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Budapest V I., S zondy-u . 45-47
Hirdetések fölvétele ugyanott. 
K éziratok nem adatnak vissza.

Külföldi szemle.
Vendéglői záróra szociáldemokrata alapon. — Szálloda- 
ipari főiskola Düsseldorfban —- Berlin vendéglős és 
kávésipara 1913-ban. — Fiatalkorú munkások védelme 
Franciaországban. Kisegítők felmondási igénye Berlinben.

La Ckaux de Fonás svájczi városka a többi 
közt arról nevezetes, hogy a város közigazgatása 
teljesen !a szocziáldemokraták kezében van mintegy 
két |esztendő óta. A városka uj urai e rövid idő 
daczára máris teljesen saját Ízlésük szerint rendez
kedtek Ibe és ezt a vendéglősök megrendszabálvo- 
zásával, az éjjeli tizenkétórai záróra életbeléptetésé
vel kezdték meg. A szocziáldemokraták, az egyéni 
iszíabadság, a polgári jogok kiterjesztésének láng- 
lelkü apostolai a klasszikus Svájcz földjén az abs- 
tinens (polgárok szavazatainak biztosítása czéljából 
— hiába, a czél szentesíti az eszközt! — a legl- 
sctétebb középkori maradisággal fogtak kezet, ma- 
(gukra vállalták a »polgári erénycsószök« undorító 
szerepét és akárcsak nálunk boldog Magvarorszá- 
igon, örök hűséget, szerelmet esküdtek minden al
koholellenes mozgalomnak. Éjjel tizenkét órakor szi
gorú hangon szól be a rend bátor őre a vendégló 
ajtaján: »Messieurs c’est Pheure!« (Uraim! Záróra!) 
és a hazla, a szent szocziális elv meg van 'mentve. 
A laehauxdefondsi vendéglősök különben mint 
egy svájczi vendéglős szaklapban olvassuk, ennek 
a megélhetésüket megtámadó rendeletnek csak azért 
tulajdonítanak nagyobb jelentőséget, mert újabb bi
zonyságát látják benne ama rendszeres mozgalom
nak, melyet az abstinens és alkoholellenes egyesü
letek egyesült erővel indítottak meg a vendéglők 
és korcsmák ellen és amely mozgalomnak czélja tu
lajdonképen nem egyéb, mint az, hogy a hunianis- 
mus, emberszeretet, stb. modern eszmék hangozta
tásával a mozgalom vezetőinek politikai érvényesü
lését segítse elő. Ép ezért a canton vendéglősei

lilatalmas hírlapi harcot indítottak e reájuk nézve 
sérelmes rendelet életbeléptetése ellen, előre is ki
jelentve, hogy meg vannak győződve küzdelmük ered
ménytelenségéről, melynek okait a siralmas politikai 
viszonyokban látják. Metsző gúnnyal mutatnak a ha
tósági atyáskodást statuáló rendelet közrendészeti, 
közbiztonsági szempontokat hangoztató indokolására 
és az elkobzott jogok fejében közterheik megköny- 
nyitését követelik. Ha az ember nem tudná, hogy 
ezt a rendeletet abban az országban bocsátották ki, 
mely gazdaságát, fejlődését és felvirágzását a szál
lodáknak és vendéglőknek köszönheti, joggal hi- 
hetné, hogy az eset nálunk esett meg, annyira ne
vetséges, komikus az. így csak arra lehet tanulsá
gos bizonyíték, hogy milyen ellentéteket szül az el
mélet és gyakorlat és hogy még a szabadon és 
modernül gondolkodó szocziáldemokráczia is szíve
sen nyúl középkori fegyverekhez, ha azokra hatal
mának biztosítása czéljából van szüksége. Szomorú 
az egészben csak az, hogy ilyen retrográd kormány
zati és hatósági intézkedésekre újabb időben nálunk 
Magyarországon is nagyon megerősödött a hajlan
dóság és el lehetünk rá készülve, hogy az amúgy ás 
súlyos és válságos viszonyokkal küzdő vendéglős
ipart a közel jövőben ilyen és hasonló intézkedések
kel fogják boldogítani. Az »Internationales Institut 
für das Hotelbildungsvvesen«-ről, a Szállodások Nem
zetközi Egyesülete által létesített szállodás-főiskolá
ról, melynek alapitói között a »Budapesti Szállodá
sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata« is 
helyet foglal, lapunkban már több Ízben megemlé
keztünk és a főiskola czéljait, szervezetét és tan- 
anyagát behatóan ismertettük. A főiskola első év
folyamát tudvalévőén ez év októberében nyitják meg 
Düsseldorfban és a vezetőség a legélénkebb hír
lapi és társadalmi propagandát fejti ki, hogy ezen 
úttörő és mintaszerű intézmény iránt a közérdeklő
dést, különösen szállodás és vendéglős^pari szakkö-

Szent IBarnitszineti üditöviz.A legkiválóbb szénsavval telite tt ásványvíz. 
Mint asztali víz nagyon kellemes, jóhatásu, 
egészségápoló ital — A Szent Margitszigeti 
Üdítő- és Gyógyvíz Kezelősége Budapest, 
VI., Teréz-korut 22 — Telefon-szám 30-25.
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rökbcn állandóan napirenden tartsa. így a közel
múlt napokban Dr. jur. Glücksmann R., a főiskola 
tanára Berlinben, a »Vercin Berliner Hotelbesitzer« 
felkérésére a Hotel-Eliteben tartott rendkívüli köz
gyűlésen ismertette az uj főiskola nagyfontosságu 
czéljait és rendeltetését. Az előadó mindenekelőtt 
a főiskola keletkezésének előtörténetét, czélját, az 
ennek elérésére szolgáló eszközöket, a tanítás anya
gát, a tanulók felvételi feltételeit stb. ismertette 
mindenre kiterjedő részletességgel, majd kifejtette, 
hogy a tulajdonképeni végcél: a szakszerű ipari és 
kereskedelmi képzettség megadása. Mindabból, amit 
az uj főiskolára vonatkozólag megtudnunk sikerült, 
örömmel és megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy 
egyáltalán nincs okunk a magyar vendéglősipari szak
oktatás mai állapota miatt szégyenkezni, sőt ellen
kezőleg, tekintettel arra, hogjy e téren még a művelt
ségem/ fennen magasztalt Németországot is évtize
dekkel megelőztük, sőt budapesti szakiskolánkat a 
továbbképző tanfolyammal és a borászati szaktan- 
folyammal is kiegészítettük és igy a szakszerű ki
képzést az egész vonalon, minden irányban kiegé
szítettük, tökéletessé tettük: jogos önérzettel és büsz
keséggel hirdethetjük, hogy az úttörők mi voltunk 
és a müveit nyugattal színvonal tekintetében is egy 
magasságban állunk. Ne legyünk tulszerények és ne 
boruljunk le minden előtt mindjárt és csak azért, 
mert külföldi, mert idegen. Becsüljük meg azt is, 
ami a mienk. Az áru és anyagisme, az általános 
ismeretek, az idegen nyelvek oktatása, a felszolgálás 
és illemtan, a gyakorlati kiképzés stb. 'megvannak

