön német, fran- 
czia és angol tanfolyamokról történt gondoskodás, 
amelyet a modern irodalmat és művészetet tárgyaló 
előadásokkal fognak élénkíteni és élvezetesekké tenni. 
A szállodásnak ezekben a dolgokban is otthonosnak 
kell lennie, és aesthetikailag iskolázott műveltségével 
nem egy esős napot kell vendégének elviselhetővé 
tennie. Az olvasóterem és holmi, a sarokban piron
kodó szegényes szállodai könyvtár az ilyen esős na
pokon nem sokat ér. A modern szállodának a vendég 
ideiglenes otthonának kell lennie, és igy irodalmi és 
művészeti szempontból is a modern kor színvonalán 
kell állania.

Tervezik ezenkívül — mint mellékintézménye
k e t,— egy élelmiszervizsgáló laboratórium berende
zését, kapcsolatban egy általános kísérleti állomással, 
a technikai újdonságok tanulmányozására szolgáló 
műhelynek és egy az ajánlható berendezéseket magá
ban foglaló minta ak'á nak b.'rendezését, egy központi 
szakipari könyvtárnak berendezését, szállodaipari mú
zeum, tanszergyűjtemény, okmánytár és muzeum fel 
állítását, illetve létesítését.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt o

Az 1885-ik évben rendezett első vendéglős kon
gresszuson merült fel az eszme, hogy a vendéglős
ipart az ipartörvény megalkotásakor a képesítéshez 
kötött iparok közé sorozzák.

Amikor ez az eszme felmerült, hazánk ipara és 
kereskedelme a fejlődés első stádiumában volt s a 
szabad ipar gondolata dominálta a törvényhozókat 
főleg azért, hogy az ipar fejlődését biztosítsák. Sok 
olyan iparág, amely az erős konkurrenczia miatt visz- 
szafejlődésnek lett volna kitéve, nem került az ipar
törvény rendelkezése szerint a képesítéshez kötött 
iparágak közé. Voltak iparágak, amelyek a törvény 
készítésekor még a képesítéshez nem kötöttek közé 
Boroztattak s ina már, a törvény felhatalmazása alap
ján miniszteri rendelettel a képesítéshez kötöttek 
sorába osztattak be. A besorozás alkalmával az az 
irányelv érvényesült, mely iparág fordított nagyobb 
gondot tanonczai és segédei képzésére s mely iparág 
bizonyította be a successiv fejlődéssel azt, hogy már 
megérett erre.

Az elkészült ipartörvény a vendéglősipart nem 
sorozta a képesítéshez kötött iparágak közé, noha 
három évtized óta küzd a magyar vendéglős ge- 
neráczió ezért. Az ipartörvény elrendeli, hogy a ké
pesítéshez kötött iparokon tanuló tanonezok számára 
iskolák állíttassanak. A vendéglősök a törvény im- 
perativ rendelkezése hijján is saját anyagi áídoza- 
fuk árán megteremtették elsőben a budapesti, majd 
a vidéki vendéglősiskolákat. A 14 vendéglősiskola 
tanulóinak létszáma bizonyltja, hogy a vendéglős 
mesterséget a közönség s ifjúság egyaránt megbe
csüli, az elért eredmények pedig- azt bizonyítják, 
hogy a letűnt 2 3 évtized alatt hazánk vendcglős-
ipara rohamos léptekkel elhagyta a haladásban a 
többi már eredetileg képesítéshez kötött iparágakat.

Amig a többi iparág csupán a tanonczai kep- 
zcsere fordít gondot, addig a vendéglősipar veze
tői átlátták, hogy a tanult és szakképzett tanonezok 
meg nem biztosítják a vendéglősipar fejlődésének 
állandósítását. Belátták, hogy a segédmunkások (le- 
g>en azok beosztása a vendéglős szerepkör bármely 
aga: felszolgáló segéd, szakács, portás, levelező stb.) 
képzésé ép oly fontos, mint a tanonezok nevelése, 
oktatasa.

A haladó kor, az újabb és újabb találmányok, 
melyek a vendéglősiparban alkalmazást nyertek és 
nyernek, bebizonyították, hogy a segédek tovább
képzésé valóban fontos és szükséges dolog. Amig 
egyes iparágak alig fordítottak gondot arra, hogy 
segédeiket tovább képezzék, addig a vendéglősök 
figyelmet ez a körülmény sem kerülte ki.
ásóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Az 1913. cv november havának első napjaiban 

nvilt meg a vendéglősök továbbképző tanfolyama 
Három év munkája kellett ahhoz, hogy a munka
tervezet teljes kerekded egésszé fejlődjék. Három 
évig dolgoztak rajta vendéglős, szállodás és sza 

ícs szakférfiak a pedagógusokkal karöltve, hogy 
kanont adjanak azoknak, akik e továbbképzőben a/ 
előadói tisztet be fogják tölteni. Három évre volt 
szükség ahhoz, hogy rendszerbe szedjék a tudorn.á 
nyok minden ágából azokat az adributumokat, me
lyek a közélelmezés, jogi, társadalmi, kulturális és 
közegészségügyi követelményeit teljes egészükben ki 
elégítik. Beható viták, széleskörű megbeszélések, tár
gyalásokból szűrődött le a komplexum, mely im
már készen, hozzáférhetővé vált a vendéglősipar 
munkásainak. Amig ez a munka tartott, amig ez a 
tervezet a nyilvánossághoz útját folytatta, más oldal
ról a kapaczitálás, a lelkesítés munkája folyt egy
részt, hogy a közönyösöket fel rázzák nemtörődöm
ségükből, másrészt a lelkesedők, a tanulni vágyók 
hajlandóságát ébren tartsák. Meg kellett győzni íiz 
elbizakodottakat, hogy náluknál nagyobb tudásit, el
ismert szaktekintélyek nem átallanak tanulni, szakis
mereteiket gazdagítani, példát kellett statuálni arra, 
hogy a legkiválóbbak is részt vesznek a tanfolya
mon : mint hallgatók. A továbbképzés megteremtésé
nek előharczosai Palkovics Ede, Glück E. János, 
Kornmer Ferencz, Gundel Károly, Lóimért Mátyás stb. 
Glück Frigyessel élükön beiratkoznak hallgatókul a 
továbbképző tanfolyamra. A statuatió használt. A tan
folyam megnyitása előtt beirt 10 12 hallgató szá
ma 41-re szaporodott az előadások közben s a lel
kesedés nem csökkent annak tartama alatt. De hogy 
is csökkent volna, amikor a szállodás, a vendéglős, 
a felszolgáló segid, portás, a pinczekezelő, a köny
velő, levelező stb. mind-mind megkapták azt, amit 
kívántak, amit óhajtottak. Egy rövid kompendiumot 
tár elénk a lezajlott előadáscziklusok czimének sor- 
rendszerű felsorolása, amit gyakorlati bemutatások, 
gyűjtemények, vetített képeken való szemléltetés, a 
gyakorlás és kísérletek nemcsak érdekesekké, hanem 
hasznosakká és gyakorlatiakká tettek.

Nincs iparág, amelynél ne lenne szükség to
vábbképzésre úgy a főnökök, mint az alkalmazot
tak szempontjából, de olyan alig van, amely annyi 
kívánalmat támasztana munkásaival szemben, mint 
épen a vendéglős- és szállodásipar. A mai kor ven
déglőseinek, szakácsának, portásának nem elég, hogy 
pályáján szükséges ismereteket, mintegy spontán meg
szokásból megtanulja. A mai kor hotelier-jének épen 
oly jó szakácsnak kell lennie, mint amennyire be 
kell hatolnia a természetrajz összes ágaiba. A geo
gráfiát úgy kell ismernie, mint a művészet törvé
nyeit. Oly jó orvosnak kell lennie, hogy vendégei
nek sohase legyen okuk hiányos chemiai ismeretei 
miatt gyógykezelés czéljából más hivatásos orvos
nak tanácsát kikérni. Mint jó vendéglősnek nemcsak 
a beszerzési források geografiális helyeit kell ismerni, 
hanem egyúttal a közgazdaságnak ismeretével is kell 
bírnia, hogy a közélelmezés olcsó, de amellett ki
váló beszerzési forrásaival a közellátást olcsóvá, de 
azért változatossá és élvezetessé tegye. Szociológus
nak kell lennie, aki tud számolni a közélelmezes 
azon követelményével, mely ma már nem csupán 
a gourmandok ellátására szorítkozik, hanem az első
rendű szükségleti intézménnyé fejlesztette a vendeg- 
lősipart. Mennyi fontos követelmény kielégítése var 
a mai vendéglősre. Orvost, chemikust, geográfust, 
művészt, közgazdászt, szocziológust kíván egyesíteni 
.abban, aki e nemes hivatásra vállalkozik. A köve
telmények ép olv természetesek, mint amennyire köz
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szükségletiek és épen azért, mert közszükségletet 
képeznek, fontos és általános érdekű követelés a nagy- 
közönség részéről, hogy a vendéglősipar terén ne 
kontárok, félemberek, letörött exisztencziák foglal
janak helyet, hanem a tanult, minden oldalulag k i
képzett vendéglősnemzedék.

A közegészség a legnagyobb követelményekkel 
lép fel az emberiséggel szemben a betegségek ter
jedésének meggátlásában. A közegészségügy oknél
küli szemrehányásokkal illeti a vendéglősipar mun
kásait, ráfogván, hogy az epidemikus betegségnek 
ép olyan terjesztői, mint amely előidézői a szervi 
betegségeknek, különösen a gyomor, s z í v , epe és máj
bajoknak.

A közegészség egyre fokozódó követelményei és 
intézkedései ma már nem csupán arra terjednek ki, 
hogy az epidemikus és szervi bajokat gyógyítsák, 
azok fejlődését visszanyomják, hanem a megelőzés 
gyógymódjával azok keletkezését megakadályozzák.

Csodálatos, hogy a preventív intézkedések so
rából, daczára, hogy úgy a közönség, valamint a 
vendéglősök és alkalmazottak kívánják, követelik, még 
mindig hiányzik a vendéglősipar gyakorlásának ké
pesítéshez. való kötése. Eltűrik a közegészségügy ne
vében, hogv bárki, legyen bármilyen foglalkozása, 
ha előbbi pályáján nem boldogul, vendéglőt, kocs
mát s szállodát nyithasson csak azért, mert az in
kább kielégíti a közszükségletet, inkább elsőrangú 
szükséglet, mint a fuvarozás, a ruhakészités s na
gyobb a kereslete, mint amazoknak, miáltal exis- 
tentiáját is jobban biztosíthatja, mint amott: néha 
tudatlanság, legtöbbször nyerészkedési vágyból oly 
dolgokat kövessen el, amely százak és százak egész
ségét teszi tönkre. A konyhában nem gondol az 
ilyen nem tanult vendéglős arra, hogy az eczetes 
uborkába tett rézkrajezárka, a rézedényben főzött 
eczetes étel, a főzelékbe becsempészett szóda (értsd 
lugszóda és nem sodabikarbonica) nem csupán szi
liét, puhaságát adják meg az ételnek, melybe kerül
tek, hanem egyúttal belevitték a mérget is, amely 
a gyomorégést, a görcsöket és mérgezéseket idézi 
elő.

Számtalan példát hozhatnék még fel e helyen 
amellett, hogy a vendéglősipar gyakorlásának képe
sítéshez való kötése mily fontos és ennek elmu
lasztása mily közhátránnyal s szomorú következni' - 
nyekkel jár — de nem teszem. Nem teszem pedig 
azért, mert szavaim a pusztában hangzanak el s alig 
találnak meghallgatásra.

Képviselve volt a kereskedelmi minisztérium ép 
úgy, mint a város a továbbképző megnyitásán. Glück 
Frigyes tartalmas megnyitó beszéde rávilágított mind-in

Megrendeléseknél kérjek tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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f t s v á n g v íz e k  b e s z e r z é s e !
E lőnyárak  éttermek és kávéházak részére v idékre  szállítva:

1-60 liter á 49. Silters V * liter á 40.
41. Marlenbadi ’/i« « 64.
32. Málnási Mária 1.

2 - 50. « * 7 2
26. Málnási Sikulia V*

I- 56. I’a rád i kénes 1*- « 58.
« t/j 36. « « »/*

48. Robitsi Tempel 1 40
. */- 36. « « I*—

2 — 55. * * */s
V * 28 Salvator P -

Emsi */* 50. * V*
Fachmgen 7/.« 58. Szolyva 1 '
üiessluineli 1 60 56. « V*

« 36. Hunyadi keserüviz
Karlsbadi 1 - 68. Igmandi « 0'75
Selters 1-— 52. « t 0 35

Az árak budapesti raktárunkból értendők, ládák önköltségi áron felszámittatnak. 
A Krondorfi víz megrendeléshez csinos poharak s menükártyák mellékeltetnek.

S rr'"„döks' k Gölsdorf K. Krondotti kutvallalat fü!dsz C Tclefórf°34 -  78.

azokra a jelenségekre, melyeket itt és máshol már 
számtalanszor hangoztattunk három évtized óta. Csen
des, mozdulatlan minden tényező, csak mi, a ven
déglősipar szolgálatába szegődött munkások dolgo
zunk tovább s ha csak egy lépéssel haladunk is 
időről-időre tovább, nem lankadunk, nem csügge
dünk, hanem dolgozunk, tanulunk.

A vendéglősipar ifjú munkásai ép úgy, mint 
a korosabbak megtalálnak szakmájukból mindent a 
létesített továbbképző tanfolyamon, amire a mai köz 
kivánalom kiterjeszkedik. Jöjjenek tehát, siessenek az 
ismeretek gazdagító forrásához, hogyha a közható
ságok nem is akarják a tanult, müveit és enciklo
pédikus ismeretekkel biró vendéglősöknek a mes
terségük, művészetük és büvészetük fontosságával járó 
képesítést megadni, mi mégis megszerezzük, hogy 
minden egyes kínálkozó alkalommal büszkén hivat
kozhassunk arra, hogy mi a magunk erejéből többet 
teszünk a közszükséglel kívánalmainak kielégítésére, 
mint amennyit illetékes tényezőknek ezen irányban 
hivatalból tenniök kötelessége lenne!

Ne csüggedjünk! Megint egy lépéssel előre men
tünk, mindig csak ennyivel, mert igaz volt és marad: 
labor omnia Vincit!

Visszapillantás a „Budapesti kávésok szakirányú 
tanonciskolája" első két évi működésére.

Irta: Walter Károly.

Nemsokára százéves jubileumát üli a Budapesti 
Kávésok Ipartársulata. Ez a jubileum a kávésipar- 
tiak régi hírnevét újabb fénnyel vonja be. Ha vé
gigtekintünk azokon az alkotásokon, melyek az Ipar
társulat történetében előfordultak, büszke öntudat
tal mondhatjuk, hogy a többi alkotás közül messze 
kimagaslik a kávés szakirányú iskola megteremtése. 
Az a tudat, hogy a budapesti kávésipar főnökei be
látták annak szükségét, hogy a kávésgeneráczió szá
mára nem a gombamódon való termés nyújt ga- 
rancziát pályáján, hanem a szakszerű kiképzés és 
nevelés, valóban felemelő. Hosszú, heves csatáro
zások, polémiák előzték meg e szakiskola létesíté
sei. A vitatkozók mindegyike belátta azt, hogy a 
szakképzés fontos és elkerülhetetlenül szükséges, csu
pán a kivitel módjában voltak eltérések. Ez a tény, 
hogy az iskola létesítésének elvben ellenzője nem 
volt, előidézője annak, hogy aránylag igen rövid idő 
alatt megvalósult a kultúra ezen uj hajléka.
____A boldogult Némái Antal elnöksége idejében

Megrendeléseknél kérjük tisztelt i

már felmerült az iskola felállításának eszméje. Maga 
Némái nem valósíthatta meg az eszmét. Utóda, Har- 
sányi Adolf ép oly lelkesedéssel karolta fel az ügyet, 
mint nagynevű elődje, de megteremtéséhez nem volt 
elég ideje. Weingruber Ignácz, a kávésipartársulat 
ez idő szerinti elnöke programmbeszédében az ipar
társulat első teendői közé sorozta az iskola léte
sítését. Ezen programm succesive valósul meg s igy 
csak természetes, hogy a programm első pontjaként 
szereplő iskola ma már fennáll s áldásdus műkö
dését kecsegtető reményekkel folytatja.

Hibát követtünk volna el, ha most, amikor az 
iskoláról szóló évi jelentést első Ízben bocsátjuk 
nyilvánosságra, nem emlékeztünk volna meg azokról, 
akik az iskola létesülése körül szorgosan munkál
kodtak közre s azokról a jelenségekről, melyek llé- 
pésről-lépésre a megvalósulás felé vitték az eszmét.

A szakirányú iskola létesítésének elhatározása 
után az első lépést az iskola szervezetének, tanter
vének és órabeosztásának elkészítése képezte.

Az Ipartársulat e munkálatok elvégzésére Wal
ter Károly vendéglős szakiskolai igazgatót kérte fel, 
aki Augusztiny Oszkár vendéglős szakiskolai tanárral 
egyetemben lü l2. junius hó 7-én a munkálatokkal el
készült s azt az Ipartársulat választmánya elé terjesz
tette. Dr. Kemény Géza, az Ipartársulat az idő szerinti 
titkára ismertette az iskola szervezeti és tantervi ügyét 
az Ipartársulat választmányának 1912. junius 16-án 
tartott ülésében. A tanterv, szervezeti szabályzat és 
órabeosztási tervezetet a választmány a tárgyalások 
alapjául elfogadta. A tanterv és szervezeti szabályzat 
lényegtelen változások után egyhangú elfogadásra ta
lált. Nagy gondot okozott azonban az óraterv keresz
tülvitele, úgy, hogy már azt kellett hinni, hogy az 
iskola felállításának kérdése elhalasztást fog szen
vedni. A tanítás ugyanis csak a d. e. 10—12-ig ter
jedő időre volt beosztható, amikor úgy a főváros, 
mint az állam összes iskoláiban tanítás folyik s igy 
sem tantermet, sem pedig előadó tantestületet ezen 
hatóságok részéről nem kaphattunk. Az az eszme 
is felmerült, hogy az iskola az Ipartársulat hivatalos 
helyiségében nyer elhelyezést ideiglenesen. Az el
helyezés kérdésének ilyetén megoldása azonban nem 
vitte előre az ügyet. A helyiséget tetemes költséggel 
lehetett volna csak átalakítani és felszerelni iskola 
czéljaira s még igy sem nyert megoldást a legfonto
sabb kérdés: a tantestület megalakítása. Itt újabb 
eszme merült fel. Az a gondolat, hogy az Ipartársu- 
lat egy önálló tanítói állást szervez, sokáig foglalkoz
tatta a Választmány tagjait. Belátta azonban a választ
mány, hogy az iskolafentartó hatóság kötelezettségé
nek csak oly súlyos' aüyagi áldozatok árán tehetne ele
get, melyek anyagi erején felül vannak. Az ily önálló 
állás szervezésével járó törvényszerű kötelezettségek, 
mint pl. a Inyugdij biztosítása, lakbér fizetése stb., sem 
tudják azonban biztosítani azt, hogy kipróbált, a 
k avési pár minden ágában járatos szaktanító kerül
jön az iskolába, mert az ilyen állások csupán átmene
tieknek tekinthetők s többnyire fiatal, kezdő tanítók 
foglalják el, akik esetleg a tanítás sikerét koczkáz- 
tatjak.