a mi szakiskoláink és a budapesti továbbképzőnk 
tantervében is és ne feledjük el, hogy ha és ameny- 
nyiben a düsseldorfi főiskola ennél többet, ennél 
magasabbat ad, úgy ez egyrészt a főiskola látoga
tására ipraedesztinált hallgatók középiskolát végzett
ségére, másrészt a külföld szállodásiparának fejlett
ségére való tekintettel csak természetes. Nálunk a 
szakiskolák hiányt pótló, nagyjelentőségű kulturális 
közintézmények. Düsseldorfban a főiskola az egész 
földkerekséget uraló német szállodásipar nagy er
kölcsi és óriási anyagi hatalmának hajtása. Nálunk 
a szakiskola a kultúra alapja, Düsseldorfban a kul
túra betetőzése és mig itt a Olück Frigyes katonáit 
egy fejlődő szállodásipar, a magyar haza javára ne
veljük, addig a düsseldorfi iskola nemcsak a bel
földi szükséglet fedezéséről gondoskodik, hanem már 
ekszportról is gondoskodik . . .

*
Berlinben most jelent meg a »Berliner Jahr- 

buch für Handel und Industrie:: 1913. évi folyamának 
II. kötete. E mü a német birodalom legelőkelőbb 
ipari testületének, az »Altesten dér Kaufmannschaft;: 
évi jelentése, mely részletesen foglalkozik minden 
egyes iparág specziális viszonyainak ismertetésével. 
A vendéglősipar 1913. évi állapotáról a következőket 
írja:

A vendéglősipar helyzete az elmúlt évben a leg
kedvezőtlenebb volt. A hatás, melyet a politikai za
varok és harezok minden iparágra gyakoroltak, kü
lönösen érezhetővé vált ezen iparágban, mely mint 
tulajdonképeni közvetitőipar (Verkehrsgewerbe) a 
gazdasági pangás kihatásait elsősorban érzi meg. A 
gazdasági válság nyomán beállott munkanélküliség 
és az építőipar teljes pangása következtében e ked
vezőtlen hatás különösen érezhetővé vált.

Majdnem ugyanezen jellemzést olvashatjuk a je
lentésben a kávésiparra vonatkozólag is:

A kávésipar, mely az utóbbi években figyelemre
méltó fejlődésnek indult, jövedelmezőség tekinteté
ben jelentékeny mérvben hanyatlott. E kedvezőtlen

Ha a vendég téved . . .
(—ö J  H i a vendéglőben vagy kávéházban a 

mélyen tisztelt fogyasztó — szándékosan vagy vé
letlenül — kevesebbet mond be a fizetésnél, mint 
amennyit tényleg fogyasztott: tévedett; ha a fizető 
vagy tőpinezér teszi ugyanazt: csalt. »Si duó fa- 
ciunt idein, non est ideim: — tartja a régi latin 
közmondás és mert a közönségben mély gyökeret 
vert az a téves fölfogás, hogy a pinezérek köny- 
nyen tévednek, de soha a maguk rovására, meg kell 
világítani — amennyire lehet — ezt a kérdést is 
és pedig annyival is inkább, mert az ilyen — mond
juk: tévedések — mindkét részen, a pinczérnél és 
a vendégnél kelleténél gyakrabban fordulnak elő és 
a pinezér, ha téved, igen sok esetben nem tesz 
egyebet, mint védekezik a vendég szándékos vagy 
önkéntelen tévedései ellen.

Ugyanis nemcsak a pinezérek, hanem elég gyak
ran a vendégek is tévedni szoktak és feltűnő — 
hogy (amit a pinezérekre szeretnek fogni) rendszerint 
ezek is a saját javukra tévednek. Nekik azonban 
még azon előnyük is megvan, hogy róluk — már 
t. i. a vendégekről —• senkisem tételez fel szán
dékosságot, mig ellenben a, pinezér összeadási mű
veleteit a legtöbb ember gyanakvó szemmel nézi. 
A közönség nem disztingvál, magát minden gyanú 
fölött állónak tartja és abból a sajátos viszonyból 
kifolyólag, mely közte és a pinezér közt áll fenn,
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nem képes elhinni, hogy a pinezér is tévedhet aka
ratlanul. Pedig úgy illenék, hogy disztingváljon, és 
a pinezért se tartsa többnek (vagy kevesebbnek), 
mint embernek. Mert kétségtelen, hogy ha p. o. 
egy pinezér öt pohár sörért (5X24) 1 korona 20 
fillér helyett (5X30) 1 korona 50 fillért számit, 
holott abban az üzletben egy pohár sör ára em
beremlékezet óta huszonnégy fillér — ez oly otromba 
és szándékos csalás, mely felett a vendég jogosan 
háborodhat fel (ha nem szándékos, annál rosszabb 
a pinezérre, mert azt bizonyítja, hogy nem tud ösz- 
szeadni 1) és igaza van, ha nem hiszi el, hogy a 
ipinczér »csak tévedt«. Az a pinezér, aki ily rosz- 
szul tud számolni, aki ily kis összegnél is téved, 
nem való pinezérnek és megérdemli, hogy nyom
ban állását veszítse. Nem lehet ezzel sehogysem 
összehasonlítani azt az esetet, ha p. o. a vendég 
öt pohár sör helyett csak négyet mond be, vagy 
— ha több tételt fogyasztott — egyet elfelejt be
mondani. Az ilyesmi tényleg előfordulhat tévedés
ből, feledékenységből, szórakozottságból, anélkül, 
hogy a vendéget szándékossággal lehetne vádolni, 
amit a pinezérre, ha 24 helyett 30 fillért számit 
egy pohár sörért, nem lehet mondani, mert sehogy
sem valószínűsíthető, hogy a bevett egységárakat el
felejtette.