^912. deczember 12-én megoldást nyert e kettős 
nehcz kérdés. A székesfőváros tekintetes Tanácsa a 
VII. kerület, nagydiófautczai iskola egy tantermét át
engedte a délelőtti előadás czéljaira s Walter Károly 
igazgatónak sikerült általa ismert, a kávésipar min
őén agaban szakképzett tantestületet szervezni.
• i- .Ez,u!á" már rohamos lépésben haladt előre az 
is óla kérdésé. Az Ipartársulat összeiratta a főváros 
Kavehazaihaii alkalmazott tanulókat s azokat beisko-

vasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Iázván, 1913 január 3-an két első osztállyal niee 
nyitotta az iskolát. A lezajlott két tanévről <.,/,! 
jelentésünk. Amikor a szakférfiaknak és a nag. luj, 
vánosságnak ezen jelentésünket szives fio-velmi I. 
ajánljuk, nem tehetjük anélkül, hogv támogatásuk,; 
ne kérjük ki további munkánkban. Kérjük őket ( 
„lógassák oly szeretettel ezen kezdet nehézségéivel 
küzdő intézményt, mint amily odaadással ügvszcrc 
tettel és buzgósággal az Ipartársulat, az iskola fel 
ügyelő-bizottsága, igazgatósága és tanári testületé fej 
leszti és erősiti.

Adja Isten: úgy legyen!

Köztisztaság a vendéglőkben és kávéházakban,
Harkányi János báró, m. kir. kereskedelemügyi 

miniszter f. évi május hó 16-án 94003/VI. A. sz. 
alatt a következő körlevelet intézte az ország összes 
törvényhatóságaihoz:

»lparrcndészeti és közegészségügvi érdekekre 
való tekintettel a belügyminiszter urraí egyetértőleg 
felhívom, hogy a fogadó, vendéglő, kávéház és kávé
mérési iparok gyakorlása tárgyában az 1884. VII. 
törvényezikk 11. §-a alapján alkotott s jelenleg ha
tályban álló ipari szabályrendelet, amennyiben ezt 
eddig nem eszközölte volna, az alábbiak szerint egé
szítse ki s mint a hatályban álló szabályrendelet füg
gelékét jóváhagyásra alkalmas 5 egyeniő példányban 
annak idején terjessze elém.

1. A nyilvános étkező helyiségek (vendéglők, 
kávé házak, kávémérések stb.) tulajdonosai helyisé
geikben a vendégek számára könnyen hozzáférhető 
helyen kézmosásra használható lehetőleg folyó
csappal ellátott mosdókészülékeket felállítani köte
lesek.

2. Az alkalmazottak' az evő és ivóeszközöket tisz
tán kezelni tartoznak, kifejezetten eltiltatván attól, 
hogy a poharakba azoknak vízzel való megtöltésénél 
és a tálczákra való elhelyezésénél, ujjúikkal bele- 
nyu'janaki.

Újabban feltűnő gyorsasággal követik egymást a 
kereskedelemügyi kormánynak a vendéglős és kávés
ipart érintő rendelkezései. Harkányi János báró ke
reskedelemügyi miniszter, aki hivatalba lépésekor 
meglepő őszinteséggel, és közéleti viszonyainkra való 
tekintettel, nem kevésbbé elismerésre méltó bátor
sággal és nyíltsággal jelentette ki, hogy »nem szó
nok*, minisztersége rövid ideje daczára már eddig 
is számos jelét adta, hogy ha beszélni nem is szeret, 
de dolgozni tud, és hogy inkább a tettek, és hasznos 
alkotások, mint a nagyhangú kijelentések embere.

A miniszter e tevékenységének számos törvény
javaslat, több régi közszükséget pótló rendelet a bi
zonysága, amelyek elkészítésénél és kibocsájtásánál 
a miniszter, amit mindenütt nagy érdeméül tudnak 
be, nem pusztán bürokratikus szempontokra támasz
kodik, hanem szakítva a régi gyakorlattal, súlyt he
lyez a gyakorlat embereinek tudására és vélemé
nyére is, és ezek érvényesülésére elismerésre méltó 
loyalitással ad módot és alkalmat.

Így vendéglős és kávésipari szakkörökben is igen 
nagy megelégedéssel és méltányló elismeréssel hono
rálják, hogy a miniszter, aki a vasárnapi munkaszüneti 
törvényjavaslat, az uj telefon díjszabás, a söröspoharak 
fclülmértékének uj megjelölésére vonatkozó stb. ter
vezetét nemrég küldte meg tanulmányozás és észre
vételük megtétele czéjából a »Magyar Vendéglősök 
Országos Szövetségének* és a »Budapesti Kávésipar- 
társulatnakg, e rendkívül fontos és iparunk anyagi 
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Pinczegazdászati cikkek
legrégibb és 
legolcsóbb 
bevásárlási 

forrása

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

Telefon: 10-58.
érdekeit oly közelről érintő kérdésekben csak az ér
dekelt körök szakszerit véleményének meghallgatása 
után kíván határozni.

A miniszter egyéniségének és törvényalkotó in- 
tenczióinak ilyetén ismerete mellett az ország ven
déglős és kávésipari közvéleménye bizalommal, sőt 
mondhatnék örömmel fogadta a miniszter f. évi má
jus hó 16-án kelt 94003/VI. A. számú, a vendég
lőkben, kávéházakban stb. közhasználat czéljából al
kalmazandó mosdókészülékek felállítására és az evő- 
és ivóeszközök tisztántartására vonatkozó rendeletét 
is és pedig nemcsak azért, mivel a szállodai, vendég
lői és kávéházi hygienikus viszonyok javítása és mi
nél tökéletesebbé tétele ezen iparágak érdekképvi
seleteinek is állandó gondját képezik és mert a mi
niszteri rendelet első pontjában megkövetelt mos
dókészülékek majdnem kivétel nélkül minden mo
dern szállodában, vendéglőben és kávéházban már 
régen alkalmazva vannak, hanem azért is, mivel 
a miniszteri rendelet reményt nyújt arra, hogy végre- 
valahára ezen a téren oly kormányhatósági intéz
kedések fognak történni, melyek a hatósági kö
zegek jogtalan beavatkozásának eleve biztosítandó 
kizárásával, lehetetlenné fogják tenni, hogy az 
e téren, hacsak elvétve is, itt-ott előforduló, ipa
runk szempontjából is szégyenletes állapotok meg
szűnjenek és igy a vendéglős és kávésipart a köz- 
tisztaság czimén és nevében érő legtöbbször alap
talan és indokolatlan támadások a jövőben is meg
ismétlődjenek.

Ugv értesülünk, hogy a rendelet kibocsátása 
Rarthos Andor cs. kir. kamarás, a kereskedelmi mi
nisztérium ipari és belkereskedelmi ügyosztálya ve
zetője inicziativájának köszönhető, akinek a rende
let végrehajtási módozataira nézve is bizonyára meg
vannak a maga tervei, mert el sem képzelhető, hogy 
ily rendelet kibocsáttatnék anélkül, hogy a minisz
tériumnak kellő garancziája ne volna, hogy léteznek 
már oly módok, eszközök és készülékek, melyek a 
kívánt czéloknak teljesen megfelelnek. Ép ezekre va
gyunk e perezben kiváncsiak, mert azzal bizonyára a 
tanácsos ur is, aki mint szakiró is országszerte ki
tűnő hírnevet szerzett magának, tisztában van, hogy 
bárminő legyen is a rendeletet követő végrehajtási 
utasítás, annak csak úgy lesz meg a kívánt eredménye, 
ha a közönség jólneveltsége együtt fog haladni szak
iparosainak a modern újítások iránt tanúsított haj
landóságával és áldozatkészségével, illetőleg, hogy a 
rendelet mindjárt megjelöli, mely készülékek alkal
masak ennek keresztülvitelére. Mert addig, mig a
m. t. közönséget nem szoktatják le arról, hogy
olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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mint a vasutakon e készülékeket bepiszkítsa, rész
ben vagy egészben ellopja, elrongálja, szakiparo
sainknak pedig nem bocsátanak rendelkezésükre egy 
oly eszközt, mely ezeknek a müveit nyugaton tel
jesen ismeretlen visszaéléseknek véget vetni képes, 
minden — csak Írott malaszt marad.

A „Kávésok és főpincétek bankja11 m. sz. közgyűlése
A kávésok és főpinczérek bankja f. évi junius hó 

9-én délelőtt tartotta Harsányt Adolf elnöklete alatt 
V. évi rendes közgyűlését a Newyork-kávéház első
emeleti különtermében. A közgyűlésen, amelyet Har
sányt Adolf, a budapesti kávésipartársulat volt el
nöke vezetett, a kávéházi főpinczérek igen szép szám
ban jelentek meg. A jegyzőkönyvet Erdélyi Nor
bert, a bank igazgatója vezette.

Harsányi Adolf elnök megnyitván a közgyűlést, 
üdvözölte a megjelenteket és megállapította a köz
gyűlés határozatképességét. Az elmúlt év tevékeny
ségére visszatekintve, örömmel jelenti a közgyűlés
nek, hogy a bank az elmúlt év kedvezőtlen gazda
sági viszonyai daczára, habár kis arányokban, de 
biztos alapon haladt előre a fejlődés és megerősödés 
utján, sőt már nyereséget is képes felmutatni. Majd 
áttérve a közgyűlés napirendjére, felolvastatja az 
igazgatóság évi jelentését.

Erdélyi Norbert igazgató felolvassa az igazgató
ság következő évi jelentését:

Tisztelt Közgyűlés!
Az elmúlt üzíetév méltán sorakozik elődjéhez. 

A várt és kívánatos javulás helyett a pusztulásnak 
fokozottabb jelenségét tapasztaltuk, mely jelenségek 
iparunkban is súlyos nyomokat hagytak. A mi kis
ded intézetünknek óvatos körültekintésre és nagy 
tartózkodásra volt szüksége, hogy eme viszonyok kö
zött a helyes mértéket alkalmazza.

Kihelyezéseinél egyrészről szorgos vizsgálat tár
gyává kellett tennünk az óvadékot igénylő egyes 
üzletek bonitását, másrészről azonban különös figye 
lemmel kellett lennünk a felszaporodott munkanél
küli tagtársaink érdekére is, kiknek elhelyezkedés 
után való törekvésük fokozottabb mértékben nyilvá
nult meg. E két ellentétes érdek között bankunk 
választmányának és igazgatóságának nem egyszer ne
héz munkája akadt.

Tagjaink száma ez évben nem igen szaporodott, 
sőt törültük a névsorból azokat a tagokat, kik be
léptek ugyan, de fizetési kötelezettségüknek eleget 
inem tettek. A közöny e téren még mindig csodála
tosan nagy tagtársaink között. Sokan még most is 
inkább uzsorakamatot fizetnek, semhogy intézetünk 
kötelékébe tartozván, ennek méltányos * feltételeivel 
járó pénzét vegyék szükség esetében igénybe.

Jelen üzletévünk, daczára a rossz gazdasági vi
szonyoknak, óvatos gazdálkodásunk eredményeként a 
tavalyinál jobb eredményt produkált.

Leírtuk ez alkalommal teljesen az alapítási költ
ségekből fennmaradt 908.80 koronát, leirtunk a be
rendezési költségekből 363.10 koronát, úgy hogy a 
berendezésünk most már csak 300 korona értékben 
szerepel mérlegünkben. Ezen leírások után pedig a 
tavalyi áthozatallal 1314.45 korona a nyereségünk.

Ez bizony nem sok, ebből még nem fizethetünk 
osztalékot. De mégis a haladás utján vagyunk a 
tavalyi eredménnyel szemben.

Tavaly alapszabály módosítást határoztunk el, 
mely alapszabály módosítás főleg a hitelegylet sza
bályainak meghatározása körül mozgott. A kereske
delmi és váltótörvény szék azonban ezen módosítást
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daczára, hogy intézetünkhez hasonló több pénzin
tézet alapszabályaiban benne találtuk - nem hagyta 
jóvá, ennélfogva e közgyűlésen újból foglalkozunk 
az alapszabály módosításával és a hitelegylet üz
letszabályait külön állapítja meg saját hatáskörében 
az igazgatóság.

Tisztelt Közgyűlés! A mérleg 1314.45 kor. nye
reséget mutat ki. Alapszabályaink 26. §-a szerint 
1 oo/o a tartalékalaphoz csatolandó, 20«/o az igazga 
tóság tagjai közt osztandó fel, a fennmaradó 70",, 
felett a közgyűlés határoz.

Javasoljuk ennélfogva, hogy 131.44 kor. a tar
talékalaphoz csatoltassék, az igazgatóság tiszteletdi
járól lemondván, a fennmaradó 1183.01 kor. uj szám
lára vitessék át.

Kérjük a t. közgyűlést, hogy a bemutatott és 
a felügyelő-bizottság által megvizsgált mérleget és 
a nyereség felosztására vonatkozó indítványunkat el
fogadni és az igazgatóságnak, valamint a felügyelő
bizottságnak a felmentványt megadni szíveskedjék.

A közgyűlés az ez évi jelentést helyesléssel és 
köszönettel tudomásul vette, mire Erdélyi Norbert 
igazgató bemutatta a számvizsgáló-bizottság évi je
lentését, mely szerint a bizottság az 1913/1914. évi 
mérleget tüzetesen megvizsgálta, azt minden irány 
bán helyesnek és a törvény, valamint az intézet alap 
szabályaival megegyezőnek találta. A bizottság hoz 
zájáruit az igazgatóság azon indítványához, hogy a 
1314.45 kor. tiszta jövedelemből a tartalékalaphoz 
131.44 kor. csatoltassék, a fennmaradó 1183.01 kor. 
pedig uj számlára vitessék át.

Az intézet mérlegszámlája 1914. évi április 30-án 
a következő volt:

Tartozik:

Berendezési költségszámla
leírás ...........................

Üzletrészesek számlája . . 
Házbérkölcsön számla . . 
Övadékkölcsön számla . .
Hitelegyleti számla . . . 
Pénztárszámla..................

663.10

Követel:

Yáltópénzkölcsönszámla 
Üzletrészszámla . . . .
Betétszámla.......................
Adósok és hitelezők számla 
Tartalékalapszámla . . . 
Nyereség...........................

0 300 —

66238 76
22811 72
66944 —

9602 09
1735 49

167632 06

K f

174 _
150800 —

8428 06
4811 56
2103 99
1314 45

167632 06

A közgyűlés az előterjesztett felügyelő-bizott
sági jelentést, a zárszámadást jóváhagyólag tudo- 
tnasul vette és úgy az elnökségnek, mint a fel- 
'a'tl^ ° ‘‘31Z0**Ŝ g'nak a felmentvényt egyhangúlag meg-

A közgyűlés ezután elfogadta az eléje terjesz- 
. t  a|apszabalv módosításokat, megválasztotta az uj 
igazgatóságot és Kővári Jenő és Zuckermandl Miksa 
indítványára jegyzőkönyvi köszönetét szavazott Har- 
fdryi A .  f elnöknek azért a lelkes, ügybuzgó és 
faradthatlan munkásságért, mellyel az intézetet, mely- 

ezdettol fogva a legönzetlenebb támogatója,
■i V1Jz° n>ok közt valósággal fenntartója volt.vezette es fejlesztette.

Ezzel a közgyűlés az elnök éltetésével véget ért. 
■vasúinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK. tagok gyűjtése jelenleg

A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pincérek cs Kávés 
segédek Országos Nyugdijegyesülete közleményei.

Jegyzőkönyv
Felvétetett a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok Pin 

czérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíjé..vesülete' „- 
gatóságának 1914. évi május hó 29-én délután 5 árakor 
az egyesület központi irodájában tartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Francois I aj,,;
I lökker Ferencz, Frenreisz I tván, Kommer Ferenc/. Kőváré 
Jenő, F. Kiss Lajos, Paris Vilmos, Szántó Ferencz, Walt/ 
György igazgatósági és felügyelő-bizottság: tagok és dr. Nagy 
Sándor jogtanácsos.

Elmaradásukat kimentették: Oláh Gyárfás Mihály* Olück 
Frigyes, Kittner Mihály, Szenté Imre, Weingruher Ignác/.

3143. Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezeté
sére dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére pedig Kő- 
váry Jenőt kéri fel.

Jogtanácsos felolvasna a múlt ülés jegyzőkönyvét, melyet 
észrevétel nem tétetvén

az igazgatóság hitelesít.
3144. Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámo

lásait.
A budapesti választmány május havi elszámolásán 1878 

K 24 fillér bevétel és a folyósított nyugdijakkal együtt 788 
K 50 fillér kiadás mutatkozik. Csekkszámlára beküldetett 
1089 K 74 fillér.

A kassai választmány május havi elszámolása 456 K 
30 fillér bevételt és 26 K kiadást tünteti fel. Csekkszám
lára beküldetett 430 K 30 fillér.

A szombathelyi választmány május havi elszámolásán 
184 K 52 fillér bevétel és 80 K 74 fillér kiadás mutatkozik. 
Csekkszámlára 'beküldetett 103 K 78 fillér.

Az igazgatóság a jelentéseket jóváhagyólag tudo
másul veszi.
3145. Jogtanácsos bemutatja Spilák János nyugdíjbizto

sításának 800 K-ról 1400 K-ra leendő felemelése iránti ké
relmét.

Az igazgatóság, ezen nyugdíjemeléshez hozzájárul, 
oly értelemben, hogy az uj alapszabályok életbe lépte 
napjától a felemelési különbözet után az uj díjtáblázat 
szerinti tagsági járulékok fizetendők.
3146. Jogtanácsos bemutatja Herkner Ferencz és Micha- 

lek János halasztás iránti kérvényét.
Az igazgatóság Herkner Ferencznek f. évi július 

hó 1-ig halasztást ad, mely időtől kezdve hátralékát havi 
2 részlet törlesztése által kell lefizetni.