A közönség emellett, mig a pinezér tévedéseit 
ily szigorúan Ítéli meg, saját tévedéseivel szemben 
nagyon elnéző, Ítéletében nagyon is enyhe és p.

vasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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körülménynek nemcsak a mindinkább növekedő ver
seny az oka, hanem az is, hogy a kávéliázak rend
kívül fényes berendezése mindinkább nagyobb tő
kék befektetését teszi székséges?£. Különösen nagy 
terheket ró a kávésokra, hogy drága zenekarokat 
kell a közönség kívánságára alkalmazniok és hogy 
nagy összegeket kell fizetniük a zeneszerzők eg^e 
sületeinek is. Az általános kedvezőtlen gazdasági vi
szonyok következtében ezenkívül még a kávéházak 
látogatottsága is nagy mértékben kisebbedéit. Ha 
e szomorú adatokhoz még azt is hozzátesszük, hogy a 
németországi vendéglők hanyatlásával kapcsolatban 
— akárcsak nálunk — az élelmi és élvezeti czikkek 
fogyasztása, különösen a borfogyasztás tekintetében, 
szokatlan mérvben redukálódott: elmondhatjuk, hogy 
a hasonló körülmények Németországban a vendég
lős és kávésipar ugyanazon bajait idézték elő, mint 
nálunk. A különbség csak az, hogy mig ott iparunk 
helyzetét hivatott tényezők állandó gonddal és fi
gyelemmel kisérik és ehhez képest bizonyára az or
voslás módszereiről gondoskodnak, addig nálunk az 
ország összes ipari és kere,;(kedelmi kamaráinak évi 
jelentéseiben hiába keressük az iparunkra vonatkozó 
jelentéseket. Ezt a mellőzést, amely csak egy jele 
annak, hogy iparunk jelentőségét és gazdasági sze
repét még az arra hivatott tényezők sem ismerték 
fel, még csak elbirnók valahogy, nem is panaszko
dunk miatta, hanem az már valósággal érthetetlen, 
hogy ily vigasztalanul szomorú helyzetben minden 
ujább törvényalkotás a vendéglős és kávésipar ro
vására megy olyannyira, hogy ma-holnap jóformán 
ennek a két iparágnak csak múltjáról és bizony
talan jövőjéről lehet majd beszélnünk.*

Mint a »Revue générale de la protection de 
l’enfance« Francziaországban a »Conseil suprerieur 
du travaik 1912. október havában felterjesztést in
tézett a kormányhoz aziránt, hogy szállodákban, ven
déglőkben, játékklubokban, kávéházakban a lö éven 
aluli ifjaknak és 18 évesnél fiatalabb nőknek al
kalmazása törvényhozásilag tiltassék meg, ha és a

Elegáns nyári vendéglő 
a Városmajorban
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mennyiben nem állanak közvetlen szülői felügyelet 
alatt. E kérelem alapján a kormány beszerezte az 
idevonatkozó hivatalos adatokat, amelyekből kitűnt, 
hogy a szóbanforgö iparágakban alkalmazott 16 éven 
aluli ifjaknak és a 18. életévüket még be nőm töl
tött nők száma igen nagy, valamint — a kérelem 
folytán létesítendő törvényhozási intézkedésekre vo
natkozólag — beszerezte a kereskedelmi és iparka
marák szakvéleményeit js, amelyek, tekintettel a 
szakszerű kiképzés szükségességére és épen a szak
képzett munkások csekély számára, kivétel nélkül a 
törvényhozás beavatkozása ellen foglaltak állást. Az 
ugyanekkor véleményadásra felhívott közigazgatási 
hatóságok, ifjúságvédelmi egyesületek, munkásszer
vezetek stb. ezzel szemben a kérdés törvényhozási 
utón rendezését sürgették, sót Girond megye prefek
tusa (Délfrandaország) az 1881. évi julíus 17-iki 
törvényre való hivatkozással a kávésoknak női alkal
mazottak tartását egyáltalán, tehát korra való te
kintet nélkül, megtiltotta.

A megindult mozgalom, mely mindenütt általános 
érdeklődést keltett a vendéglős és kávésipari körök-

o. a maga szivarját vagy czigarettáit következete
sen elfelejti bemondani és csak akkor fizeti, ha a 
föpinczér erre külön figyelmezteti. A legnagyobb lelki 
nyugalommal teszi ezt és gyakorolja ezt a kényel
mes szokást, hiszen fizet — ha szólnak neki és a 
szándékos csalást még akkor sem lehet rábizonyí
tani, ha véletlenül — gyakrabban téved. Itt valami 
igazságot érzünk ki, mert — úgy gondoljuk a 
feledékenységhez mindenkinek egyforma joga van es 
— ha fizetési kötelezettségről van szó minden
kinek mindenre egyformán kell emlékeznie. És van-e 
köztünk klubban, vendéglőben és kávéházban élő em
berek között csak egyetlen egy is, aki bátran, nyu
godt lélekkel el merné mondani magáról, hogy éle
tében egyetlen egyszer sem esett akaratlanul ha
sonló tévedésbe? Akit a föpinczér még sohasem fi
gyelmeztetett volna az egy trabukóra, a négy prin- 
cesásra, avagy a tegnap este véletlenül elfelejteni 
bemondott három Kuglerre? Merjük mondani, hogy 
ilyen ember aligha jár e földtekén. Ott, hol az em
ber a törzsvendég, ahol a borfiutól kezdve a fő
nökig mindenki ismeri, az ilyen eset fel sem tűnik, 
a vendég nagyot néz, csodálkozik a saját feledckeny- 
ségén, fizet és a dolog rendiben vau, idegenben azon
ban, ott, ahol a vendéget senki sem ismeri, az ilyen 
kis esetből sok helyen már nagy kázus keletkezett. 
Becsben például az antisemitizmus luegeri virágzása 
idején Berlin egyik legnagyobb gyárosát csalással 
vádolták meg, mert a kávéházban egy szelet kug- 

Megrendeléseknél kérjük tisztelt i

lófot — amit a felesége evett meg — elfelejtett 
bemondani.

A pinczcr azonban — sajnos — mindig hát
rányban van a publikum mögött, mert a fogyasz
tás bemondásánál nemcsak arra kell ügyelnie, hogy 
ne tévedjen, hogy az egyes ételek, italok stb. árát 
helyesen számítsa fel és összegezze stb., hanem le
hetőleg — ha ugyan képes rá — még azt is figye
lemmel kell kisérni, bemond-e a vendég mindent, 
amit fogyasztott? Mivel pedig ezzel az emberfeletti 
emlékezőképességgel a világ egyetlen főpinezére sem 
rendelkezik, rendszerint a háta mögött álló felszol
gáló pinezér siet segítségére. De vájjon megbizha- 
tók-e ennek a bemondásai is, mikor az italnemüeket, 
apró süteményt, gyümölcsöt nem is ez, hanem egy 
harmadik személy, a borfiu szokta felszolgálni? Ha 
az ember bármely nagyobb világvárosi vendéglő vagy 
kávéház üzemét figyeli meg, kénytelen belátni, hogy 
egyetlen pinezér sem ellenőrizheti teljesen megbíz
ható módon revierjének forgalmát és hogy ennél
fogva majdnem teljesen a vendégek lelkiismeretes
ségének van kiszolgáltatva, noha — természetesen 
— kisebb-nagyobb tévedések még ez esetben sincse
nek kizárva. Hogy mennyi kárt szenvedhet a fö
pinczér oly fogyasztók révén, akik üzleteinkben rend
szeresen űzik a csalást, arról most nem is szólunk.

Nálunk a vendég és pinczcr közötti bizalmas, 
baráti meleg viszonyról sokat szoktak és szeretnek 
Írni. Nem vagyunk elég malicziózusak ahhoz, Hogy

dvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ben, különösen Németországban talált nagy figye
lemre, mivel az ipartörvény, valamint a vasárnapi 
munkaszüneti törvény noveíláris utón rendezése itt 
is napirenden van. Mert bármily helyesnek és szük
ségesnek is tartják egyrészt, hogy a fiatalkorú mun
kások munkaerejének kihasználása törvényhozási in
tézkedések által legyen megakadályozva és hogy e 
mellett a foglalkozásuk közben fenyegető erkölcsi 
veszélyek ellen is minél nagyobb és jobb védelemben 
részesüljenek, addig másrészt annak hangsúlyozása 
elől sem zárkózhatnak el, hogy nagyon is kétséges, 
hogy a kitűzött czél a kért törvényhozási intézke
dések révén el lesz-e érhető és hogy a törvényes 
védelem az érdekelteknek a gyakorlati életben nem-e 
lesz inkább kárára, mint hasznára?

Trub Henrik montecarlói szállodás, a »Monitcur 
du Commerce et dél ’lndustrie«-ben »Hotelindustrie 
und Sonntagsruhe in Frankreidh« czimen megjelent 
czikkében behatóan foglalkozik e kérdéssel, és igen 
érdekes következtetések után oda konkludál, hogy 
egy szigorúan végrehajtott vasárnapi és munkaszü
neti törvény a Riviéra összes szállodáit, vendéglőit

és kávéházait a tönk szélére juttatná, mert ezen üze
mekben tiszta J ehetetlenség minden állást kétszere
sei betölteni. Czikkének befejező részében Trub a 
gyermekvédelem terén Francziaországban szerzett ta 
pasztalatairól is beszámol és a következőket mond
ja: »Az ifjukoru munkások munkaerejének kihasz
nálása megakadályozására irányított törekvése révén 
a törvényhozás csak annyit ért el, hogy az ipar a 
gyermekmunkára ma már jóformán nem is reflek
tál és igy a fiatalkorúak részére a kenyérkereseti 
alkalom a minimumra redukálódott. Ennek káros kö
vetkezményei máris két irányban jelentkeznek, még 
'pedig egyrészt abban a szomorú körülményben, hogy 
ezer meg ezer gyermeket a törvényes védelem a 
mindennapi kenyerétől fosztott meg és valósággal az 
utcára lökött, másrészt a tanonczok álta’ános és szak 
szerű kiképzése — a tanonczidő rövidsége miatt - 
lehetetlenné vált. Kitűnt, hogy szakipari üzemeink
ben a fiatalkorú alkalmazottaknak, d'e különösen a 
szállodai alkalmazottaknak, akiket a szállodás úgy
szólván családi körébe fogad, ahol kellő felügyelet 
alatt állnak és megfelelő ellátásban is részesülnek, 
semmi szükségük a külön törvényben biztosított vé
delemre, mert munkája rendszerint könnyű, nem tul- 
erőltetett és kellő pihenőidővel jár. A törvény szi
gorú alkalmazása a szállodásokat arra kényszerítené, 
hogy üzemeikben fiatalkorúakat egyáltalán ne alkal
mazzanak, ami a törvény humánus in encziói ellenére 
az érdekeltek nyomorához vezetne.

*

A »repülő pinczér« a magyar »kisegitő:< berlini 
kollégája és amint a »kisegitő« a magyar vendéglős 
és kávésiparban egy általánosan elfogadott elneve
zés, fogalom, mely bizonyos meghatározott alkal
mazotti állapot, minőséget jelent, ép úgy Berlinben 
és egész Németországban is a »Fliegender« alatt oly 
pinczért értenek, aki a vendéglőben vagy kávéházban 
állandóan alkalmazott pinczérek, az u. n. stabil ét
hordót vagy kávéssegédet helyettesíti ama napokon, 
amelyeken ezek szabadok, illetve üzleti nyelven: ki-

ennek okát kizárólag a pinczér által nyújtott hi
telben keressük, ámbár ez sémi a leggyengébb ka
pocs, de mert a pinczárnek még akaratlan tévedé
seit is mindig a legnagyobb szigorral büntetik,- bí
rálják (a kedélyes »bliccze!-ésről« ma már »nem vicz- 
czelneka), a vendég hasonló visszaéléseit ellenben 
majdnem mindig enyhitő elnézéssel csak tévedésnek, 
feledékenységnek minősítik és nyomban meg is bo
csátják, nem habozunk kijelenteni, hogy e kérdés
ről írni lehet, sőt kell, hogy e kérdés körül egy 
a pinczérekre nézve olyannyira helytelen közfelfo
gás fejlődhetett ki, nem más az oka, mint az, hogy 
a fizetés üzleteinkben kezdettől fogva a fogyasztók 
iránti bizalom alapján történik és hogy mindig csak 
a pinczér ellenőrzésére gondoltak, a közönség el
lenőrzésére ellenben soha. A vendéglőkben és kávé
házakban általában szokásos fizetési mód, amely — 
néhány modernszabásu üzletet kivéve — abban áll, 
hogy a vevő (fogyasztó) mondja be a pénztáros- 
nek (a főpinczérnek), mit kell fizetnie, épen csak