Michalek Jánosnak pedig 4 havi halasztást engedélyez.
3147. Jogtanácsos bemutatja a Budapesti Szállodások. 

Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata által az ez évi 
bál jövedelemből az egyesületnek adományozott 915 K lefi
zetéséről szóló csekket.

Az igazgatóság az adományt köszönettel veszi át 
és úgy az ipartársulat elnökségének, mint a bál elnö
kének Kittner Mihálynak és a rendezőségnek jegyző
könyvében köszönetét nyilvánítja és erről őket átirat
ban é rtesiti.
Jogtanácsos bemutatja a temesvári első gyufa, kocsi

kenőcs és vegytechnikai gyár r. t. levelét, melyszerint a Nyug- 
dijegyesülettel a pinezérgyujtokra nézve kötött szerződi 
felbontását tudomásul veszi. Egyben bemutatja a gyufaárusit > 
részvénytársaság szerződési ajánlatát.

Az igazgatóság kész az ajánlattevő gyárral szerző
dést :kötni 5 évre oly értelemben, hogy nevezett gyár 
a Nyugdijegyesület támogatásával a következő néven 
»Sz. V. K. P. K. O. Ny. E. Nyugdíj gyújtója, gyui- 
tókat hozzon forgalomba, amely forgalomból eredő bruttó 
bevétel 50/o-a az egyesületet fogja illetni. A szerződés 
részleteinek megállapítását jogtanácsosra bízza.
3149. Jogtanácsos jelenti, hogy a postatakarékpénztártol

5100 korona utalható át. ,
Az igazgatóság ez összeget a Magyar Országos Köz

ponti Takarékpénztárnál levő folyószámlára utalja at.
3150. Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 21 drb

0‘g'ság* igazolvány adható ki. A 
eredménnyel folyik.

Tudomásul szolgál.
1 >bh tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
Kmft.

A jegyzököny hiteléül:
Dr Nagy Sándor s. k.

jogtanácsos. Bokros Károly s. k.
elnök.

Kimutatás
... , a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és 
Kavessegédek Országos Nyugdijegyesületének Igazgatósága.
1914. május hó 29-én tartott Igazgatósági ülésén folyósított
nyugdijakról.

I Nyugdijak.
1. Özv. Bagossy Vinczéné Kassa V. havi nyugd. K 12.50
2 Brukács Ferencz V. . .  « 28.33
3. Kintzl Antal V. . .  • 21.25
4. Özv. Kéth Károlyné Szeged V. . « « 79.16
5. Klímán imréné V. « « <■ 66.66
6. Özv. Rósner Ignáczné s gyerm. V. . <• 22.50
7' Varasdi Sándor Szombathely V. . .  « 35.40
8. Wittreich Nándor V. . « « 33.34
9. Zvvetkó Lajos Pécs V . « « 75 —

10. Benky Vilmos gyermeke V. < .  « 531
11. Özv. Prindl Nándorné V. . * « 10 62
12. Özv. Sztanoj Miklósné V. • « « 26.25
13. Özv. Schmiedt Alajosné V. . « « 26.25

A Budapesti kávésipartársulat közleményei.

A vasárnapi munkaszüneti törvénytervezet.
Második közlemény.

Lapunk megelőző számában közöltük a rMagya- 
Vendéglősök Országos Szövetségének az ipari mun
kának vasárnapi és ünnepnapi szüneteléséről szóló 
törvényjavaslat előadói tervezetének tárgyában a vi
déki ipartársulatokhoz intézett átiratát, valamint a 
vidéki (sárosmegyei, brassói, szegedi, kecskeméti, te
mesvári) ipartársulatoknak ezen átiratra adott vála
szát. A már felsoroltakon kívül még a következő vá
lasziratok érkeztek a M. V. O. Sz. elnökségéhez:
VI. Németujvári vendéglősök és korcsmárosok ipar

társulata.
Hivatkozással a tek. Elnökségnek ipartársula

tunkhoz intézett átiratára, mindenek előtt van sze
rencsénk üdvözölni a Szövetséget abból az alkalom
ból, hogy a vendéglősök és korcsmárosok érdekei
nek a szőnyegen levő törvényjavaslattal szemben le
endő megvédő e céljából az átiratban jelzett akciót 
megindítani szíves volt.

Mi természetesen csatlakozunk ahhoz és képvi
seltetni kívánjuk magunkat a megtartandó szövetségi 
közgyűlésen is, ha csak fontos körülmények abban 
bennünket nem akadályoznak.

Amennyiben ipartársulatunk a közgyűlésen meg
jelenik, megjegyzéseinket élőszóval mindenesetre meg 
fogjuk tenni. Egyelőre azonban meg lévén győződve 
arról, hogy a vendéglősök és korcsmárosok érde
keinek .előmozdítását a szövetség amúgy is szivén 
viseli, nem kívánunk bővebben kiterjeszkedni az át
irat egyes részleteire s teljesen megbízunk mind
azon intézkedésekben, amelyeket a Szövetség a sző
nyegen levő ügyben tenni kíván, illetőleg tenni fog.

Németujvár, 1914. május 27-én.
Kartársi üdvözlettel

Kneffel József, s. k. 
elnök.

M egrendeléseknél kérjük  tisz te lt olvasóinkat m indig  lap u n k ra  hivatkozni.
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VII. Arvamcgvei szállodások, vendéglősök, korcsmá- 
iosok és kávésok ipartársulata.

19/1914. sz.
Az ipari munkának vasárnapi és ünnepnapi szü

neteléséről szóló törvényjavaslat némely szakaszai
nak módosítása tárgyában a tek. Szövetség hozzánk 
intézett nagyrabecsült átiratára van szerencsénk vé
leményünket a következőkben előadni, illetve állás
pontunkat következőképen precizirozni:

ad. I. Felette sérelmesnek tartjuk a korcsmákra 
nézve a tervezet 14. §-ának azon intézkedését, mely 
szerint az italmérők vagy korcsmárosok kifejezésnek 
egy és ugyanazon értelmezése van és amely szerint 
ezek égetett szeszes italokat a megengedett időben 
nem fognak mérhetni, mert ez legalább megyénk 
speciális viszonyaira való tekintettel, ezen iparág tel
jes romlását vonná maga után.

Ugyanis megyénkben a községek — kiváltkép 
a határ szélén fekvők — szétszórva vannak felépítve 
olyannyira, hogy egy körülbelül háromezer lelket 
számláló (Alsólipnica) község 13 km. hosszúságban 
van megépítve. Az ilyen községekben a nép csakis 
vasár- vagy ünnepnapon jön a tulajdonképeni köz
ségbe az isteni tiszteletre és csak akkor szerzi be 
összes szükségleteit, ezek között a szükséges szesz
mennyiséget is.

De akkor meglátogatja a korcsmát is kénytelen- 
ségből, mert más helye, ahol vagy az időjárás kel- 
letlensége, vagy megpihenés céljából letelepedhetne, 
nincs. Ha már most még ez az egy vasárnap is, 
mikor korcsmárosaink egy csekély forgalmat csinál
nak, meg lesz szorítva, korcsmárosaink teljesen tönkre 
lesznek téve, mert evvel szemben a magas kormány
nak azon esetleges érvelése, hogy a nép ne csak 
szeszt, de mást is igyék, vidékünkön, ott, ahol a 
nép épen szegénységénél fogva a pálinkaiváshoz van 
szokva, hiábavaló. Arra pedig, hogy a nép koráb
ban jöjjön be a községbe szükségleteinek beszer
zése végett, az a megjegyzésünk, hogy aki a föld- 
mivelő népet ismeri, ezt körülbelül kizártnak fogja 
tartani, már azért is, mert a reggeli órákban mar
hájának, udvarának és az egész héten át elhanyagolt 
énének rendbehozásával elfoglalva lévén, épen olyan 
időben távozik hazulról, hogy az isteni tisztelet meg
kezdésénél jelen lehessen.

De nem 1 ehet ezen tervezetet elfogadni, elte
kintve a fönt előadottaktól, még azért sem, mert 
hogy lehet ezen intézkedést a gyakorlatban úgy ke
resztülvezetni, hogy egy hosszú útról jövő és ki
fáradt fuvarosnak kérelmére az illető korcsmáros pá
linkának kiszolgáltatását megtagadná azért, mert a 
kitűzött óránál pár perccel később jött?

Hiszen a községi korcsmárosok akkor bátran va
sár- és ünnepnapon egészen bezárhatják üzletüket!

ad. 2. Az alkalmazottaknak nyújtandó munka
szünetre vonatkozólag bátrak vagyunk megjegyezni, 
hogy erről nálunk a vidéken szó sem lehet. Olyan 
üzletek nincsenek, hogy annyi alkalmazottat tartsa
nak, miszerint ezek esetleges felváltással élvezzék 
a szünetet. De nem hisszük, hogy azon esetre, ha 
a magas kormány ezekkel az alkalmazottainkkal köz
vetlen érintkezésbe lépne, ők maguk a munkaszünet 
törvényileg való biztosítását szükségesnek, esetleg rá
juk nézve kedvezőnek találnák, mert hisz ezáltal olyan

keresetüktől esnének el, melyre leginkább számítanak.
Tekintve, hogy ezen törvényjavaslat eminens, sőt 

létérdekünket érinti, bátrak vagyunk a tekintetes El
nökségnek ajánlani, hogy az ország összes ipartár
sulatainak egybevonásával egy országos és demon
stratív jellegű értekezletet Budapestre összehívni mél- 
tóztassék, mi már most eleve kijelentjük, hogy ezen 
képviseltetjük magunkat.

Midőn fentiekben rövidesen sérelmeinket, illetve 
kívánságainkat összefoglalni szerencsénk volt, va
gyunk a tekintetes Elnökségnek

Árvaváralján, 1914. május 27-én.
kartársi tisztelettel

Rosenfeld Arnold s. k. Tyróler Adolf s. k.
alelnök. elnök.

Gt oszmann Róbert s. k. 
titkár.

VIII. Borsodmcgvei vendéglősök, korcsmárosok és
kávésok Egyesülete.

Hozzánk juttatott b. átiratukat f. hó 26-án meg
tartott választmányi ülésünkön tagjainknak bemutat
tuk, ahol is egyhangú határozattal kimondotta vá
lasztmányunk, hogy az átiratukban foglaltakhoz teljes 
egészében hozzájárulunk. Bátrak vagyunk e helyen 
felemlíteni, hogy választmányunknak az volna az 
óhaja:

1. hogy a régi állapot fentartassék ;
2. (átiratuk 2. pontjára nézve) ha az törvénnyé 

válna is, engedtessék meg, hogy hétfői napokon az 
üzlet reggel 4 órakor nyittassék ki, ha pedig ez 
keresztülvihető nem volna, akkor inkább szombat es
tétől hétfő reggelig zárva tartassanak az üzletek.

Átiratukra válaszunkat fentiekben vagyunk bát
rak előterjeszteni.

Miskolcz, 1914. május '28-án.
Kiváló tisztelettel

Hercz Simon s. k. , id. Mayer József s. k.
titkár. , elnök.

IX. Ltigosi szállodások, kávésok, vendéglősök és
korcsmárosok ipartársulata.

Vonatkozással f. hó 22-én kelt b. levelükre, kö
szönettel tudomásul vettük, hogy a szövetségbe tag 
gyanánt felvétettünk. Egyúttal van szerencsénk meg
küldeni a vasárnapi munkaszüneti törvényre vonat
kozó határozati javaslatot, melyet egy általunk egy
behívott értekezlet egyhangúlag elfogadott.

Határozati javaslat.
A Lugosi szállodások, kávésok, vendéglősök és 

korcsmárosok ipartársulatának« elnöksége által 1914. 
évi {május hó 27-én egybehívott nagygyűlés, melyhez a 
»Lugosi Kereskedők Égyesülete« is csatlakozott, fog
lalkozván a magy. kir. kereskedelmi minisztérium
nak az ipari munka vasárnapi és ünnepnapi szüne
teléséről szóló törvényjavaslat tervezetének 14. §-ával, 
a következő határozati javaslatot fogadta e l :

»A nagygyűlés az idézett törvénytervezet 14. 
5-at az összes italmérőkre, de különösen a kiskorcs- 
marosokra és kivált a falusi korcsmárosokra felette 
sérelmesnek partja és bár méltányolja a törvény- 
javaslafban rejlő, a közerkölcsök javítását ezélzó (és 
az alkoholizmus ellen küzdő intencziót: tudatában

ÜVEGÁRUK kávéházak, 
vendéglők és 
szállodák részére

Első Magyar Üveggyár rt. 
Budapest, V. Gizella-tér 1.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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van ,annak, hogy ezen intenczió csak hiú medd. 
reménykedés, hogy a tervezett reform a remélt ezé 
lókat elérni nem fogja: de minthogy viszont a nagy
gyűlés teljes tudatában van annak is, hogy a tervbe 
vett ujitás számos exisztencziát veszélyeztet sóte>ne 
seket teljesen tönkre tesz: a javaslat ellen határo 
zottan állást foglak.

Lúgos, 1914. május 28-án.
Kartársi üdvözlettel

Csontos Gyula s. k.

M a g y a r  V en d ég lő s- és K áv és-Ip a r

Rosenzweig Mór s. k
titkár. elnök.

,X. Győri vendéglősök és kávésok ipartársulata.
Az ipari munkának vasárnapi és ünnepnapi szü

neteléséről szóló törvényjavaslat előadói tervezete kér
désében való állásfoglalás ezéljából hozzánk meg
küldött nagybecsű felhívásukra ipartársulatunk vá
lasztmányát a mai napon gyűlésre hívtuk össze s 
a feltett kérdésekre válaszunkat a következőkben ad
juk meg: A tervezet 14. §-ának azon intézkedését, 
hogy kizárólag égetett szeszes italokat árusító üzle
tek munkaszüneti napokon délelőtt 10 órakor bezá
rassanak, nagyon helyénvalónak tartjuk, azonban a 
második bekezdést és a harmadikat is, az egész ven
déglősiparra, tehát vendéglőkre, kávéházakra és korcs
mákra vonatkozólag is sérelmesnek tartjuk. A korcs
mákra elsősorban, mert a szövegből láthatólag á 
javaslat a vendéglők és korcsmárosok között különb
séget tesz s elsősorban a korcsmák tartoznak a má
sodik bekezdésben foglalt italmérő üzletek fogalma 
alá, melyekben 10 órán túl szintén tilos volna a 
pálinkának kimérése vagy árusítása. Ez az intézkedés 
nemcsak az eddigi jogainkat érinti, hanem főképen 
azért js sérelmes, mert a vele járó ellenőrzés ipar
társulatunk tagjait állandó, folytonos vagy legalább 
is gyakori zaklatásnak tenné ki.

De káros más szempontból is. Hogy többet ne 
említsünk, nagyon sok sörivó ember van, aki 1 2
pohár sör elfogyasztása után szükségszerűen meg
iszik egy pohár pálinkát, hogy emésztését elősegítse.

A vendéglősökre és kávéházakra vonatkozólag 
a harmadik bekezdést nem találjuk szerencsésen szó- 
vegezettnek. Kizárólag eredeti palaczkozásban for
galomba kerülő különleges (finomított) égetett sze
szes jtalok árusításáról rendelkezik e bekezdés. Az 
eredeti palaczkozás fogalma, valamint a különleges 
(finomított) égetett szeszes italok fogalma nem is 
olyan világos, hogy abba az ellenőrző hatóság akár
hány alkalommal bele ne avatkozhassak s ezáltal 
a már említett zaklatások lehetősége és valószínű
sége folyton fenyegeti iparunkat. Ezt csakis úgy ke
rülhetjük el, hogyha vendéglőkre, kávéházakra s 
korcsmákra vonatkozólag a mai iparszabadság e kér
désben fenmarad.

Az alkalmazottak munkaszünetének kérdésében 
vsak azt tartjuk szükségesnek, hogy az egész ven
déglősipar azon üzletek közé soroztassék, melyekben 
az alkalmazottaknak vasár- és ünnepnapi szabadsá
golása nem lehetséges s igy ahelyett egyik hétköz
napon kapjanak félnapi szabadságot. Nálunk ez az 
intézkedés már évek óta szokásban van.

Győr, 1914. május 28-án.
Kiváló tisztelettel

Dr. Csizmadia Miklós s. k. Kiss Károly s. k. 
titkár. e|nök-

Kolozsvári szállodások, vendéglősök és kávé
sok ipartársulata előkészítő bizottsága.

Az ipari munkának vasárnapi és ünnepnapi szü
neteléséről szóló törvényjavaslat ügyében álláspon
tunk közlése végett hozzánk intézett megtisztelő (át
iratára f. hó 28-án megtartott bizottsági gyűlésünk 
nugnizása folytán van szerencsénk a tekinteies Igaz
gató 1 anácsnak tudomására adni a következőket:

A kolozsvári szállodások, vendéglősök és kávésok 
i pái társulatát előkészítő bizottság mindenekelőtt 
örömmel fejezi ki egyhangú, őszinte bizalmát a Ma
gyar Vendéglősök Országos Szövetsége iránt.

A fentemlitett törvényjavaslat ügyében az első 
kérdéshez kijelenti a bizottság, hogy a hivatkozott
14. §-t teljes egészében sérelmezi s azt kihagyan- 
dónak tartja.

A második kérdésben pedig — tekintettel arra, 
hogy a javaslatnak idevonatkozó részei a bizottság
gal nem közöltettek és azt megszerezni az idő rövid
sége miatt nem állott módjában — ez idő szerint 
feleletet tnem adhat, de mindkét kérdésben szüksé
gesnek tartja, hogy egy egybehívandó' rendkívüli szö
vetségi közgyűlés döntsön a minisztériumnak adandó 
észrevételek mikéntje felett.

Kolozsvár, 1914. május 29-én.
Kartársi üdvözlettel

ifj. Fészl József s. k. 
titkár.

Tauszik Alajos s. k. 
elnök.

XII. Somogymegyei Korcsmárosok és Vendéglősök 
Ipartársulata, Kaposvár.

A magy. kir. kereskedelemügyi minisztérium ál
tal a vasár- és ünnepnapi munka szüneteléséről szóló 
törvényjavaslat tervezet dolgában hozzánk küldött u.
n. körlevelére vonatkozólag f. hó 28-án tartott vá
lasztmányi ülésünkön úgy határoztunk, hogy a f. 
évi julius hó első napjaiban •— amikor ipartársu
latunk 10 éves fennállását akarjuk megünnepelni 
közgyűlést tartunk, amikor e dolgot meg fogjuk vi
tatni. Az erejdményröl a tekintetes Elnökséget érte
síteni fogjuk. Máris kijelentjük azonban, hogy ezen 
törvénytervezet életbeléptetése ellen a lehető legeré- 
lyesebben tiltakozunk, amit egyelőre tudomásul venni 
tisztelettel kérünk.

Kaposvár, 1914. május 30-án.
Kiváló tisztelettel

Goldner s. k. 
t itkár.

Kraut Jakab s. k. 
elnök.

XIII. Pozsonyi vendéglősök és kávésok ipartársulata.
Válaszolva az ipari munkának vasárnapi és ün

nepnapi szüneteléséről szóló törvényjavaslat előadói 
tervezetét tárgyaló b. levelükre, tisztelettel értesít
jük, hogy f. iió 27-én megtartott rendkívüli köz
gyűlésünk álláspontja ezen ügyben a következő:

Az első pontra vonatkozólag közöljük, hogy sem
miesetre sem találjuk helyesnek, hogy a vendéglőkben 
vasárnap délelőtt 10 óra után szeszes ital ne legyen 
mérhető, mivel teljesen alaptalan egy vendégnek, aki 
pld c gy pohár cognacot kér, ezt megtagadni és ezen 
esetben a pénzügyi közeg részéről annyi kellemet
lenségnek lennénk kitéve, mint ez a dohány és szi
var eladása körül felmerül. Ami a második pontot 
illeti, helyben nincsenek saisonüzletek, miért is ezen

B e r s a n
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SZIVES FIGYELMÉBE AJÁNLJUK  
A KÖVETKEZŐ ELŐNYÖS AJÁNLATOT:

Ementáli sajt kgként K 2.60
Roquefort « « K 3.80
Trapista sajt bosniakg. K 3.60

« « á la « « K 2 3 -
Camembeit sajt nagy K 1 20

« « fél K -.6 4
« « 6 szeletes K 1.30

Imperial sajt piros 1. dtz K 3.40 
« « kék l.dtz K 2.65

Pármai « négy éves K 3.20
Eidanii « K 2.90

Szállítja: DIKK FIDÉL Budapest, V., Csáky-utca 15. 
Kérjen á rje g y zé k e t halak, likőrök és borokról'

pontra nézve teljesen az önök eljárásához Csatla
kozunk.

Pozsony, 1914. május 29-én.
Kartársi üdvözlettel

Kern Endre s. k. Haller János s. k.
titkár. elnök.

XVI. Komáromi szállodások, vendéglősök, kofcsmáro- 
sok és kávésok ipartársulata.

B. átiratukra válaszolva, az ipari munkának va
sárnapi és ünnepnapi szüneteléséről szóló törvény- 
javaslat előadói tervezetének iparunkat érintő intéz
kedései tárgyában hozzánk intézett kérdésekre vála
szunk a következő:

1. A tervezet 14. §-ának azon intézkedését, hogy 
a korcsmákban vasárnap 10 órától kezdve égetett 
szeszes italok mérhetők ne legyenek, egyáltalában 
nem tartjuk sérelmesnek, sőt inkább az egyéb italok 
nagyobb kelendősége — de meg egészségi és er
kölcsi szempontból is haszonnal járónak kell a ter
vezet ezen intézkedését tartanunk.

2. Minthogy az üzletek tovább is nyitva marad
nak, az alkalmazottakra épen vasár- és ünnepnapokon 
lesz ezentúl is nagyobb szükségünk', e tekintetben te
hát Csak a hét bizonyos napján (de mindig csak hét
köznapon) nyújtandó munkaszüneti napot javasol
hatjuk.

Komárom, 1914. május 30-án.
Kartársi üdvözlettel

Dr. Virágh Mór s. k. Krámmcr Mór s. k.
titkár. elnök.

XV. Nógrádvármegyei korcsmárosok és italrnérök 
egyesülete.

A nm. m. kir. kereskedelemügyi minisztérium 
által önöknek megküldött, az ipari munkának vasár
napi és ünnepnapi szüneteléséről szóló törvényjavas
lat előadói tervezetének a korcsmárosokat és ital
mérőket általában érdeklő intézkedéseivel szemben, 
mi is állást kívánunk foglalni. Köszönettel vesszük 
tehát ez irányban hozzánk intézett nb. felhívásukat 
és tarra vonatkozólag a következőket közöljük:

1. Sérelmesnek tartjuk mi (is a telivezet 14. §-ának 
az italmérőkre általában vonatkozó azon intézkedését, 
hogy azoknak helyiségei vasárnap és ünnepnap ugyan 
nyitva tarthatók, de délelőtt 10 órától kezdve (ége
tett (szeszes italokat nem mérhetnek ki. Ezen nagy
mérvű korlátozás helyett megfelelőbbnek és a köz
érdeket is jobban kielégítőnek találnék, ha a ter
vezet olykép módosíttatnék, hogy ezen vasárnapi ki
mérések az egész napon keresztül eszközölhetők le- 
gyenek az égetett szeszes italokra vonatkozólag is,

csupán azzal a megszorítással, hogy déli 12 óra 
után égetett szeszes italok a kimérési és illetve korcs
mahelyiségben való elfogyasztás czéljára az u. in. 
ülő vendégeknek kiszolgálhatok ne legyenek. Mert a 
törvény nem korlátozhatja azokat a munkástelepeken, 
bányákban, pusztákon és falvakon lakó egyéneket, 
akik vasárnap délelőtt a városba vagy községbe 'men
nek az ünnepi ájtatosság gyakorlása végett és ezt 
azzal akarják összekapcsolni, hogy egyúttal beszerzik 
másnapra, vagy talán a következő egész hétre szük
séges italkészletüket.

2. Alkalmazottainkra nézve pedig olyan intéz
kedést kívánunk, hogy azokra, akik az italoknak ki
szolgálására vannak felfogadva, a munkaszünet egy
általában ne vonatkozzék, mig az u. n. csaposokra 
nézve (csak déli 12 órától kezdődjék a munkaszünet 
hatálya.

3. Ezen kivánalmaknak úgy vélünk kifejezést 
adni, hogy a magyar vendéglősök országos szövet
sége az ország összes szaktársulatainak bevonásával 
országos gyűlést hívjon össze és ez a fenti irány
ban állást foglalva, keresse meg a nm1. m. kir. ke
reskedelemügyi minisztériumot azzal a kéréssel, hogy 
majd a törvényjavaslatot a fentiek értelmében mó
dosítsa.

Balassagyarmat, 1914. május 31-én.
Kiváló tisztelettel

Rozenfeld Sándor s. k. 
elnök.

Hofjmann Henrik s. k. 
jegyző.

XVI. Pées-Baranyai vendéglősök, szállodások és ká
vésok ipartársulata.

Hivatkozással a tek. Szövetség hozzánk intézett 
leiratára, van szerencsénk a vasárnapi munkaszünetre 
vonatkozó törvényjavaslat tervezetére vonatkozólag 
megjegyzéseinket a következőkben megtenni:

A javaslat maga bennünket Pées-Baranyai szál
lodásokat, vendéglősöket és kávésokat különleges he
lyi viszonyainknál fogva nem érint, sőt förendelke- 
zésciért — az indokolás 14. §-ában kifejtettekért 
— csak üdvözölni tudjuk. Ipartársulatunknak nem ér
deke, hogy a pálinkafogyasztást — akkor, mikor |a 
javaslat a finomított szeszeladást üzleteinkben mi
vel sem gátolja — a megengedett időn túl. mun
kaszüneti napon is előmozdítsa. Megvédtek azt a 
pénzügyi körök eléggé a javaslatban is, melynek fő
célja a fogyasztási adóknak fokozása.

Az alkalmazottak munkaszünetére nézve nincs 
észrevételünk, mert mi már rég több munkaszünetet 
biztosítottunk szerződésileg alkalmazottainknak, mint 
amennyit a javaslat tervbe vesz. Ismételjük, a ja
vaslat ellen, sőt ha mai szövegében szószerint tör
vénnyé válik, semmi ellenvetésünk. Tekintettel azon
ban arra, hogy a javaslat bizottsági vagy brszág- 
gyülési tárgyalásán klerikális körök bizonyos inten- 
czioi érvényesülhetnének és a javaslat szövegén vál
toztatva, a törvénybe iparunkat érdeklő oly meg
szorításokat vehetnének vagy csúsztathatnának be, me
lyek nekünk kiszámíthatatlan károkat okoznak és fi
gyelemmel arra, hogy a törvénytervező minisztérium 
abban az esetben, ha a javaslat ellen maguk a ven
déglősök nem emelnének óvást, tulengedékenynek 
tarthatná javaslatát: abban az esetben, ha kartár
saink az ország egyéb részeiből a javaslat ellen moz
galmat indítani kívánnak, mi nem kívánunk az álta
lános akczióba dissonáns hangot keverni, hanem tel
jes (erővel csatlakozunk e mozgalomhoz.

Pécs, 1914. junius 2-án.
Kartársi üdvözlettel

Tóth Jenő s. k. titkár. Radocsay Imre s. k. elnök.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1914 j u n i u s  15.

Hivatalos kim utatás a  budapesti kávésinartá' 
sulat m unkaközvetítőjének működéséről.

Az 1911. évben elhelyezett munkások száma: 21167 
Az 1912. évben elhelyezett munkások száma: 21428 
Az 1914. évben elhelyezett munkások száma: 17189

E lhelyezte te tt:

M a g y a r  Vendéglős- és K á v é s -Ip a r

Hónap 1 1912. | 1913. | 1914.
Január. . : ................... . . | 1639 | 1033 j 789
Február ............................ i 1413 909 687
M árczius........................ . . j 1709 2044 | 1047
Április............................ ..... . | 2232 2194 1 2016
Május 15............................. . • i 2484 2349 | 1707

E lhelyeztetett:
1914. május hó 16. napjától 31. napjáig.

állandó kisegítő
Főpinczér......................................1 5 ........................................ —
F elszo lgá ló .................................9 2 ...................................... 4U)
Kávéfőző....................................... 9 ........................................ 71
Konyhalegény............................3 5 ........................................ 93
F ö liró n ő ......................................2 7 ...................................  9
T a k a rító n ő .................................3 6 ...................................

Budapest, 1914. junius 6.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

TÖR17ÉRYEK, REUDELETEK.
t—H

Vendéglői iparengedély kiszolgáltatásáért befizetett 
ipardij nem utalható vissza, ha a vendéglői üzlet ital
mérési engedély hiányában megkezdhető nem volt.

Konkrét ügyből kifolyólag a kereskedelemügyi miniszter 
olyan harmadfokú döntést hozott, amelynek értelmében, ha 
az iparhatóság a vendéglői iparra szóló iparengedélyt kiszol
gáltatta, de a pénzügyi hatóság az italmérési engedélyt nem 
adta meg s így a vendéglői üzlet gyakorlása megkezdhető 
sem volt, az ipardij vissza nem utalható, mert az ipartörvény 
végrehajtására vonatkozó 39.266/1884. szám alatt kiadott 
kereskelemügyi miniszteri rendelet 13. §-a szerint a befizetett 
ipardijak visszafizetésének akkor van helye, ha az ipar
hatóság az iparigazolvány, illetve iparengedély kiszolgálta
tását megtagadja, — a kereskedelemügyi miniszter 1894. évi 
ütezember hó 15-én 9.500. szám alatt kelt rendeletének értel
mében pedig az ipardijak semmi egyéb esetben vissza nem 
követelhetek. Amikor az iparhatóság a vendéglői iparen
gedélyt kiállította, annak kiállítását az italmérési engedélytől 
függővé tenni nem állott volna módjában, mert az 1889. évi 
XXV. törvényezikk 75. §-ának 5. bekezdése szerint vendég
lőkre a ipénzügyi hatóság csak akkor adhat italmérési enge
délyt, ha az iparhatóság az illető üzlet gyakorlására az ipar- 
engedélyt már előzőleg megadta. (Kér. Min. 30,021,1914 sz.)

Az a körülmény, hogy a községi alkalmazott felesége 
korcsmái üzletet folytat vagy ily üzletet vezet, férjére 
nézve összeférhetetlenségi esetet létesít.

8693/1913. K. szám. ő  felségé a király nevében a miagyar 
kir. közigazgatási bíróság o.-i lakos R. Tamásnak községi 
esküdtté választása ügyében Sz. vármegye törvényhatósági 
bizottsága által 1913. évi junius hó 2-án 329 -1913. kgy. 
szám alatt hozott határozat ellen R. Tamás részéről be
nyújtott panaszt, 1913. évi október hó 7-ik napján tartott 
nyilvános ülésében az 1896. évi XXVI. törvényezikk 28. sza
kasza alapján tárgyalás alá vevén, következőleg

A magyar királyi közigazgatási bíróság 
helyt nem ad.

Indokok: Sz. vármegye törvényhatósági 
329/1913. számú határozatában kimondott 
községben esküdtté választott R. Tamás és neje a korcsma 
üzemmel vagy bérlettel való összeköttetéstől el nem aluliak, 
úgy R. Tamás az esküdti állásról lcmondottiiak fog tekin
tetni.

Panaszos R. Tamás ezzel szemben a/t vitatja, lo£yt 
1899. évi XXV. törvényezikk 3. §-a szerint a községi alkal
mazott és annak neje részére italmérési engedély nem aanaro 
ugyan, de az üzlet vezetésétől eltiltva nincsenek. Ezer

hirm ann
FERENCZ
fémöntőde és rézárugyár 
BUDAPEST, VII., 
Csányi-utca 7.-9,

KÉSZÍT: Sörkimérő készüléke
ket légnyomással, combinált 
villanymotorral, hűtőszekrénye
ket, bor- és sörszivattyukat, csa
pokat és p incefe lszere lés i 
cikkeket.
Amerikai szódavizgépek, levegő, 
villany- és viznypmásra, állan
dóan raktáron. Árjegyzékkel kész
séggel szolgálok, vagy kívánságára 
szakértő megbízottamat kiküldőm.

Ítélt: 
panasznak

bizottsága a 
hogy ha az O. 

korcsma

mert a 104356—1896. sz. B. M. rendelet csak az esküdti 
állást^ mondotta ki összeférhetetlennek az italmérési üzlet 
vezetőséggel, anélkül, hogy annak nejét is említette volna, 
a törvényhatósági határozat hatályon kívül helyezését kéri.

A községi elöljáróság feladata korcsmákban a törvényes 
rendre felügyelni, az ártalmas tápszerek és italok, vala
mint edényeket ellenőrizni, a kimérési üzletvezető pedig a 
törvények és törvényes sza bályok betartásáért felelős és az 
1899. évi XXV. törvénycikk 3. §-ának rendelkezése értelmé
ben az előforduló szabályellenességekért vagy kihágásért ki
rovandó büntetést viseli. Az italmérési üzlet vezetőségnél te
hát hivatali kötelesség és magánérdek összeütközése fordulhat 
elő, minek folytán az esküdti állás az italmérési üzletveze- 
tóséggel összeférhetetlen.

A férj és nő közötti érdekközösségből, a dolog termé
szeténél fogva, a férj érdekeltsége is következvén, az es
küdt ellenőrzési kötelességében befolyásolva és akadályozva 
van, ha neje italmérési üzletvezetőséget folytat. Minthogy 
ezekhez képest az esküdti állással összeférhetetlen az is, 
ha neje korcsmárlási üzletet folytat, a panasznak helyt adni 
nem lehetett.

Alapszabályok jóváhagyása. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a mezőtúri, turkevei és dévaványai vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulatának alapszabályait az 1914. évi 
34,161 /VI. A. szám alatt kelt rendeletével az 1884. XVII. 
t.-cz. 150. §-a alapján jóváhagyta.

SZAKOKTATÁS.

Évzáró vizsgák a budapesti vendéglősök szak
irányú tanoncziskolájában.

A budapesti vendéglősök szakirányú tanonczis
kolájában f. évi junius hó 4-én délután tartották 
meg az évzáró vizsgálatokat nagyszámú érdeklődő 
közönség jelenlétében. A vizsgálatokon, amelyeken 
Oliick Frigyes ipartársulati elnök és Palkovics Ede, 
a szakiskola felügyelő-bizottságának elnöke elnököl
tek, a kereskedelemügyi illetve közoktatásügyi mi
nisztériumok képviseletében Pr. Lithván Sándor és 
Pr. Gáspár Elek főigazgatók, Gellcri Mór, az Orsz. 
iparegyesület igazgatója, Pr. Wittinger Gyula szé
kesfővárosi tanácsjegyző, Tóth Endre, a nagyváradi 
pinczérszakiskola szaktanára, Hóiul/ Rezső és A’Jttner 
Mihály felügyelő-bizottsági tagok, Hack István, Ka
marás Mihály, Francois ,.Lajos, Köváry Jenő, Tőimért 
Mátyás, a .Magyar Szakácsok Köre« elnöke stb. je
lentek meg.

Palkovics Ede szakiskolai felügyelő-bizottsági el
nök a vizsgálatokat a következő beszéddel nyitotta 
meg: _______________________________ _____

M e g r.n d e lé .e k n é l kérjük  t i . z t . l t  o !v ..ő ln k .t  m indig  lap u n k ra  h ivatkozni.
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BELATINY 
PEZSGŐÜ

Melyen tisztelt vendégeink! 
Fiatal barátaim !

és az utána következő generáczió szellemi és anyagi 
fejlődésének.

Az emberiség jóltevői közé tartoznak és pedig 
nem utolsó sorban azok, akik annak szellemi fejlő
dését előmozdítják. Ilyen jóltevóje ennek az. isko
lának a létrehozója és mindenkoron bőkezű pár
tolója: Gliirk Frigyes. (Lelkes éljenzés.) Neki, va
lamint a tanítótestületnek hálával tartozunk mind
annyian, akik a vendéglősipart űzzük; de különösen 
hálával tartoztok ti, akik az alkotás eredményét .él
vezitek. És ennek a hálának a legcsekélyebb jele,

Újból betelt egy év a vendéglősök szakirányú 
tanoncziskolája életéből s egybegyültünk, hogy lás
suk az ezen évben kifejtett munkásság eredményét, 
a gyümölcsöt, mely a fáradhatlan és buzgó taní
tói kar által a tanulók leikébe vetett magból fejlő
dött és meggyőződjünk arról, hogy ti, fiatal ba
rátaim, mennyire értettétek meg a tanításokat, me
lyek a ti javatokra szolgálnak.