a mi üzleteinkben dívik, minden más iparágnál egy
szerűen elképzelhetetlen. A régi kávéhazakban, ame
lyekben a fogyasztás főleg a kávéra, kávéházi ita
lokra és egynéhány ételnemüre szorítkozott, vagy a 
kisebb vendéglői üzemekben, amelyekben a főpinezér 
a fogyasztók konzumáczióját úgy ahogy, mégis csak 
áttekintheti, még csak érthető volt a régi, elavult 
fizetési rendszerhez való görcsös ragaszkodás, ma 
azonban, mikor a kávéházak üzemköre olyannyira ki
bővült, hogy a café-restaurantokban a kávéházin ki
vid valóságos vendéglői üzemet tartanak fenn, a ven
déglők pedig valóságos étlapóriásokkal kénytelenek 
vendégeik igényeit is kielégíteni: a régi állapotok 
fenntartása előbb-utóbb lehetetlenné fog válni. Azt 
hisszük, hogy e kérdés megérdemelné, hogy azok, 
akiket leginkább érint, vele behatóan foglalkozzanak 
és keressék a helyes, igazságos és gyakorlatilag is 
megvalósítható megoldás: egy uj fizetési rendszer 
módozatait.
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menőt tartanak. Ha az ilyen kisegítő (repülő) pinczér 
a hétnek csak egy, két vagy három napján dolgozik 
ugyanazon üz'etben, a munkaadóval ily módon lét
rejött szerződés viszonyát a munkanap elmúltával 
lejártnak szokták tekinteni. A munkaadó és munkás 
közötti sze ződéses viszony azonban nyomban más
ként alakul, ha az alkalmazott valamely nagyobb 
üzemben egy hétig, vagy még hosszabb időn át volt 
alkalmazva. A fe’mondási idő tekintetében az ilyen 
pinczérekre nézve úgy látszik Németországban még 
nem |i; lakúit ki egy egységes törvényes gyakorlat és 
emiatt gyakori pereskedések folynak. Így nemrég 
egy berlini kávéssegéd indított pert volt gazdája 
ellen 98 márka kártérítési összeg megítélését kö
vetelve felmondás nélkül történt elbocsátása miatt, 
A »felperes«-kávés azzal védekezett, hogy alperes 
a kávéssegéd — múlt évi november közepe óta csak 
mint kisegítő dolgozott üzletében és mint ilyen, jo
gosan nem tarthat igényt a szokásos felmondásra, 
annál kevésbé, mert csak az állandóan alkalmazott 
pinczérek helyett dolgozott és fizetést is ezektől hú
zott. A bíróság a felperes védekezésével teljesen 
ellentétes álláspontra helyezkedett, megállapította a 
panaszos kártérítési követelésének jogosultságát, áz
zál indokolva ezen állásfoglalását, hogy a munkavi
szony ily hosszú szolgálati idő után — daczára an
nak, hogy az kezdetben kétségkívül ideiglenesnek 
volt tekintendő és kisegitő-pinczéri jelleggel birt 
önmagától az állandó alkalmaztatás jellegét vette fel 
és a munkást ennélfogva a szokásos felmondás) idő, 
illetve — ennek be nem tartása miatt a kért 
kártérítés jogosan illeti meg. —ö—

Ipari felolvasások.
Az ipari oktatás és szakképzés elméleti avagy 

gyakorlati irányba terelése tekintetében a tanférfiak 
és a gyakorlat emberei közt nagyok még ma is a 
nézeteltérések és amíg az első, főleg az elméleti 
oktatásnak szeretnének túlsúlyt biztosítani, addig 
utóbbiak a gyakorlatot tekintik a kiképzés fontosabb 
faktorának és ennek minél nagyobb mérvben érvé
nyesüléséért folytatnak erős küzdelmet. A kereske
delmi és ipari oktatás és szakképzés gyakorlati irány
ba való terelése körül kifejlődött ezen erős küz
delemben mindkét oldalról fölhozta ki-ki a maga 
é.rvei[t s legjobb tudása és meggyőződése szerint vé
delmezte a maga álláspontját. Kétségtelen is, hogy 
a vitának meg lesz a jótékony hatása a szakszerű 
kiképzés szempontjából. Hanem azért nagyon téved 
az, aki azt hiszi, hogy az iskola, bármennyire a 
gyakorlat alapjaira helyezkedik is, képes lesz az ipa
rosvilág számára az igazi gyakorlat embereit fö.- 
nevelni. Sőt mi több, maga a gyakorlati élet, az 
üzleti forgalomban részvétel sem nevelhet olyan gya
korlati embereket, akik egyúttal átlátják az egész 
ipari életet, akik szerves egészbe tudják összefor
rasztani a gyakorlati élet jelenségeit és bizonyos 
objektív magaslatról tudják nézni azt, ami az ipar 
terén történik.

A vendéglős és kávésipari szakoktatás terén a 
két irányzat kezdettől fogva szerencsés összegyez-
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tethetése folytán az elmélet és gyakorlat emberei 
közt e nézeteltérés nem merülhetett fel, sőt amióta 
a budapesti vendéglősök szakirányú tanoncziskolája 
a továbbképző tanfolyammal kibővült, a szakszerű 
kiképzés oly tökéletessé vált, hogy mindkét szem
pontból kielégítheti a vele szemben támasztható igé
nyeket. A továbbképzés szolgálatában áll a szaksajtó 
is, és talán szabad reá hivatkoznunk, hogy a »Ma- 
gyar Vendéglős és Kávés-Ipar«-nak, amely czéltudatos 
igyekezettel és némi sikerrel fejleszti vendéglőseink
ben és kávésainkban hivatásuk magasabbrendü fel
fogását, kari önérzetüket, iparuk szeretetét és érdek
lődésüket minden iránt, ami azzal vonatkozásban áll, 
e téren sok újításával érdemeket is szerzett ma
gának.

A szaksajtó mellett azonban ismerünk egy igen 
czélirányos, igei üdvös és hasznos eszközt, amely 
a gyakorlati továbbképzés terén szinte nélkülözhetet
len, mert élőszó erejével, közvetlenségével hat: az 
előadást.

A fővárosi ipari, kereskede'mi és gazdasági kö
rök és egyesületek az utóbbi időben sokat tesznek 
ezen a téren. A gazdasági előadások és fölolvasások 
napirenden vannak és aki figyelemmel kiséri eze
ket, tudja, hogy az ilyen előadások egyre nagyobb 
és szélesebb körök érdeklődését keltik föl. Hanem, 
ha valahol, ezen a téren áll a legkülönösebben, hogy

kávéházak, Első Magyar Üveggyár rt.
vendéglők és
szállodák részére Budapest, V . Gizella-tér 1.
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az ilyen előadás lehet sok, tehet több, de sohasem 
lehet elég. A fővárosi előadások fejlesztése terén 
tehát még sok a tennivaló. Rendszeresség, szervezett
ség kell hozzá. Bizonyos egyöntetűség, amely útját 
állaná annak a ma még nagyon is érezhető hiány
nak, hogy az előadásokat hol ebből, hol abból n 
tárgykörből veszik és szívesen mellőzik a pedagógiai 
szempontokat. Az egymástól elválasztott, de egy czélu 
közgazdasági egyesületeknek hát nem ártana, ha e 
tekintetben valamely közös eljárást követnének és_ egy 
központi vezetés alá helyeznék fölolvasó gyűléseik 
rendezését és irányítását. Sok energiát, sok időt ta
karítanának meg vele és bizonyos jótékony szer
vezettséget hoznának a dologba.