A vendéglőspálya ma már nem mozog abban 
a szűk keretben, mint néhány évtizeddel ezelőtt, a 
régi módi korcsmárosok idejében.

A közlekedés eszközeinek fejlődésével, útjainak 
szaporodásával mind többen jönnek hozzánk olyan 
helyekről és mi is sűrűbben és többen fordulunk 
meg olyan helyeken, ahol a közönségnek az igé
nyei nagyobbak, Ízlése fejlettebb. A hazatérők, a 
külföldről bennünket látogatók, akik odakiinn meg
ismerték a fejlődés nyújtotta előnyöket, ezeket ide
haza is keresik.

Mint minden iparosnak, kereskedőnek, úgy a 
vendéglősnek is, ha meg akar élni, ha a verseny
ben meg akar állni, arra kell törekedni, hogy eze
ket a kívánalmakat ki tudja elégíteni, hogy ne ma
radjon el, hanem együtt haladjon a fejlődéssel, en
nek hasznos jelenségeit felismerje és vendégei, az 
ipara és a saját javára értékesítse.

Hogy ezt megtehesse, ahhoz nem elég az, hogy 
elsajátítsa a pályakivánta gyakorlati ismereteket, ha
nem elméleti tudással és kellő műveltséggel is kell 
bírnia.

Ti, fiatal barátaim, amikor a vendéglősipar kör
zetébe juttok, a legtöbben, sajnos, nem rendelkez
tek annyi szellemi képességgel, amennyi szükséges 
ahhoz, hogy magatok is tudjátok elméteket tovább 
fejleszteni. Nem tudtok még annyit, hogy ne kellene 
tanulnotok abból a czélból, hogy képesek legyetek 
magatokat művelni, iparotokat megérteni, fejleszteni. 
Ezért kell iskolába járnotok, tanulnotok.

Ha van közöttetek valaki, aki az iskolábajárást 
tehernek tartja, az nagyon helytelenül gondolkodik. 
Csak a ti javatokra szolgál az iskola, mert tanulás 
nélkül ma már senki sem lehet közületek jó pin- 
ezér, jó szakács, esetleg jó vendéglős. Aki manap
ság úgy gondolkodik, hogy a pinezérfiu, az éttermi 
segéd, a vendéglős csak annyit tudjon, amennyi elég 
ahhoz, hogy a vendég elé tudja rakni a tányért, 
az italt, az ételt és megírja a számoló ezédulát; aki 
ellene van az iskolai tanulásnak, ezt feleslegesnek 
tartja: az egy letűnt kor embere, ellensége a saját

ha szorgalmas iskolalátogatás mellett erkölcsös ma
gaviselettel és törekvő tanulással kiérdemlitek elöl
járóitok és főnökeitek megelégedését.

Tisztelettel üdvözölve Dr. Lithván Sándor és 
Dr. Gáspár Imre m. kir. iparoktatási főigazgató, 
Dr. Wittinger Gyula székesfővárosi tanácsjegyző, Gel- 
léri Mór kir. tanácsos, orsz. iparegyesületi igazgató 
urakat és a megjelent hallgatóságot. A nyilvános 
évzáró vizsgálatot ezennel megnyitom és tisztelettel 
kérem nagyságos Dr. Gáspár Elek urat, hogy a 
vizsgálatot vezetni szíveskedjék. (Éljenzés.)

A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitóbe
széd után kezdetét vette a vizsga, amelyen a ta- 
nonezok a felszolgálás és illemtanból, számtan, föld
rajz, német és franczia nyelvből vizsgáztak Kutassy 
Lajos és Török István szakelőadók, Augusztiny Osz
kár, Beneze Oszkár és Dr. Brendörfer János ta
nárok vezetése mellett. A tanulók az összes tantár
gyakból meglepően kielégítő eredménnyel vizsgáztak. 
A vizsgák befejezése után Walter Károly igazgató 
a tanulókhoz intézett buzdító beszéd után szétosz
totta a jutalmakat.

A GHick-féle 400 koronás utazási jutalomclijal, 
a szokásos kijelölés és az ipartársulat hozzájáru
lása mellett Fellner László III. b) oszt. tanuló nyerte 
el Bokros Károly üzletéből. A kitüntetett tanuló 
jövő év márczius 15-ike után — amely napon a 
szokásos ünnep keretében kapja meg az összeget — 
külföldi tanulmányútra köteles menni s utazása ered
ményéről beszámoló jelentést tesz.

A Törley-alapitvány 80 koronás kamatait, me
lyek minden évben valamely vidéki szakiskola leg
kitűnőbb tanulójának megjutalmazására fordítandók, 
a felügyelő-bizottság ez évben a kolozsvári szak
iskolának adta ki.

Francois Lajos 100 koronás adományát Drahorád 
Tivadar 111. a) 50 K, Weszther Rezső III. b) oszt. 
50 K kapott.

Gelléri Mór 1 drb. 10 koronás arany adomá
nyát Varga Gyula III. a) oszt. tanuló kapta.

Ezenkívül:
az I. a) osztályból: Balázs István, Mcdák Sán-

az I. b) osztályból: Elirn Antal;
az I. c) osztályból: Berndt József, Magdics 

Emil, Schneider Károly;
az I. d) osztályból: Neumann Imre, Pólyák 

László;
a II. a) osztályból: Haupt Gyula, Weck Imre;

dór

n  Piíseni Polgári Serfőző „Piheni ősforrás"  a müncheni 
Paulaner Sör főző Részvétig-Társaság Salváforsörggár
Iftgos vezerkeiiviselet'e T ffB Z B l)  BS TSC I k*vetk" 5 larsinVM u0  hordób«n, mint palackban „Plllíni Öltor-
Budapest, IX kér., Ranolder-utcza 4. szám Müncb-ni P  *i ^ f4!* Serfól6hö1* 1842. „Müncheni Paulaner rir“ a

s s í t í s s : s s a a s a a s L S
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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a II. b) osztályból: Farkas Gyula, H m /c  
Ödön, Mittrovácz Miklós ;

a III. a) osztályból: Tiepoli József
a III. b) osztályból: Paltán József könyvjuta

lomban részesültek.
Wa'ter Károly igazgató a jutalmak szétosztása 

után a szakiskolával kapcsolatban létesített toribC  
képző tanfolyamra vonatkozó jelentését terjesztett* 
elő. A jelentés szerint a továbbképző taniblyamot 
1013. évi november hó 4-én ünnepélyesen nyitot
ták meg, amely alkalommal az intézmény czéljait, 
szervezetét, tantervét Glück Frigyes, a Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartól - 
sulata» elnöke fejtette ki és ismertette rendkívül 
magas színvonalon álló megnyitó beszédében. A meg
nyitó ünnepségen a kormány, a székesfőváros, az 
ipartársulati választmány, nemkülönben a meghívott 
ipartársulati tagok nagy számban, a szállodai és ven
déglői segédek képviselői vettek részt. A tanfolya
mon a rendszeres előadások 1013. évi november 
hó 6-án vették kezdetüket és a karácsonyi szü
nettől eltekintve, — megszakítás nélkül február hó 
27-éig tartottak az előre megállapított programm sze
rint. A tanfolyamon a következő előadók tartottak elő
adásokat: Augusztiny Oszkár, Cservenka Károly, 
Deiszler József, Faltusz Adolf, Glück Erős |ános, 
Gundel Káioly, Haász Imre, Jansen Keresztélv, Ked- 
vessy Nándor, Kende István, Keresztes Ede, Lóimért 
Mátyás, Nagy Sándor dr., Palkovics Ede, Varsányi lá
pot, Walter Károly, Vaszkó György és Wrabetz Gusz
táv. A tanfolyam tárgyai a következők voltak: szállo
dai könyvvitel 8, a vendéglősiparra vonatkozó törve 
vények és Vendeletek ismertetése 3, német nyelv 4, 
díszítő rajzolás 5, konyhavegytan 6, a tűzhely, hűtők, 
forralok, tüzelőanyagok stb. ismertetése 3, az észszerű 
táplálkozás 9, a vendéglős és szakács egészségtana 4, 
szállodai és éttermi berendezések 2, felszolgálástan 4, 
gasztronómiai földrajz 4, halakról és rákokról, a 
szakács napi teendőiről 1 — 1, párolt húsokról 1, a 
tojásról és tojásételekről 5, számtan 6, t'ranczia nyelv 
7 órában. Beiratkozott a tanfolyamra 41 hallgató. 
Egy-egy előadáson átlag tizennégy hallgató jelent 
meg, és a tanfolyam egyes tárgyait gyakorlati be
mutatások kisérték. A vegytan, az észszerű táplálko
zás, nemkülönben a szállodai és vendéglői berendezé
sek, konyhafelszerelések részben képekben, részben 
természetben lettek szemlélhetőkké téve, igy például 
Augusztiny Oszkár gasztronómiai földrajzi előadá
sait 187 darab sajátkészitményü vetített képpel illuszt- 
álta. Az idegen nyelvek tanításánál az előadók a gya

korlati irányt kultiválták és ugyanezen elv érvényesült 
a felszolgálás tanításánál is, valamint a díszítő rajz- 
; akoliatoknál. Az előadások látogatottsága teljesen 
kielégítő volt. A beirt negyvenegy hallgató közül 
nem mulasztott előadást 3, egy előadáson sem vett 
részt 5.

A nagy tetszéssel fogadott jel tu ti. előadása után 
Palkovics Ede elnök a következő beszédet intézte a 
tanuló ifjúsághoz:

S T Í L L É R ”  é s  t á r s a
légszekrénygyár.

Budapest, VII. kér., Szövetség-utcza 3. szám.
Jégszekrények és sörkimérő készülékek 
na*y, választékban. OOOO Árjegyzék és 
költségvetések ingyen és bérmentve.

h°£v iparkodtatok elsajátítani, amit tanítóitok isme
reteitek bővítésére jónak és czélszerünek találtak.

Azokat, akik a jövő évben újból felkeresik a 
szerény tudás eme hajlékát, arra kérem, hogy fejtse
nek ki minél nagyobb szorgalmat a tanulásban, hogy 
később, ha kikerülnek az életbe, ne jussanak abba a 
helyzetbe, hogy hanyagságuk megbosszulja magát s 
kénytelenek legyenek önmaguknak szemrehányást ten
ni ; azokat pedig, akik az utolsó évet végezték, arra 
figyelmeztetem, hogy a tudás, míelyet eddig itt gyűj
töttek, még nem elég, mert ez csak az alapot adja 
meg az önképzéshez s ezért ajánlom figyelmükbe 
a továbbképző tanfolyamot, melyet az iskolánkat fen- 
tartó ipartársulat minden évben novemberben nyit 
meg. Ne szűnjenek meg tovább tanulni, mert csak a 
szellemi fejlettség teszi az embert emberré.

Amidőn a felüg\ elő-bizottság nevében nagys. dr. 
Gáspár Elek főigazgató urnák, nsg. dr. Wittinger 
Gyula tanácsjegvző urnák, mint a főváros képviselő
jének, nsg. Géllé:i Mór urnák, az Orsz. Iparegyesület 
igazgatójának s tisztelt vendégeinknek az érdeklődést, 
melyet iskolánk iránt tanúsítani szívesek voltak, to
vábbá az igazgató ur és a tanítói testületnek a sikeres 
fáradozást szivem mélyéből őszintén köszönöm, a 
mai vizsgálatot befejezettnek nyilvánítom. (Éljenzés).

Évzáró vizsgák a „Budapesti Kávésipartársn 1 a t“ 
szaki rányu tanoncz iskoláj a bán.

A budapesti kávésipartársulat szakirányú ta- 
noncziskolájában f. évi junius hó 10-én délelőtt tar
tották meg az évzáró vizsgát nagyszámú érdeklődő 
közönség és a budapesti kávésipartársulat igen sok 
tagjának jelenlétében. A vizsgán, amelyen Weingruber 
Ignácz ipartársulati- és Gárdonyi József szövetségi 
elnök és Holstein Zsiginond elnököltek, Berger Leó 
t. alcímük, Upor József és Szeiffert Antal alelnökök, 
Brück Károly szövetségi tiszt, elnök, Kallós Márkus 
és Sleiter Marczel szöv. alelnökök, Almást Károly, 
(i/nser Fülöp, Neumann Károly, Pulyay Gábor, Rei-

Mór, Reismann Sándor, Sachs Ödön, Sebők Mór, 
Stransz Miksa, Ulits Lörincz, Weisz Ferencz ipartár- 
snlati tagok és számos főpinezér volt jelen.

Weingruber Ignácz elnök szivből jövő szavak
u l  üdvözölte a megjelenteket, megnyitó beszédében 
behatóan ismertette a szakiskola keletkezésének és 
cUi két évi fennállásának történetét. Szerinte a szak
i-kóla hivatva van arra, hogy a budapesti kávés- 
, i, régi jó hírnevét kulturális munkásságával és 

ziális kihatásaival emelje és erösitse, és egyúttalFiatal barátaim 1
A most lefolytatott vizsgálattal megintijtttáGlü

BORHEGYI F. Borhegyi bor
BOBKERESKEDÉS 

Budapest, V., Bizella-tér 4. (Salát ház.) 
Plnczék: Budafokon és V., Bizelia-ter 4. 
Te'efon: 35-79. Fióküzlet: V. Egyetem- 
u'ca 2. szám alatt. Teiefonszám: 10-50.

A'inlU a laglobb: Iraneila i> magyar pengéket, 
cognaeot és likőré Irat gyárt árakén. Belliiét barit) 
az első hírneves bortermelőktől a lagtatinyaaabb 
áron szolgáltatja. Vilákl magrenlaláiak gyaraan 

ás pontosan tiljnntttatnak.

M egrendeléseknél kérjük tisz te lt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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az ipartársulat legjelentősebb alkotása legyen. Az, 
hogy az intézmény még mindig nemcsak egyesek 
közönye, hane.n a kezdet nehézségei ellen is állandó 
küzdeimet kénytelen folytatni, az ipartársulat vezető
ségét további munkásságában sem elkedvetleníteni, 
sem akadályozni nem fogja, mert meg van róla győ
ződve, hogy amint az iskola haszna, eredménye je
lentkezni fog, minden kávés ép oly szeretettel és 
meggyőződéssel fogja azt támogatni, mint amily ügy- 
buzgósággal és odaadással fáradozik ma az intéz
mény fejlesztésén maga az elnökség. Felkéri W altér 
Károly igazgatót a vizsga megkezdésére.

Á tanulók erre először a franczia-, majd a ma
gyar- és német nyelvből és végül számtanból fe
leltek a Cservenka Károly, Neuhold Ferencz, Varsányi 
Lipót és Au y  liszt íny Oszkár tanárok által feltett kér
désekre. Az I. és II. osztálybeliek — minthogy a
111. oszt. csak a jövő évben nyílik meg a maguk 
tananyagának keretében egyszerre vizsgáztak, akár- 
Hányan meglepő preczizitással és alapossággal, ugv 
hogy az ipartársulat elnöke és a vizsgáló-bizottság 
tagjai már a vizsga folyamán ismételten is elisme
résüket fejezték ki az elért eredmény felett Waltér 
Károly igazgatónak és az egyes tanároknak.

A vizsga befejezése után Weingruber Ignácz e l
nök meleghangú beszéd kíséretében szétosztotta a 
jutalmakat.

Jutalmat nyertek :
Upor József 200 koronás adományából: Dér- 

valits Mátyás, Friscli Géza, Hornyák Szilveszter, Hor 
váth Lajos, Krall Ármin.

Pallai Miksa 100 koronás adományából: Szabó 
István, Tragizer Lajos, Lőwy Lipót.

Berger Leó 50 koronás adományából: Venesz 
János.

Az ezen adományokból fennmaradó 60 koro 
nából: Szabó Sámuel, Szigeti Imre.

A jutalmak szétosztása után a megjutalmazott 
tanulók nevében Frisc/i Géza a következő formás 
beszédben mondott köszönetét:

Steuer Marcell 50 K-ás adományából: Schwarcz 
József.

Nagyságos elnök Ur!
Hálás szívvel mondok köszönetét azért a nagy 

kitüntetésért, amelyben engem és társaimat részesí
teni kegyesek voltak. Amikor a nemesszivü adako
zók által felajánlott és nekünk megítélt jutalmat 
átvesszük, Ígérjük, hogy amint eddig tanulásunkkal

és magaviseletünkkel igyekeztünk magunkat a juta
lomra méltókká tenni, akként a jövőben is töre
kedni fogunk arra, hogy ezt a jutalmat valóban meg 
is érdemeljük. (Helyeslés.) Szorgalmunk a tanulás
ban, munkaszeretetünk a kitüntetés folytán csak nö
vekedni fog és szorgalmas tanulással ezután is arra 
fogunk törekedni, hogy pályánk hasznos és buzgó 
munkatársainak számát gyarapithassuk. Amidőn te
hát újból is hálás köszönetünket nyilvánítjuk, kérjük 
az egek urát, hogy Nagyságodat, a nemesszivü ada
kozókat és a tanári kar tagjait, akiknek fáradtságot 
nem ismerő munkája tett érdemessé a jutalomra, 
az Isten sokáig éltesse. (1:1 jenzés.)

A vizsga keretében folyt le még ezután Hor
váth Lajos és Primusz János legénnyé avatása. A 
»kávéházi felszolgáló segédekkel avatott ifjakat Wein- 
gruber Ignácz elnök üdvözölte néhány meleg szóval, 
azon reményben, hogy mindketten derék, szorgalmas 
és hasznos tagjai lesznek a kávéházi pinezéri karnak.

Még Wcingiuber Ignácz elnök mondott köszöne
tét a szakiskola igazgatóinak és tanárainak buzgó 
fáradozásukért, amivel azután a vizsga véget is ért.

Az évzáró vizsga alkalmából jelent meg elő
ször a szakiskola értesítője. Ebből kiemeljük a kö
vetkező közérdekű adatokat:

Az 1612 13. iskolai évben a tanítás 1913. ja
nuár 3-án kezdődött, 1913. junius hó 18-án tartott 
vizsgálattal ért véget.