Az ismeretterjesztő előadásokat a kávésiparban 
Harsányi Adolf honosította meg elnöksége idején, 
sok hasznos és élvezetes órát szerezve ezzel ipa
rostársainak, mig a »Budápesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulata« a továbbképző 
tanfolyamok állandósításával helyettesíti e felolva
sásokat.

Ha igy a fővárosi ipari, kereskedelmi és gaz
dasági fölolvasások és előadások terén isi még na
gyon sok a tennivaló, szinte mély szomorúsággal 
kell a vidéki nagyobb városokra néznünk, ahol az 
ipari, kereskedelmi és gazdasági oktatásnak ez a 
neme teljesen el van hanyagolva. Nem mintha a 
vidék városaiban időnként nem akadna egy-egy bá
tor vállalkozó, aki dicséretes buzgalommal neki nem 
vágna a közönynek, de ezek a bátor férfiak ritkák 
és elöbb-utóbb belefáradnak a küzdelembe. Emellett 
mindaz, amit a fővárosi előadások hiányaként emlí
tettem, fokozottabb mértékben jelentkezik a vidéken.

Egy országos, szervezett mozgalomra tehát — 
úgy vélem felette nagy szükség volna. A vendég
lősök országos szervezete, a »Magyar Vendéglősök 
Országos Szövetsége« volna hivatva arra, hogy köz
pontjából intézze a gyakorlati továbbképzésnek ezt 
a munkáját és a szövetség vidéki góczpontjai bizo
nyára támogatni is fogják a központ ebbeli törek
vését. A szakipari tudás, műveltség és a vendéglős- 
társadalom szervezetének hatalmas támasza lehetne 
ez az országos instituczió, melynek támogatói közt 

semmi kétség — első helyen lesz a magyar szak
sajtó és főleg a »Magyar Vendéglős és Kávés-Ipar«.

A kávé, a kávéház, a kávés.
A kávét majdnem mindenütt az egész világon 

vízzel együtt szolgálják fel és erről a vízről, amely
ből minden kávéházi vendég anélkül, hogy tudná 
miért, vagy anélkül, hogy szomjúság gyötörné — 
kevesebbet-többet meg is iszik, a felszolgáló ká
véssegédek ujjaival kapcsolatban mostanában talán 
a kelleténél is több szó esik. A kávéházi vízfogyasz
tás ma már ép oly jó vagy rósz szokás, mint maga 
a kávéházbajárás, amelynek ma már valóságos kul
turális, ipari, kereskedelmi, társadalmi stb. jelentő
sége van és bármennyit is Írjanak, dörögjenek a 
kávéházak levegője, köztisztasága ellen, bizonyos, 
hogy a kávéházak közszükséget pótolnak, amelynek 
kielégítésére épen csak a kávéház képes és van hi
vatva. A tipikus xegy pohár viza, ha mindjárt egy
nél több is, a földkerekség minden modern beren
dezésű kávéházában egyformán feltalálható és olyan 
elterjedt szokás, melyet megszüntetni, más valamivel 
pótolni lehetetlen. Nálunk Magyarországon a figyel
mes kávéssegédek ötször-hatszor isi szívesen adnak 
a vendégnek friss, nyáron jó hidegre hütött vizet.

Angliában, Francziaországban már kissé takarékos- 
sabban bánnak vele. Németország déli részében pláne 
külön e czélra alkalmazott csinos leányzók szolgál
ják fel.

A kávéhoz való vizivás tehát kétségkívül az egész 
világon egyformán elterjedt szokás és annál feltű
nőbb és érdekesebb, hogy az emberek legnagyobb 
részének halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi a 
czélja, oka annak, hogy a kávéhoz vizet is szolgál
nak fel? A legtöbb ember rendszerint mohón leönti 
magába kávéját, ami már magában véve megbocsát- 
hatlan hiba és ezt azzal tetézi, hogy utána egyik 
pohár vizet a másik után issza. Hát ez nagy hiba. 
Mert, eltekintve attól, hogy a kávét lassan, kortyon
ként, színét, izét, szagát külön-külön goutirizva, va
lóságos áhítattal kell meginni és eltekintve attól, 
hogy az igazi gourmand — ha a kávé jó — egy 
csészével nem is elégszik meg, a kávéhoz felszolgált 
víznek nem az a rendeltetése, hogy a kávé után, 
hanem a kávé előtt igyunk belőle, nem is sokat, 
nem is pohárszám, hanem csak keveset, eleget ah
hoz, hogy a v í z  elvegye a szájüregben levő étel 
vagy dohányizt, amelyek rendszerint lehetetlenné te
szik, hogy a kávé »nemes« izét, illatát teljesen ki
élvezhessük. Ezért kell a kávé előtt egy-két korty 

és nem pohár — vizet innunk és mert éneikül a 
kávé jóságát, minőségét meg sem tudjuk helyesen 
bírálni. A kávésok, vagy talán a kávéssegédek fel
adata volna, hogy erre a közönséget alkalmas mó
don kitanitsák, megmagyarázva, hogy a rósz vagy 
kellemetlen szájíz a legfinomabb kávé pompás izét 
is lerontani képes. Akkor a »rosz és ihatatlan kávé« 
miatti panaszok is ritkábbak volnának és nem a 
kávés renommeija szenvedne a vendég kellemetlen 
szájize, vagy az esetleg hibás fogakban elrejtett étel
maradékok miatt, amelyek tudvalévőén bőven ter
melik a legkellemetlenebb rothadási produktumokat. 
A szájüreg abszolút tisztántartása legelső előfelté
tele a teljes és igazi kávéélvezetnek és a kávéház-

______________bán felszolgált viz kizárólag e czélra szolgál. A viz
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szomjúságot csillapító hatása ezzel szemben csak má
sodsorban jöhet tekintetbe.

*
A vendéglősöket és kávésokat úgy nálunk, mint 

külföldön rendszerint egy kalap alá szokták vonni 
és tapasztalatból tudjuk, hogy nálunk a vidéken nem
csak a vendéglősök és kávésok, hanem a szállodá
sok is erkölcsi, anyagi és ipari érdekeik védelme 
czéljából egy ipartársulatba szoktak tömörülni, ami 
kétségkívül annak bizonyítéka, hogy érdekeik is, vagy 
legalább1 azok nagy része azonos. E tény és az en
nek alapján kialakult közfelfogás dáczára azonban 
kétségtelen az is, hogy — bár a vendéglőben a 
kávéházi ételek, italok és más élvezeti czikkek ki
vétel nélkül kiszolgáltathatok, a vendéglősipar és a 
kávésipar érdekei igen sok tekintetben ellentétesek, 
minek legkézzelfoghatóbb bizonyítéka viszont az, hogy 
a nagyobb városokban e specziális érdekek a ven
déglősöket és kávésokat már külön ipartársulatokba 
és szövetségekbe tömöritették.