Az 1913 14. iskolai évben a szeptember hó
15-én befejezett beírás eredményét kielégítőnek mond
hatjuk. A rendes tanítás szeptember 15-én kezdő
dött s minden akadály nélkül folyt a tanév bezárá
sáig. A tanulók általában pontosan jártak az is
kolába. Minden hó 1-én és 15-én az igazolatlan 
mulasztóknak figyelmeztetés küldetett. Összesen 16 
ízben 35 tanulót intettek meg, összesen 67 intővel; 
feljelentést tettek 4 ízben. Magaviseletük ellen ko
molyabb kifogás nem merült f e l ; a tanulásban elért 
eredmény is általában kielégítő, amint ezt a sta
tisztikai adatok is igazolják. A felügyelő-bizottság 
a tanév folyama alatt 3 Ízben tartott ülést s min
den alkalommal behatóan tárgyalta a tett látogatások 
alapján előterjesztett tapasztalatokat, amelyek min
dig az általános haladást konstatálták. Az ipartársu
lat f. évi április 27-én tartott közgyűlésén ünne
pelte Holstein Zsigmondot, az ipartársulat pénztá 
rosát 25 éves pénztárosi tiszte betöltése alkalmá
ból. Iskolánk tanulói és tanári kara testületileg vett

MARTIN J. T., BUDAPEST
M ag y a ro rsz ág i k iz i ró la g o s  kép v ise le te  és e g y e d á ru s itő jaa LUDWIG HUPFELD ACT. GES. LEIPZIG
v ilág cé g n ek ,E u ró p a  leg n a g y o b b ,le g rég ib b  és leg h íre seb b  

ZENÉLÖM Ü-GYÁRÁNAK

Igazgatási Irodák és gyártelep: Városi raktár és eladási Iroda: 
VII., SZUOLÓ-UTCA 22. V III,K E N Y É R M E Z Ő .U .6 .

PÉNZBEDOBASRA MEGINDULÓ 
Önműködő Villamos Zenélő

Zenekarok, Zongorák, Automaták
a LUDWIG HUPFELD ACT.-GES. LEIPZIG

B erlin , D re rd e n , F ra n k fu r t  a  M , H a m b u rg , H a ag , A m ste rd a m , W ie n , L o n d o n , P á ris s tb . 
világcég gyártmányai nélkül modern vendéglős 

vagy kávés nem lehet meg.

Önmagukat k fizetik. Bő jöiedelm i forrást képeznek.
Az üzleti forgalmat növelik A vendéget szórakoztatják.
Kérje tehát ismertető füzetünket és árjegyzékeinket! 

T e k in ts e  meg városi m i n ta  r a k tá r  u n k á t  I 
Hívjon meg bennünket személyes tárgyalásra!
Nincs vételkényszer! Nem okozunk költségeket!

Részletfizetési feltételeink kedvezők 
Áraink méltányosak. jó tá llásunk  \ imeritő

Levélcím  >
V II., SZU G LÓ  UTCA 22. Mar t in  j . t ., 

BUDAPEST M in ta ra k tá r ;  
V i l i ,  K E N Y É R M E Z Ő -U . 6.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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részt az ünnepélyén. A tanári kar nevében Vi’al;- 
Károly igazgató, a növendékek nevében Dcrvalits M i 
tyás üdvözölte a jubilánst.

A szakiskola vizsgálatai iránt városszerte igen 
nagy érdeklődést tanúsított a közönség és sajté. \ 
vizsgán olyanokat is láttunk, akiknek „összeköttet ■- 
sét« csak egy-egy piecolo barátságos üdvözléséből 
tudtuk megmagyarázni és a padokon előkelő napi
lapok tudósítói szorongtak. Ebből aztán kedves apró
ságok keltek szárnyra a másnapi napilapokban, me
lyek, lehet hogy megtörténtek, lehet hogv nem, d. 
még Így is nagyon kedvesek, nagyon jellemzőek’.

»Cservenka tanár — irta az Esti Újság 
hallgatta ki a pinezér-hadapródokat először franczia 
nyelvből. Felmutatott könyvet, irkát és megkérdezte 
francziául, hogy mi az. Majd egész rendszeres dis
kurzust kezdett a gyerekekkel, akik oly preeziz :fran- 
cziasággal válaszoltak, hogy akárhány alsóreálista el- 
szégyelte volna magát. Azután Varsányi tanár be
szélgetett velük németül, majd Neulioíd tanár kér
déseire meglepően értelmesen magyaráztak meg ne
künk ilyen fogas problémákat is, hogy mi az arany 
bulla, ki volt Rákóczi, miket irt Jókai és milyen 
hatása volt a magyar dráma fejlődésére Kisfaludé 
Károlynak. Ügyesen estek át a számtan fogas kér
désein is és lia tévedtek, mindig a maguk 
tévedtek. Jó fizetöpinezér lesz belőlük.

javara

j,',1 ‘"oh az a kérdés, hol fekszik Mentona, Brioni,
i . P a l e r m o ,  Oenua, Sorrento vagy Japán? A 

, ‘ c l1' 1 dósán megfeleltek e kérdésekre. Nagy 
" r*üü igét keltett az egyik kis fiú, aki arra a kér
désié, hogy hol fekszik Newyork, igy felelt:

Ncwyork az Erzsébet-körut partján fekszik.
A földrajz után következett a többi tantárgy, 

amelyekből ugyancsak kitünően feleltek a tanítvá
nyok. Néhány év múlva Budapestnek kitünően kép
zet! pinezérei lesznek, amikorra ezek a kisfiúk felnőtt 
fiatalemberekké nőnek. A kávésok ipartestületét és a 
Nhár-utczai iskola tanítóit dicséret illeti a pikkolók 
oktatásáért.!!

KÜLFÖLD.

New-York szállodaipara.
A szó szorosabb értelmében vett Newyorknak 

száznegyven elsőosztályu szállodája és ezek közt kö
rülbelül huszonnégy oly etablissementja van, melyek 
joggal tarthatnak igényt a lukszusszálloda elneve
zésre. Nincs a világon város, mely hasonló szállo
daiparral dicsekedhetnék és ezért nem kell túlzás
nak tartanunk szakértő embereknek azt az állítását, 
hogy London, Páris, Berlin és Bécs összes szállodái 
együttvéve nem reprezentálnak oly értéket, mint a 
newvorki szállodák, amelyek befektetési tőkéje 
205000000, évi kiadási tétele pedig nem kevesebb, 
mint 29000000 dollár. A newyorki szállodákban a 
különböző nemzetiségű alkalmazottak száma 31000, a 
szobák száma 37000 és egyes szállodák 2500 ven
déget képesek befogadni. Ad nótám »Budapest, a 
kávéházak városa«. Nevvyorkot is sok mindenfélekép, 
igy például »az alagutak városának« is el lehetne 
nevezni, de semmiféle elnevezés nem volna oly jel
lemző, mint a »nagy szállodák városa«, melynek bi-

»Tegnap este a fekete kávénál megszidtuk va
lamiért a pikkolófiut.

Ne tessék haragudni nagyságos u r! men- 
tegetődzött a gyerek, de nagyon drukkolok. Csak 
már túl lennék a holnapi napon.

Mi lesz holnap?
Holnap vizsgázunk. Holnap lesz a pikkoló- 

vizsga. Aki megbukik, nem kap pinezérbizonyitványt.
Reggel háromig dolgozunk és délelőtt tiz órakor már 
vizsgázunk. Ha jól sikerül a vizsga, kimegyünk lum- 
polni a ligetbe. Tessék eljönni a vizsgára. De biz
tosan . . .«

Az »Az Est« a következőket irta:
»Ma délelőtt nevezetes nap virradt a pikkolókra, 

levizsgáztak az elmúlt tanévről. A vizsga igen ün
nepélyes külsőségekkel folyt le. A tanítványok frakk
ban, szmokingban, vagy kávéházi egyenruhában, rend
jelek nélkül jelentek meg. Tiszteletükre a kávésok 
közül is sokan eljöttek. A pikkolók körülbelül nyolcz- 
vanan lehettek és szép sorban, padokban ültek. Csu
pa ismert arcz az Abbáziából, a Magyar Világból, 
a Newyorkból, a Palermóból, szóval a világ minden 
tájékáról. Néhány kávéházi törzsvendég is megjelent, 
akiket a gyerekek egetverő csataorditással fogadtak.

— Az összes reggeli lapokat a nagyságos urnák !
Tollat, tintát, levélpapírt!

— Az Illustration kézben van !
A gyerekek tehát nem voltak valami nagy mér

tékben meghatva a vizsga ünnepélyességétől. Tiz 
óra után bevonultak a tanárok. Először a franczia 
nyelvből kérdezték a gyerekeket, akik pontosan meg
feleltek arra, hogy hívják francziául a czeruzát, a 
széket, az ablakot és a vonalzót. Szakszerű kérdésé* 
távollétükkel tüntettek, mert a gyerekek foglalko
zását illető semmi néven nevezendő kérdést nem tel 
tek fel a tanárok.

A franczia nyelv után a földrajz következett.
Kisalföld, Nagyalföld, ecsedi láp, alibuuári mocsár.
Szeged és vidéke, földművelés, kereskedés, ipar, h i
dászat, halászat, Debreczen, kálvinista Roma, m’ham 
perez alatt elvonult szemeink előtt. A/, egyes keidé 
sekre kitünően megfeleltek a fiuk. Természetesen lég 
jobban azt tudták, hogy az egyes városok hol te
küsznek. Miiven nehézséget okozhat egy pesti pi . . .  . . .  ..

M egrendeléseknél kérjük ti.st.lt olvasóinkat m m d.g lapunkra  h lv .tk o sn ,
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ALAPITTATOTT 
1885-IK ÉVBEN

S Ö R K IM É R Ő
KÉSZÜLÉKEK

s ^ b . t t H e n n e f e l d - f é i e

Jégszekrények
Budapest, Gr. Zichy Jenő-utca 5 

Váczi-körut mellett.

Árjegyzék ingyen!

Az eddig létező jégszekrények csa
posak, cinkbádoggal vannak burkolva, 
rozsdásodnak, oxidálódnak, piszkolód
nak, mindig javításnak vaunak kitéve, 
mig a H e n n e te ld - fé le  jégszek
rényeknél ez ki van zárva, mert 
azok mükőlappal vannak burkolva. 
A jégtartó alatt horganylemez-viz- 
gyüjtő van az olvadt jégviznek, a 
jé g  s z á r a z o n  marad, ezáltal 60 

százalék jé  megtakarítás

zonyitékaival lépten-nyomon találkozunk. És ez az 
elnevezés annál jogosabb, mert e nagy szállodák nem 
a véletlennek, vagy a spekulatív tőke vállalkozási 
kedvének, hanem a közszükségnek köszönhetik lét
rejöttüket.

A modern dúsgazdag amerikai, aki egyébként is 
feudális kedvtelésekben tetszeleg, elődei hagyomá
nyaival ellentétben, az európai arisztokrácziához ha
sonlóan »családi fészket« igyekszik magának alapí
tani, földbirtokot szerez, azon mesés berendezésű 
kastélyt, sokszor kastélyokat építtet magának, ott adja 
az ,urat s egész életét úgy rendezi be, mint valami 
franczia marquis, vagy ősrégi családfával dicsekvő 
angol lord, azzal a különbséggel, hogy ő nincs rá
szorulva arra, hogy hajtóvadászatot rendezzen a gaz
dag amerikai örökösnő után. Miután pedig bon-ton, 
hogy a »társaságbeli ember« egész családjával leg
alább az év felét utón, vagy valamely fashionable 
délvidéki gyógyhelyen töltse el, a nagyarányú vá
rosi háztartás fenntartása valósággal feleslegessé vá
lik, annyival is inkább, mivel aránylag csekély anyagi 
áldozattal bármely szállodában valóságos lakosztá
lyokat bérelhet arra az időtartamra, amelyre a vá
rosban időzése idején nélkiilözhetlen szüksége van. 
Ez az oka annak, hogy ép a társaság legelőkelőbb 
viveurjei részére a szállodában élés ép oly nélkülöz
hetlek mint a Metropolitan Opera House páholy
bérlete és aki a nyilvánosság előtti élet iránt való 
ezt az előszeretet nem képes megérteni, miért hisz a mi 
felfogásunk szerint a gazdagság raffinált élvezeteit 
csak a lehetőleg exclusiv életmód képes megadni, 
gondoljon arra a mondásra, hogy »the true Ame
rican likes to live in a crowd, todine in a crowd 
and to die in a cro\ved«. Csak meg kell csiklandozni 
egy kicsit az arisztokrata allűrökben tetszelgő ame
rikai Krőzust és nyomban kibújik belőle a demokrata 
átlagember.

A »smarte« westerni, ha már »pile«-jét rendbe 
hozta, vagyis magyarán mondva »kellőkép zöld
ágra vergődött« és módjában áll minden divatos hó
bortban résztvenni, de viszonyai még nem engedik 
meg, hogv egész családjával Nevvyorkba költözköd
jék állandó tartózkodásra, évenként legalább egyszer 
feleségestül-családostul rövidebb-hosszabb időre a 
»metropole«-ba utazik. E körülmény természetesen 
szintén emeli a szállodák idegenforgalmát, nem is 
szólva arról a kolosszális idegenáramlatról, mely a 
szélrózsa minden irányából egész éven át útban van 
Newyork felé. A newyorki szállodákban naponként 
n ’gszálló, jól szituált, üzleti ügyekben vagy szóra

kozás czéljából utazó idegenek számát paponként mint
egy 4000()-re becsülik s a szállodák managerjeinek 
állítása szerint e szám inkább kisebb a valosngnal. 
Túlzottnak azonban semmi esetre sem mondható.

Akinek módjában áll, a lukszus-szállodakat ke
resi fel, amelyek fényének és pompájának hírével 
az egész világ tele van s egészen természetes, mert 
egészen emberi, hogy ezen szállodák közül is a leg
nagyobbak és legújabbak egyúttal a leglátogatottab
bak is. Abból, hogy egy ilyen szállodapalotaban egy 
egyszobás, fürdőszobával ellátott lakás évi bére 5000 
dollár, mindenki könnyen kiszámíthatja, mi egy ilyen 
márvány, arany, bronzok és tükrök közé ékelt lakás 
heti bére. Ha sokalja, gondolja meg, hogy az etab- 
lissement bérlője (az épület mindig maga a telek- 
tulajdonos tulajdona) gyakran 200000 dollárnál is 
több évi bért fizet és hogy az épület berendezése 
is százezreket emészt fel.

Ennek illusztrálására csak néhány adatot akarunk 
itt felemlíteni, amelyet egy ily exclusiv szálloda ma- 
nagementja bocsátott rendelkezésünkre. így például 
a konyha berendezése — amelyben állandóan 75 
férfi és női alkalmazott dolgozik — 200000 dollárba 
került, igaz, hogy az immobil ensemble egy már
ványból, fényezett cserépből, mozaikból és üvegből 
készült valóságos mestermű. Az óriási hütőkamarák 
fala belül üveg, kívül porczeUánlemezekbő! készült, 
amelyeket ujezüstböl készült léczek tartanak össze. 
Ez maga 50000 dollárba került. Az asztalokra csak 
a legfinomabb porczellán kerül (Royal Worcester, 
Winton), aminek ára 75000 (dollár volt. Ugyanennyibe 
került a ház asztali ezüstkész'efe is. Rendkívüli ün
nepélyes alkalmakkor arany evőeszközzel terítenek. 
A dísztermek, csarnokok, korridorok, szobák a leg
nagyobb pompával és értékes bútorokkal vannak be
rendezve.

A newyorki szállodák üzletvezetéséhez nemcsak 
kiváló szakismeret, liánéin magasfoku általános mű
veltség is szükséges. Aki egy ily óriási üzemet ered
ménnyel akar vezetni, annak oly kormányzó talen
tummal kell bírnia, mint bármely más nagyarányú 
ipari vagy gyári vállalkozás vezetőjének, akinek — 
mint a költőnek erre a hivatásra valósággal szü
letnie kell, másrészt azonban, mint a mérnöknek, 
gondos előtanulmányokat kell folytatnia, hogy ne
héz feladatainak pontosan megfelelhessen. Mindezt 
természetesen csak úgy sajátíthatja el, ha a szállo
davezetés művészetét a legalsó foktól kezdve gya
korlati utón, szellemi és testi erejének teljes fel- 
használásával sajátítja el, nem ritkán évtizedeken át 
tartó szakadatlan munkásság és tanulmányozás — sok
szor nagy anyagi áldozatok árán is. Legjobban bizo
nyítja ezt az a tény, hogy a legtöbb világhírű new
yorki szállodaigazgató vagy manager, túlnyomó rész
ben németek, életpályáját mint pinczér kezdette meg.

A managert munkásságában a felelősségteljes ál
lásban levő hivatalnokok egész serege támogatja, a 
kik közül a könyvelő közvetíti a közönséggel való 
érintkezést. A komplikált üzem minden egyes ré
szének élén egy a maga hatáskörében független hi
vatalnok áll. A szorosabb értelemben vett házkeze
lés (mosókonyha, a szobák felügyelete stb.) és az 
összes női alkalmazottak felett korlátlan jogkörrel 
egy urinő rendelkezik. A szállodai vendégek kényel
me, a ház biztonsága szempontjából azonban a leg
fontosabb a technikai igazgató állása, akinek sze
repkörét talán legjobban valamely kormány közle
kedésügyi miniszteréihez hasonlíthatnánk. Amig a régi 
jó időkben ezt az állást egy egyszerű mérnökkel, 
mondjuk gépésszel, töltötték be, aki egy legény 
vagy fütő segítségével a központi fűtés kifogástalan
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működéséről volt köteles gondoskodni, de — úgy 
mellesleg — a lakatosmunkákat is szívesen elvé
gezte, addig ma ezt az állást csak a legmagasabb 
akadémiai képzettségű technikus foglalhatja el, aki
nek egy egész sereg alkalmazott: gépészek, lakato
sok, rézművesek, ezüst-művesek, ezüstfényezők, esz
tergályosok, asztalosok, kárpitosok, dekoratőrök, fes
tők, fényezők, fűtési, világítási és telefonmunkások 
stb. felett kell rendelkezni.

Az 1860. év nevezetes dátum a newyorki szál
lodaóriások történetében. Ekkor alkalmazták először 
az első személyfelvonót, a liftet (Tuft’s Vertical Rail- 
way) és a villamos világítást, mely a gázvilágitást 
lassankint kiszorította a használatból. Ma már sok 
elsőrangú szállodában saját dynamok szolgáltatják 
a villamos világítást, a csengőberendezéseket, s a 
távolabb fekvő városokkal való telefonösszeköttetést, 
úgy hogy a vendégek Philadelphia, Boston, Was
hington, Chicago stb. városokkal saját szobájukból 
beszélhetnek. Hogy ezt lehetővé tegyék, több köz
pontot kellett berendezni, amelyeken a statisztikai 
adatok tanúsága szerint több hivás történik, mint 
valamely középnagyságú városban. Egy ily szállo
daóriás gépészeti berendezésének nagyságát és tech
nikai tökéletességét egyébként mi sem bizonyítja job
ban, mint az, hogy e berendezések ismertetésével 
írásban és képben a legelőkelőbb németországi teclr 
nikai szaklapok majdnem állandóan foglalkoznak.