Külföldön és e tekintetben bátran hivatkozhatunk 
a földkerekség legnagyobb metropolisaira, ahol a 
kávésipar seholsem emelkedett a fejlődés és gazda
sági jelentőség oly magas fokára, mint nálunk Bu
dapesten, a vendéglősipar és kávésipar üzemkörét 
törvények és szabályrendeletek nem állapítják meg 
oly éles határozottsággal, mint nálunk és igy ki 
is van zárva annak lehetősége, hogy ott — mint 
nálunk a színházi vacsorák miatt oly ellentét áll
jon elő, mely a két iparág létérdekeit egyformán 
érinti. A harezban a vendéglősök törvény és sza
bályrendelet által biztosított jogaikra, a kávésok a 
közönség igényeire hivatkoznak és azzal érvelnek, 
hogy a kávésipar folytonos fejlődésével együttjáró 
kiadási többletek is arra kényszerítik őket, hogy 
üzemkörük bővítése révén jövedelmeik szaporítására 
törekedjenek. Bizonyos, hogy nem minden kávés gon
dolkozik igy és értjük a kérdés eldöntésére hivatott 
hatóságok súlyos helyzetét, melynek a kávésokon és 
a vendéglősökön kivül a közönség igényeire is te
kintettel kell lennie és amelynek ép úgy kell az 
egyiknek régi jogait megvédeni, mint a másiknak

Akármilyen is legyen majd annak idején a ha
tóságok döntése e kérdésben, bizonyos, hogy az al
kotandó uj szabályrendeletnek csak akkor lesz ér
telme és értéke, ha az abban foglalt megállapítások 
kellő ellenőrzéséről is gondoskodás fog történni.

A székesfőváros törvényhatóságának e nehéz kér
dést nagy böloseséggel, igazságosan és mindkét fél 
érdekeinek egyforma méltánylásával kell megoldania, 
és keresnie és megtalálnia kell azt a középutat, a 
melyen haladva, az érdekelt felek igényeit egyfor
mán kielégítheti. Nem szabad megakasztania fejlő
dése utján a kávésipart, de viszont nem szabad meg
feledkeznie a vendéglősök legvitálisabb létérdekeiről 
sem, amelyeket a naponként szaporodó söntések, au
tomata büffék, kifőzések, szövetkezeti borüzletek, pen 
ziók amúgy is eléggé fenyegetnek. A két iparág 
érdekképviseleteinek pedig, amelyek között a közel 
múltban oly szép harmónia uralkodott, ezzel szemben 
az a feladatuk, hogy a hatóság e kényes és nehéz 
feladatának megoldását praktikus javaslataikkal le
hetővé tegyék, megkönnyítsék és megteremtsék azt 
az uj alapot, amelyen mindkét szép iparunk egyforma 
nyugalommal és ezé!tudatossággal teremthesse meg 
a maga továbbfejlődésének és virágzásának előfel
tételeit és biztosítékait.

*
Rendszertelenül ugyan, de mégis a kávésiparról 

írván, a kávé, a kávéház után, ha merész is az 
sidearurn assoriatio«, hadd essék néhány szó a ká
vésról is. Nem mint egyénről, hanem mint iparosról, 
mint egy ipari egyesülés lánczszeméről, akire a maga 
hatáskörében nemcsak a saját, hanem a kari közér
dekek szempontjából is kiváló szerepköre vár. Bámu
latos, hogy a budapesti kávésok legnagyobb része 

tisztelet a kivételnek! — ebből a szempontból 
mily kevéssé felel meg a közérdek szempontjából 
megalkotható ideálnak, vagy mintának és bámulatos 
az az isteni nemtörődömség, melyből ha zsebre 
megy. — csak nagy ijedelmek és alapos lelki aggo
dalmak képesek kizökkenteni. Űk, akik annak idején, 
midőn a kávésipari munkások szocziális mozgalmai 
zavarták nyárspolgári álmaikat és százával töltötték 
meg a Vigadó és a Sas-kör termeit, most — hogy 
békés esztendők nyugalmát és rendjét élvezhetik 
valósággal láthatlanokká váltak és még a társulat 
társas összejövetelein is, amelyeknek pedig az a hi
vatásuk, hogy a kartársi összetartást és, együttérzést 
megerősítsék, kollegiális elmaradásukkal valósággal 
tüntetnek. És nincs különbség e tekintetben a na
gyok és kicsinyek, a gazdíagok és szegények közt, 
akik egyforma nyugalommal bíznak mindent az elnök 
bölcsesegére, az alelnök harczi készségére, a pénz
táros becsületességére, az ellenőr közmondásos, szi
gorúságára. Minden, ami van, rendben van és úgy 
van rendben, ahogy van. Szeretjük hinni, hogy ez 
nemcsak a kényelmes megnyugvás, hanem a vezető
ségbe vetett közbizalomnak megnyilatkozása. Úgy 
tudjuk azonban, hogy mindezeknél némi érdeklődés 
a közügyek iránt a vezetőségnek kedvesebb volna 
és hogy ugyancsak az elnökség és választmány szí
vesen vennék, ha a tagok ép most, mikor az ipar-
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társulat százéves fennállásának megünneplésére ké
lszül, részt kérnének maguknak a közügyek: intézésé
ből. Ennek elérésére nem élhetünk eléggé komoly 
intelmekkel, mert tapasztalatból tudjuk, hogy a tes
tületek vezetőit, bármely érdekcsoport élére is ál
lította őket a közbizalom, nehéz és gyakran egész 
önfeláldozásukat igénylő munkájukban semmi sem 
kedvetleniti el oly nagy mérvben, mint azoknak az 
embereknek közönye, részvétlensége, akiknek érdeké- i 
ben e (munkásságukat kifejtik és hogy az ilyen reak- 
cziónak árát előbb-utóbb a közérdek adja meg. Ar
ról, hogy ilyen viszonyok között a kari önérzet, 
a Standesbewustsein kifejlődéséről szó sem lehet, 
nem is akarunk Írni.

TÁ R SU LA TO K . EGYESÜLETEK.