A legrégibb szállodák egyikének a manhattani 
sHerberg városa szállodát tekinthetjük, melyet Kiest 
Vilmos vezérigazgatósága idejében, 1642-ben a Hol- 
land-Keletázsiai Társaság, mint Nieuw-Amsterdam tu
lajdonosa építtetett. Az akkori fogalmak szerint ha
talmas kőcpület frontja az East Riwer and Coenties 
Slipre tekintett, arra a telekre, melyen ma Pearl 
Street 73. számú háza áll. A szálloda helyén ma egy 
óriási raktárépület terpeszkedik, melynek egyes alap
falai még a szálloda idejéből valók és maradványai 
az egykori holland uralom mindinkább elpusztuló em
lékeinek. A szálloda első bérlője Gerritsen Fülöp 
volt, akinek azonban már egy rövid év múlva kon- 
kurrense is akadt, amennyiben a hatóságok 1643- 
ban Cregier Mártonnak engedélyt adtak, hogy saját 
telkén, a Brodway 9. számú telken, amelyen ma az 
óriási Browling Qewn Building áll, szállodát épít
hessen. Huys Cregier csakhamar legyűrte verseny
társát, majd gyakori tulajdonosváltozásokon ment ke
resztül. A XVIII. században és a XIX. század első 
harmadában dúlt nagy tűzvészek e szállodát mindig 
elkerülték, úgy hogy 1845-ig ez volt a régi Ncvv- 
york legkedveltebb szállodája.

Minthogy nem kívánom ezúttal Newyork szál
lodaiparának történetét megírni, azt hiszem, a két
száz és száz év előtt alapított szállodák felett bát
ran napirendre térhetek, annyival is inkább, mivel 
ezek legnagyobb része szerény, igénytelen külsejű 
kaszárnyaszerü épület volt, a külsőnek mindenben 
megfelelő belső berendezéssel. Az öreg Astor már 
egyike a legelőkelőbb szállodatulajdonosoknak, de 
ennek is oly rosszul ment az üzlete, hogy a csőd 
már szinte küszöbön állott és mert ennek a szállo
dának szanálása fényt vet Newyork mai szálloda- 
iparának lényegére, megérdemli, hogy bővebben is
mertessék.

P A P I K S S Í A L W É T A
kiváló fehér krepp 1000 drb. korona 3-50.
^  7 I m  a c i 4 1 szopóka franczia minő- 
kJAal I I Id S Z a l ség 1000 drb. kor. 4 00, 
hüvelyben kor. 6 00. Nagyobb vételnél áren
gedmény. Kívánatra legújabb papírszalvéta 

mintáimat bérmentve küldöm —
B e r k o v i t s  K á r o l y

VII,. Slp-u. 15. u im .
H ek tjg ra ih  készítő, éttermi, kávéházi 
és papirkonfectió raktára BUDAPEST, 

Telefon 106 —07. szám.

Palaczkborok
30 éves és fiatalabb legfinomabb 
rizling, literenként 1 koronától fel
jebb, — k a p h a tó k  a term előnél

Antal L ., Pécs.
Astor tehát, akinek szállodája, mint mondottuk, 

a tönk szélén állott, egy napon hírét vette egy fiatal 
yankeenek, Charles Stetsomiak, akinek neve — mint 
Newengland egyik legnagyobb managerjének — már 
ekkor mindenfelé ismeretes volt. Hogy tehát meg
mentse, ami szállodájából még menthető, összeköt
tetést keresett a fiatal yankeevel, aminek vége sze
mélyes találkozás lett. A tárgyalás azzal kezdődött, 
hogy Astor, miután az előtte álló fiatalemberen te- 
tőtől-talpig alaposan végignézett, ezzel kezdte a tár
gyalást :

— Úgy hallom fiatalember, hogy ön valami üz
letet akar velem kötni ?

— Ellenkezőleg! Úgy hiszem ön kiván velem 
üzleti ügyeket tárgyalni. Titkárjától levelet kaptam, 
hogy önnél személyesen mutatkozzam be. De ha nem 
kiván velem üzleti dolgokról beszélni, akkor ajánlom 
magamat.

—■ Foglaljon helyet, fiatalember. Ne siessen 
annyira. Mik a tervei a jövőre nézve?

— Sok pénzt akarok keresni és pedig mint szál
lodás.

— És azt hiszi, tudná szállodámat vezetni?
Bizonyára. Én minden szálloda vezetéséhez

értek. De én szállodás akarok lenni, nem vendéglős.
— Hát mi a különbség a kettő közt?
—■ A különbség az, ami az ön szállodája ma 

és amit ön a jövőben szeretne belőle csinálni. A 
vendéglősnek nem kell többet tudnia, hogy mikor 
kell a csarnokba mennie, hogyan és mivel kell eny- 
nyi, meg ennyi ember étvágyát, igényeit stb. kielé
gítenie, a szállodásnak azonban olyan gentlemannek 
kell lennie, aki vendegeivel minden tekintetben egy 
színvonalon áll.

— Azt hiszem fiatalember, megköthetem önnel 
az üzletet. Lássuk a feltételeket 1

Stetson erre kijelentette, hogy nincs elegendő 
pénze ahhoz, hogy a szállodát az eddigi bérlőktől 
megválthassa és hogy a szállodát úgy rendezhesse 
be, amint ő azt szükségesnek tartja.

— És mennyi pénzre volna ehhez szüksége? 
kérdezte Astor.

— Talán nem többre, mint ezer dollárra, vagy

ÜVEG- ÉS PORCZELLÁR-ÁRÜR
vendéglők, kávéházak és szállodák részére,

LEGOLŰSÓBBRR KAPHATÓK
FABRITIUS ÉS KROKOS czégnél Budapest,
VII. Erzsébet-körut 37. sz Telefon 94 61.________________
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nem kevesebbre, mint tízezerre. A házat egyébként 
is csak azzal a kikötéssel venném át, hogy ön 
minden eshetőségre! ötvenezer dollár hitelt nyúj
tana nekem. Házbér fejében, ha nem megy máskép, 
szívesen fizetek húszezer dollárt és ugyanennyit köl
tenék az újabb berendezésekre is.

— Ötvenezer dollár igen sok pénz, - jegyzé 
meg Astor óvatosan — s nincs biztosítékom . . .

De van ! A becsületszavam és azon Ígéretein, 
hogy az ön kívánságához képest elsőrangú szállo
dát kívánok létesíteni.

Végül is Astor elfogadta Stetson feltételeit, aki 
igy lett az Astor-House bérlője és mint ilyen, majd
nem negyven éven át nemcsak annak vendéglőse, 
hanem kora legnagyobb embereinek személyes isme
rőse, bizalmas jó barátja.

Delmonico az Astor-House megnyitása előtt 
mintegy hat évvel ismertette meg a nevvyorkiakat 
a grand-restaurantok előnyeivel és áraival, amit azért 
is érdemes tudni, mert p. o. a zöldbab csak 1840. 
körül, a zeller még ennél is későbben jelent meg 
először a newyorki menükön. Ekkor még főleg hús
ételek, steak, roast, vadhúsok szerepeltek az étla
pon, továbbá friss főzelék és gyümölcs és az sem 
volt ritkaság, hogy a szállodának saját vadászati bér
lete volt, hogy vendégeit mindig a saisonnak meg
felelő vadhússal láthassák el. A szállodai teljes el
látás árait kezdettől fogva egy egységes, úgyneve
zett amerikai rendszer szerint napi három-öt dollár
ban állapították meg. Az ötvenes év'ek elején a Spring- 
és Prince-Street közt uj Brodvvay-hotelek, a St. Ni- 
cholas-Hotel és a Metropolitan erősen versenyeztek 
az Astor-Houssal, melyet fényűző berendezéseikkel 
jóval felülmúltak és különösen újításaikkal (bridal 
chambers stb.) igen nagy népszerűségre tettek szert.

Ez időtájt nyíltak meg Newyorkban az első eu
rópai rendszerű szállodák, a Clarendon-Hotel, év
tizedeken át az átutazó diplomaták kedvelt találkozó
helye, ahol Alexis orosz nagyherczeg is a legszí
vesebben lakott, Breeworth, az angol arisztokráczia 
kiváltságos otthona, Everett, az olasz opera világ
hírű csillagainak kedvencze, amelyekről egészen a 
hetvenes évek végéig Európában is sok szó esett. 
Ma már ezeket a »régibb stylusu® szállodák közé 
számítják. Többnyire hajszálnyira hasonlítottak egy
máshoz (az utcai frontokon nagy házbért fizető ele
gáns üzletek) és üzemvezetésük alapelvei is azono
sak voltak. A földszinti helyiségek bérbeadásából be
folyó jövedelemről például a világért sem mondott 
volna le egyikük sem. Volt is riadalom, mikor az 
Imperial, — szakítva ezzel a tradiczióval, — ugv 
épült fel, hogy kizárólag a szálloda czéljaira szol
gáljon. Biztosra vette mindenki, hogy egy év múlva 
becsukják kapuit. Nem úgy történt. Az uj szálloda 
valamennyi konkurrensét lefőzte. Bebizonyosodott, 
hogy a szállodában nincs helye a boltnak.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata" minden pénteken

társas reggelit fart.
1911. évi junius hó 19-én: Kőváry Jenő vendéglőjében 

(VI. Városligeti fasor 6.) Vacsora.
1914. évi junius hó 26-án: Kovács E. M. vendéglőjében 

(Alsó-Margitszigct) Uzsonna. Az uzsonnán hölgyek is részt 
vesznek.

1911. évi július hó 3-án: Klet kér Alajos vendéglőjében 
(Fclsó-Margitsziget) Uzsonna. Az uzsonnán hölgyek is részt 
vesznek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Mielőtt szükségletét valódi hegyi

M ÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen mintázott ajánlatot

STEINER és LÖW Y
első beszterczebányai hydraulikus
gyümölcssajtoló- és szörpgyártól

B E S Z T E R C Z E  B Á N Y Á N .

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

VEGYES HÍREK.

A debreczeni pinczériskolai vizsgák. A deb- 
leczeni pinczcrszakiskola vizsgái tegnap folytak le 
.nagy érdeklődés mellett. 37 növendék tett bizony
ságot arról, hogy a* debreczeni kávés és vendéglős 
Jpartársulat által fentartott szakiskola milyen pom
pásan helyezkedik el városunk kulturális haladásai
ban. A vizsgán jelen voltak: Hajdú Ferencz kir. 
tanfelügyelő, Sztankay F. Béla miniszteri szakfel
ügyelő és az ipartársulat elnöksége, vendéglősök és 
a pinezéri kar tagjai. A bámulatos szép eredmény 
Polster Adolf igazgató, Elefánty Sándor és Horvay 
Róbert szaktanárok érdeme. A jelesebb tanulók 50 
25 korona jutalomban részesültek id. Weichinger 
Károly és a Louis Francois-féle alapítványból! s töb- 
‘ben kapták a Kereskedelmi és Iparkamara nagy ezüst 
érmét és kitüntető oklevelét.

Sámsony János. A »Szepesvármcgyei szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata« — mint lapunknak 
Írják — f. évi május hó 28-án tartott rendes évi közgyűlésén 
Sámsony János tátravirágvölgyi fürdőbérlőt és szállodást vá
lasztotta meg az ipartársulat elnökévé. E választás, mely 
uj életet van hivatva teremteni a szepesi ipartársulatban, 
bizonyára nemcsak a Felvidék szakiparosai közt fog osztatlan 
örömet kelteni, hanem nagy megelégedést fog kiváltani Bu
dapesten, az ország szivében is, ahol Sántsony Jánosnak, 
mint a Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége« igazgatósági 
tagjának kiváló szakértelmét, tudását, hivatottságát, vala
mint az elnöki állásra termettségét igen jól ismeri!k és 
méltányolják. Sámsony János, mint a Poprád melletti regé
nyes fekvésű Tátravirágvölgy bérlője, szállodása, vendég
lőse e téren kifejtett kiváló és eredményes munkásságával 
már eddig is az ország határain jóval túlterjedő hírnevet 
szerzett magának, becsületet a magyar vendéglősiparnak, tel
jesen hivatásának él, és ennek neveli fiát is, aki most — kö
zépiskolai tanulmányait sikerrel elvégezvén, Budapesten, a 
ürand Hotel Hungáriában, Löhnert Mátyás mester oldalán 
tanulja a szakácsmüvészet nemes tudományát. Sámsony Já
nosnak igen nagy része van abban, hogy az utóbbi évek
ben Tátravirágvölgy szépségének és az ott tartózkodás kel
lemességének hire messze elterjedt, és hogy az idegenek, 
különösen birodalmi németek mindinkább nagyobb szám
ban keresik fel. A szakipar terén Sámsony Jánost ipara 
iránti lelkes szeretete, szakszerű tudása, demokratikus és min
den izében modern gondolkozás módja teszik hivatottá arra, 
hogy a Felvidék szállodás és vendéglősiparában vezető sze
repet töltsön be, és ennek értékes egyénisége teljes súlyá
val adjon jelentőseget. Hogy a kitűnő szállodás és un-
olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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i Modern konyhagépek, tűzhelyek, vörösréz edények,

hütő-és fagyasztó készülékek
valamint teljes 
konyha- berende
zések kávéház, 
vendéglő,szálloda 
cs intézetek részére

MAYER HERMANN 
és HIRSCHLER
BUDAPEST,
VI., Teréz-körut 48. sz.

Telefon 167-66. Állandó 
rakiár. Saját gyártmány.

déglős nemes sportszenvedélyből emellett az ország egyik 
legjelesebb vadásza és ebtenyésztője, aki előkelő társai alől 
a különböző kiállításokon és versenyeken a legelső dijakat 
nyeri el, egyébként is vonzó egyéniségét csak rokonszenve
sebbé teszi.

Esküvő. Perlesz István, Perlesz József és neje szül. 
Hegyei 'Mariska fia f. évi junius hó 7-én vezette oltár elé 
a dohány-utezai izr. templomban Reiner Piroska kisasszonyt, 
Reiner Mór, a Vúrszinház-kávéház tulajdonosa és neje szül. 
Zwack Malvin kedves és szépmüveltlségü leányát.

Az uj telefondijszabás és a kávésok. A Budapesti Ká- 
vésipaWársulat küldöttsége Weingruber Ignácz vezetékével 
tisztelgett Kolozsváry Endre posta- és távirda műszaki fő
igazgatónál. A küldöttség annak a kérelmének adott kifejezést, 
hogy az uj telefondijszabás reformja alkalmával az ipartár
sulat érdekeit méltányolva, a kereskedelemügyi miniszter
hez benyújtandó kérvényüket támogassa. Előadták, hogy a 
tervezett telefondijszabás súlyosan érinti a kávésipartársulat 
tagjainak üzleti érdekeit és kérték, hogy az általányrendszer 
fentartására irányuló kérelmüket támogassa. Kolozsváry fő
igazgató a küldöttséget szívesen fogadta és elismerte aggo
dalmai jogosultságát. A maga részéről Ígéretet tett, hogy a 
teljesíthető kívánságok elérésében az ipartársulatot támo
gatni fogja.

A Törley pezsgőgyár a városligeti Iparcsarnokban ren
dezett borászati és pinczegazdasági kiállítás keretében fel
állított pavillonjával sikerült bemutatóját adta hazai pezsgő- 
gyártásunk fejlettségének és elkőkelő színvonalának, mely
nek kivívásában ezen előkelő iparvállalatot tudvalévőén az 
oroszlánrész illeti meg. A kiállítás megnyitása alkalmából 
Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter, akit Szenté 
Imre és Pfender Emil gyárigazgatók fogadtak és kalauzoltak, 
a leghosszasabban a Törley-pezsgőgyár pavillonjában idő
zött, érdeklődéssel tekintette meg a kiállított különböző pezs
gőket, majd megizlelve a pezsgőt, kijelentette, hogy már 
régóta ismeri a joggal kitűnő hírnévnek örvendő Törley- 
pezsgőket, melyek kiváló minőségüknél hivatva vannak arra, 
hogy a külföldi pezsgőket teljesen kiszorítsák a magyar 
piaczról. Nagy érdeklődéssel nézte meg a miniszter a Tör
ley-pezsgőgyárban használt modern gépeket is, hízelgő sza
vakkal emelve ki, hogy a gyár mintaszerű berendezéséről 
tudomása van, s örvend, hogy efeletti megelégedésének a 
gyár vezetői előtt is kifejezést adhat.

Iánk fentartása, f. évi junius hó 8-án tartották meg az évzáró 
vizsgákat, amelyeken Taussig Alajos, Nagy Gábor, Kneffel 
József, ifj. Kneffel János, Gráf János és nagyszámú szállodás, 
vendéglős és kávés vett részt. A vizsgákat Tausinger Sándor 
igazgató vezette. Részt vett a vizsgán a »Magyar Vendéglő
sök Országos Szövetségei képviseletében Waltér Károly, a 
budapesti vendéglősök szakirányú tanonczii>kolájának igaz
gatója is, aki a vizsga befejezése után a szövetség nevében 
lelkes szavakban méltatta a szakiskola által elért fényes 
eredményt. Minthogy a budapesti vendéglősök szakirányú 
tanoncziskolája felügyelő-bizottsága a'kezelésében levő Törley- 
alapítvány kamatait, (az alapítványt tudvalévőén özv. csan- 
tavéri Törley Józsefné létesítette megboldogult férje em
lékére), amelyek minden évben egy-egy vidéki szakiskola 
tanulói közt osztandók szét, ebben az évben a kolozsvári 
szakiskolának juttatta, Tausinger Sándor igazgató meleghangú 
buzdító beszéd kíséretében adta át a szakiskola két növen
dékének a 7 örley-d'jat. A vizsgáról az ipartársulat elnöksége 
és a szakiskola igazgatója táviratban mondottak hálás kö
szönetét özv. Törley Józsefné úrnőnek az alapítvány léte
sítéséért.

A Törley-pezsgőgyár kitüntetése. Salzburgban most 
zárták be a Haus und Herd« czimü kiállítást, mely újsá
gánál és érdekes látnivalóival hónapokon át valóságos ára
datát az idegenforgalomnak vonzotta e város felé. A kiállítá
son mint értesülünk — 'pompás berendezésű pavillon- 
nal vett részt a Törte y-pezsgűgyár is, melynek vezetőcége ki
váló sulvt helyez arra, hogy termékeivel nemcsak a hazai, 
hanem a külföldi kiállításokon is bizonyságát szolgáltassa 
a Törley-pezsgőgyár fejlettségének, gyártmányai kiválóságá
nak és exportképességének, örömmel regisztráljuk, hogy a 
Törley-pezsgőgyár'a kiállítás nagy aranyérmét nyerte el.

Egyetértés Sport-Club (Budapest). Az Egyetértés Sport- 
Club f. évi junius hő 17-én d. u. 4 órakor a millenánia 
versenypályán ifjúsági athletikai versenyt, junius hő 24-én 
pedig ugyanott országos athletikai viadalt rendez. Nevezési 
határidő junius 10 és junius 16. Kiosztásra ezüst és bronz 
érmek kerülnek. Nevezések Lipták Jánoshoz (VI. Teréz- 
körut 4. Neiger) intézendők, tétek Tóth Lajoshoz (Vili. 
Népszinház-u. 53. II.)

Hol legyen a kiállítási terület? A Kelenföldi Kaszinó 
egy kis füzetet adott ki »A budapesti állandó kiállítási 
terület elhelyezésének kérdése« c/immel. A füzetben az van 
megirva, hogy a legutóbb elterjedt hírek szerint az állandó 
kiállítási területet a nemsokára felszabaduló lóversenytér he
lyére tervezik, ami a Kelenföldnek, de egész Budának is 
sérelme. Eddig mindig az volt a terv, hogy a kiáilitási te
rület a feltöltendő lágymányosi vizmedencze helyén lesz. 
A kaszinó füzete szembe állítja egymással a két terület 
nagyságát és értékét. A lóversenytér 80,000 négyszögöl s 
azon a helyen egy négyszögöl minimális értéke 170 ko
rona. Ilyenformán, ha a főváros a területet parczellázza és 
Villatelkek czéljaira eladja, 13.600,000 koronát kap a terü
letért. Kiállítási területnek megtartani tehát túlságosan drága 
volna. Ezzel szemben a lágymányosi vizmedencze feltöltési 
költsége 800,000 korona s ez 100,000 négyszögöl területet 
jelent. Ha a 100,000 négyszögöl nem volna elég, még ren
delkezésre áll az 50.000 öl kiterjedésű Nádorkert, amely 
kapható ölenkint 130 koronáért. Ilyenformán 7.300,000 koro
náért meg lehetne csinálni a kelenföldi kiállítási területet 
s a fővárosnak a régi 1 óversenytér telkének eladásából még 
mindig maradna 6.300,(00 korona tiszta haszna. A füzet 
kifejti még a kelenföldi terület egyéb előnyeit is, melyek 
közül azonban a fentebb leirt pénzügyi előnyöket tartja a 
jelentősebbeknek.

ötven éve vendéglős. Nősek Ignácz vendéglős, a Bu
dapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartár- 
sulata« választmányi tagja f. évi junius hó 14-én ülte meg 
ötvenedik évfordulóját annak, hogy mint fiatal borfiu a 
vendéglőspályára lépett. A nehéz és becsületes munkában 
eltöltött múlt után boldog családi élete körében a jubiláns 
megnyugvással tekinthet a jövő elé, és örvendhet ismerősei 
és kartársai tiszteletének és becsülésének, melyből bőven jut 
része polgártársai részéről is.

A kolozsvári pinczérszakiskolai vizsgák. Kolozsvárott, 
ahol eddig ipartársulat hiányában csak néhány igazi szak
ember lelkes áldóiatké»z»égének volt köszönhető szakisko-

Cigarettázóknak!
szivarkahiivelylyel lepte meg a világot a jelenkor papirvegyészeti 
tudománya. Az újfajta szivarkahiively, mely Rado Béláné-féle 
„Egészségi szivarkahiively4* néven került forgalomba, arra van 
hivatva, hOi>y rövidesen az összes régi szivarkahüvely-márkát 
kiszorítsa. Miért? Mert ez a jelenkor egyetlen ártalmatlan, kel
lemes izü, köhögésre nem ingerlő s étvágyat nem rontó szivarka- 
hüvelye. 1000 drb 3 korona. Szétküldés utánvét mellett. Kívá
natra pénzt visszaadom, tehát rendelésnél kockázat nincs. A 
grandiózus szivarkahüvely újdonság kizárólag nálam kapható: 

Radó Béláné Kassa -  M. V.

M egrendeléseknél kérjük  tisz te lt o lvasó inkat m indig  lap u n k ra  h ivatkozni.
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B 0  R E L A D fí S!
A szentesi takarékpénztár részvénytársaság közhírré 

teszi, hogy Vasadon (utolsó ál omás Monor, 
Pestmegye) 68 hl. 72 I. siller bora, 39 

hl. 09 I. kitűnő m nőségü fehér 
bora eladó. Érdeklődők
nek felvilágositással szol
gál a szentesi takarék- 
pénztár Szentesen, va'a- 
mint Füsti Molnár János 

gazda Vasadon.

Szállodai üzletvezető-könyvelő, esetleg nyári saison- 
üzletbc állást keres. Az illető beszél: magyarul, lengyelül, 
francz;ául és németül, emellett vizsgázott mérlegképes köny
velő. Czim: Zbiegniewicz Lajos, Székelyudvarhely.

A szálloda felelőssége. Érdekes pörben hozott nemrég 
Ítéletet a budapesti IV. kerületi járásbíróság. A port Par- 
vis Taurino dr. operaénekes indította a Bristol-szálló ellen 
azért, mert amikor a múlt év őszén a szálloda egyik szobá
jából a másikba átköltözött, a szálloda egyik szolgája ezer 
koronáját ellopta. A nyomozás során csakhamar megkerült a 
tolvaj szolga, a (pénzből azonban ekkor már csak 588 korona 
79 fillért találtak nála. A hiányzó 411 korona iránt az opera
énekes port indított a szálloda ellen. A szálloda azzal vé
dekezett, hogy Parvis Taurino maga volt az oka' a lopásnak, 
mert pénzes tárczájából kilátszott az ezerkoronás bankó csücs
ke és ezzel mintegy csábította a szolgát a lopásra. Egyéb
ként előadta még, hogy a szállodában safe deposit van cs 
ő csak azért felel, amit ott helyeztek el, amire külön hirdető- 
táblán is figyelmezteti a közönséget. A bíróság a kihall
gatott tanuk vallomása alapján ítéletében megállapította a 
szálloda kártérítési kötelezettségét. Az Ítéletben kimondotta, 
hogy a szálloda tulajdonosa felel azokért a károkért, ame
lyekét a •megszálló vendég a szállodába hozott dolgainak elve
szítésével Szenved. Csak abban az esetben mentesül a szál
loda a kártérítési kötelezettség alól, ha teljes mértékben 
igazolni tudja azt, hogy semmiféle felelősség nem terheli a 
kár bekövetkezése körül. Az Ítéletben a bíróság még kimon
dotta azt is, hogy az nem jelent semmit, ha a szállodás 
falragasszal vagy más egyoldalú nyilatkozattal akarja kor
látozni a maga felelősségét, mert ha a lopás ott történt 
és az ó alkalmazottja követte el, akkor viselni tartozik 
a felelősséget.

Szállodavendégek névsorát nem szabad közölni. A kika
pós férjek nem kis irigységgel fogják olvasni müncheni tu
dósítónk híradását. Most tárgyalja a bajor országgyűlés 
bizottsága a bajor képviselőház elé terjesztett rendőri tör
vényjavaslatot és azon több változtatást tett. így a többi 
között elrendelte, hogy a szállótulajdonosokat és a penziók 
tulajdonosait pénzbüntetéssel kell sújtani, ha a vendégek 
névsorát közük a vendégek beleegyezése nélkül. Egy ki
csit pikáns háttere van ennek az intézkedésnek. Érkezett 
egyszer Münchenbe egy nagy állású ur egy nő társasá
gában, akit feleségének irt be a vendégkönyvbe. A szálló
tulajdonos közzétette a névsort egy lapban s ez véletlenül 
kezébe került az illető ur igazi feleségének is, aki birtokán 
időzött. A tisztes asszonyság nem kis felháborodással látta, 
hogy férje egy nővel van Münchenben. Vonatra ült, Mün
chenbe utazott és az ügynek válópör lett a vége. Ez az 
eset indította a bajor parlamenti bizottságot arra, hogy 
a szállóvendégek nevének közlését megtiltsa. Úgy látszik, 
a bajor törvényhozók még fiatalok vagy ha nem, van szi
vük és — jó emlékezőtehetségük.

A nyári saison alkalmából felhívjuk lapunk olvasóinak 
figyelmét a Hattyú gözmosóda lapunk mai számában foglalt 
hirdetésére. E vállalat szoliditása és a reábizott anyag meg
óvására fordított kiváló gondossága következtében szakkö
reinkben kiváló jó hírnévnek örvend, miért is csak saját ér
dekében cselekszik, ki e vállalathoz bizalommal fordulva 
szükségleteit innen szerzi be.

Martin I. T., a Ludwig Hupfeld Act.-Oes. Leipzig 
magyarországi kiz. képviselőjének lapunk mai számában fog
lalt hirdetésére lapunk olvasóinak figyelmét különösen is 
felhívjuk.

árverési hirdetés.
A Kózpo.ni szálloda részvénytársaság felszámolásban

felszámoló-bizottsága ezennel közhírré teszi, hogy Siklóson, a 
főtéren, ezelőtt 4 évvel újonnan épített s a társaság tulaj
donát képező sziltodi épületét örökáron nyilvános árverésen 
eladja.

A szálloda a mód rn követelményeknek megfelelően van 
berendezve s InagábáVf foglalja a 14 szobás szállódít, kávé
házat, éttermet, különszobát, színháztermet előcsarnokkal és 
az összes szükséges mellékhelyi "égeket. Az összes helyiségek 
villanyvilágítással és vízvezetékkel vannak felszerelve és ne
vezett helyiségek butorfelszerelései a részvénytársaság tulaj
donát képezik.

A szállodát 120.000 korona bank kölcsön terheli, melyből 
60.000 korona törlesztése^, 60.000 korona óvadékkölcsön, 
mely kölcsönök mikénti rendezése a hitelező »Siklósi Takarék
pénztárrak leendő külön megegyezés tárgyát képezi.

Feltételek: Az árverés nyilvános.
Határidő a zárt ajánlatok benyújtására 19\4. jitlius t i .  A 

nyilvános árverés 19\4. ju'ius 12-én a szálloda külön ter
mében d. e. 11 órakor tartatik, amikor is a zárt ajánlatok 
felbontása után nyilvános szóbeli árverés következik. A rész
vénytársaság felszámoló-bizottsága fentartja magának a jo
got" hogy egyenlő ajánlat esetén a két legtöbbet ígérő között 
szabadon választhat.

Az ajánlatokhoz, melyek a Siklósi Takarékpénztárhoz 
Siklós küldendők 6000 korona, azaz hatezer korona bánatpénz, 
készpénzben vagy óvaciekképes értékpapírokban melléklendő, 
mely összeg a vev» által az árveréstől számított 8 napon 
belül 20.000, azaz húszezer koronára kiegészítendő.

Az eladás, illetve vétel, vevőre nézve a nyilvános árverés 
után azonnal, mig eladó részéről a Központi Szálloda Rész
vénytársaság felszámolásban, közgyűlési jóváhagyása után 
kötelező; azonnal a vevő tulajdonába megy át, mig a szál
lodát csak 1914. október 1-én veheti birtokába, miután az 
1914. október 1-ig bérbe van adva.

Amennyiben árverési vevő a pályázati feltételek bárme
lyikét pontosan be nem tartaná, úgy a letett bánatpénz az ár- 
vereztető részvénytársaság javára elvész.

Közvetítők a Központi Szálloda Részvénytársaság fel
számolásban részéről nem dijaztatnak.

Siklós, (Baranya-megye) 1914. junius 6.

A Központi Szálloda Részvénytársaság fel zámolásban.

HIRDESSEN A MAGYAR 
VENDÉGLŐS- ÉS KÁVÉS-IPARBAN*

l ] t r A T T 0 N l - ^ 3

Legjobb asztali és fiditS Ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyagliurutnál!

matton! Henrik ír íX í.,.

=H en rik

Timiin! 18

rdíenMseéengll kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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• • • • • • • • • • • •

| FIGYELJÜNK.
HAZAI IPAR

.  I

®uV«p»l

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

részvénytársaság 
Piatnik Nándor és fiai 

B U D APEST, VII., Rotteribiller ii. I I
Telefon: József 1I-Ó3. Alapittatott 1824.

HAZAI IPA*
I

, « t O J C Q * .

S zá llod a  bérbeadás!
Nyugatmagyarország nagyobb fellendülésnek induló 
városában V e rb ó n  (N y itra -m e g y e )  vasúti állomás, 
f. évi junius 1-töl a „ K o ro n a - s z á l lo d a ” bérbeadó. 
A bérlő egyben átveszi a bérbeadó sörgyár képvise
letét, illetve söreinek kimérését és nagybani elárusilá- 
sát, ezért csak kellő tőkével rendelkező bérlő kap
hatja ezen üzletet. — Bővebb felvilágosítást ád a :

Njfi.rai Ssrlűző és Malátagyártó Részténytáisaság, Nyifrán.

SEIFERT HENRIK is FIAI
császári ás királyi udvari te k .a jzta lg y ir ,
Q .  ás klr. szabadalm. Jégszekrénygyár. 
á rje g y zé k  vidékre Ingyen ás bérmentve.

B udapest, VII. kér., Dob-utcza 90, uim.
I R U S C H 0 R 6 BUZIflSI

P H ő n i x
vasmentesített, szénsavdus, ter
mészetes ásványvíz.

fldlf, erősít, gjógylt!  
Borhoz ős pezsgőhöz
kitünően alkalmas 

TELEFON. 169-80.

Vezérképviselő PÁRIS VILMOS, BUDAPEST

Páratlan olcsó ajánlat
Vászon- és gj 

damast-árnkban
Szállodás és vendéglős nrah ügyeimébe I

1000 db 
2000 « 
3000 • 
2000 * 
1500 « 
3000 
3600 tct. 
2000 
6000 db 
3000 tct. 
6000 db 
3500 « 
2500 « 
6500 tct. 
1500 db

Kor. érték
. . 3.— 

. 4 .-  
3.-4.50
. 5.—

5.50
6.50

Iciivászon lepedő 220/150 dbja 
Kárpáti « 230/150 « . ,
nehéz damast abrosz 150/150 dbja 

« « « 180/150 « .
« « * 220/150 « ,
« 12 személyes 300/150 « . . u.ju

egész nehéz damast szalvetta 60/60 tct. 6.-7.50 
« . « « « 70/70 « 10.-

kerti abrosz minden színben . . . .  3.— 
dupla damast törülköző 60/120 tctja 12.— 
szegélyes nagy párnahuzat dbja . . 2.50

« kis « « . . 1.50
« paplanhuzat 130/180 dbja . 6.—

vászon pohár- és edénytörlő tucatja . 6.—
angol flanelt takaró 200/130 dbja . 6.-7.—

Deutsch Ferenc
vászon- és damast áruháza, szállodások és 

vendéglősök szállítója
B U D A PEST, V III., M U ZEUM -KÖRU T 10 SZ.

Alapítási év 1895. O Telefon: József 4—60.
:!:!t A fenti mennyiség állandóan raktáron.

G E S S L E R
MÁLNASZÖRP

A LEGJOBB

fagylalt, jegeakávnapon .  &  . m ,
U 111 j l l  h e ;. M inden felv

, hidegkészítm ények előállitá- 
ra, valam int hütőkészülékek- 
lágositást és értesítést szóbeli 
zősködésekre dijm etesen nyújt
ivedók Yezériigynöksége 
isz fá ly :
irut 82. Telefon 73—40.

A Magyar Királyi Sój 
Iparvo

BUDAPEST V., Váczi-k

I I
U a t t l f l l ”  g°zmosoeyar es íeher- 
M Cl 11 j  II nemű kölcsönző vállalat,

Gyártelep:
VII., Gizella-ut 24. szám .

Kölcsön osztály:
V., K atona József-utca 41.

T EL EFO N : 61-98. SZ. T E L E F O N : 159-60. SZ.

Az o rszág  legnagyobb 
és legm odernebb gyára. 
Pontos, tiszta, pehely- 
m entes m unka. A fehér- 
nem üek kím élése é rd e 
kében  a leggondosabb , 
le lk iism eretes kezelés.

Az o rsz á g  legnagyobb 
kö lcsönző  vállalata, 
L egolcsóbban és pon to
san  szállít: K ö lc sö n  fe 
h é rn e m ű t .  Ü nnepi és al
kalm i terítékek. Kizáról.g 
D am ast asztalncm üek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



IV M a g y a r  V e n d é g lő s- é s  K á v é s -Ip a r 1914 ju n iu s  15.

TRflRSYLVflRIfl SEC
L o n i s  F r a n c o i s  &  C o .

császári és királyi ndrari szállítók,
F f llS p  S z á s z  C o k i r a  S ó t h a i  Herczeg ő  Fensége szállítói

BU DA FO K.

10 e l s ő r e n d ű  k i tü n t e t é s .

FŐRAKTÁR* V É D JE G Y .

□  □  □  R o ra  G o n a u r s .  □  □  □

VEZÉRKÉP VI SKLÖSftG

BORHEGYI FER EN C Z | m  « Illtmil lllllll
T E LE FO N : 8 5 -7 9 . 

BUDAPEST. V., GIZELLA-TÉR 
Sürgönyeim: Francois Budafok.

TE L E FO N : 85—55.
BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16. 
TELEFON: Budafok 15. szám.

Hirdetőkfigyelm ébe!!
Gyári-, kereskedelmi- és 
iparvállalatok, borter
melők és borkereskedők 
a szállodás, vendéglős, 
korcsmáros és kávés
iparral összeköttetésben 
álló ezégek legjobb 
hirdetési orgánuma a

Magyar Vendéglős 
és Kávés-Ipar
a szakmabeli ipartársulatok hiva
talos lapja. Hirdetéseket ársza
bás szerint felvesz a kiadóhivatal
Budapest, VI., Szondy-utca 
45-47. -  Telefon: 117-61.

1

A leggazdaságosabb és leghatásosabb 
erőfényforrás — Áramfogyasztás 
g y e r ty a f é n y e n k é n t  c sa k  */g watt. 
L egelőnyösebben p ó to lja  az 

iv lám p á t
Kapható 600 -  3000 gyertyafényben.

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. 
Újpest.

Endrényi Ujo* könyvnyomtató műhelye, '.Szeged, Jókni-utca 4. J
L aptu la jdonos: F. Kit* Lajos.
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