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

Jegyzőkönyv
Felvétetett a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pin- 

ezérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete igaz
gatóságának 1914. évi junius hó 26-án délután fél 5 órakor 
az egyesület központi irodájában tartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Gundél János, Dökker 
Ferencz, Frenreisz István, Kommer Ferencz, Gund'el Ká
roly, F. Kiss Lajos, Waltz György, Kőváry Jenő igazgató- 
sági és felügyelő-bizottsági tagok és Dr. Nagy Sándor jog
tanácsos.

Elmaradásukat kimentették: Glück Frigyes, Kittner Mi
hály, Holub Rezső, Oláh Gyárfás Mihály.

3153. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv veze
tésére Dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére F. Kiss 
Lajost kéri fel.

Jogtanácsos felolvassa a lmult ülés jegyzőkönyvét, amelyet 
az igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.

3154. Elnök jelenti az igazgatóságnak, hogy Nyugdij- 
egyesületünknek és iparunknak jótékony pártfogóját, mél- 
tóságos székasi Szacelláry György országgyűlési képviselő, 
udvari tanácsos urat súlyos csapás érte felesége elhuny- 
tával.

Az igazgatóság részvétének felállással és jegyző
könyvében kifejezést ad' és erről Szacelláry György Ömél
tóságát részvétiratban értesíti.
3155. Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámo

lásait.
A budapesti választmány junius havi elszámolásán 1862 

K 61 fillér bevétel és a folyósított nyugdijakkal együtt 
958 K 34 fillér kiadás mutatkozik. Csekkszámlára bekülde
tett 904 K 27 fillér.

A kassai választmány junius havi elszámolása* 292 K 
64 fillér bevételt és 20 K kiadást tüntet fel. Csekkszámlára 
beküldetett 272 K 64 fillér.

A szombathelyi választmány junius havi bevétele 196 
K 76 fillér, kiadása 80 K 74 fillér volt. Csekkszámlára be- 
küldtek 116 K 02 fillért.

A pozsonyi választmány május havi elszámolása sze
rint e választmány bevétele 687 K 04 fillér, kiadása 37 
K 88 fillér. Csekkszámlára beküldetett 649 K 16 fillér.

Az igazgatóság a jelentéseket tudomásul veszi.
3156. Jogtanácsos jelenti, hogy Scherb István tagdíj 

visszatérítés iránti kérelmet terjesztett elő. Minthogy ne
vezett az egyesületnek csak 1912. tmájus óta tagja, az alap-

A Budafoki Magyar Királyi Pince- 
mesteri Tanfolyam által kezelt

■V'Kse*-

kincstári borok
és a földmivelésügyi magyar királyi 
minisztérium felügyelete alatt álló
m agyar K irá ly i Országos 
Központi mintapince

Főelárnsitója Belatiny Artúr
Központi iroda és ra k tá r: Budapest, VII., 

Üllői-ut 60. Telefon József 2 —57.

szabályok 66. és 69. §-ai értelmében tagdíj visszatérítés 
meg nem illeti.

Az igazgatóság Scherb István kérelmét az alapsza
bályok 66. ,és 69. §-ai értelmében elutasítja.
3157. Jogtanácsos bemutatja Kádár Jánosnak kérelmét 

nyugdíjbiztosításának 600 koronáról 1200 koronára való fel
emelése iránt. Minthogy nevezett tagdíjaival hátralékos,

az alapszabályok 21. §-a értelmében kérelmét az igaz
gatóság ez idő szerint nem teljesítheti és felhívja őt, 
hogy hátralékait pótolja és kérelmét azután ismételje 
meg.
3158. Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 8 drb. 

tagsági igazolvány bocsátható ki a taggyüjtés Delfin Samu 
közjemüködésével eredményesen folyik.

Tudomásul szolgál.
3159. Jogtanácsos jelenti, hogy a postatakarékpénztár

tól a folyó havi befizetésekből 3200 korona utalható át.
Az igazgatóság ezen összeget a Magyar Országos 

Központi Takarékpénztárnál levő folyószámlára utalja át. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kmft.
Dr. Nagy Sándor

jogtanácsos.
Bokros Károly

elnök.

Kimutatás
a .Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és 

Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesületének Igazgatósága. 
1914. julius hó 26-án tar:ott Igazgatósági ülésén folyósított 
nyugdijakról.

1 Nyugdijak.
1. Özv. Bagossy Vinczéné Kassa VI havi nyugd K 12.50
2. Brukács Ferencz VI. « « . 28.33
3. Kintzl Antal VI « . .21.25
4. Özv. Kéth Károlyné Szeged VI. « « « 79.16
5. Klímán Imréné VI. . « « 66.66
6. Özv. Rósner Ignácznés gyerm. VI. « -. . 22.50
7 Varasdt Sándor Szombathely VI. « « « 35.40
8. Wittreich Nándor VI . . . 33.34
9. Zwetkó Lajos Pécs VI • > • 75.—

10 Benky Vilmos gyermeke VI. . . . 5  31
11. Özv Prindl Nándorné VI • • .1 0  62
12. Ozv. Sztanoj Miklósné VI . . . 26 25
13. Özv. Schmiedt Alajosné VI. « « . 26.25

T IP iísen iP olgári S erfő ző  „P itsani ősforrás" a  JTlünct)eni 
P auíaner Sörfőzó R é szv én y-T á rsa sá g  S á lvá tor sör g y á r
rn fgyarországi kizáró- J T I n y n t t  / J V  T p s i  Ajánljuk következő világhirü söreinket úgy hordóban, mint palackban „Pilseni Ösfoz- 
t e 5 . 2 f kÉÍ Y S t,? e  ^  V 5  j r a  rés . ö r "  a PlUeni polgári S e r i b ő l ,  a.api.ta.ott IM2. „M üncheni p iu .a n e r  sö r"  a
B u d a p e s t ,  IX  kér., Ranolder-utca 4. szám. Müncheni Pauíaner sörfőzó Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sö r"  a 
T e le fo n sz é m : jo z s e f  2 4 - 6 1 .  o -s rJ T S  Müncheni Paulan r sőrföző Salvátorsorgyárból, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ipartársu lata  ingyenes munkaközvetítője" közleményei.

1914. julius 15. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

Kimutatás.
1914 junius 16-tól 31-ig elhelyeztetett:

Főpinczér . .
állandó

................................  9 . .
kisegítő

felszolgáló . . ................................  64 . . .
kávéfőző .......................  . 5 . .
konyhalegény . ................................  21 . . .
felirónő . ................................  27 . . .
takarítónő ................................ 22 . . 3

összesen . . 148 511

A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" 
közleményei.

A vasárnapi munkaszüneti töivénytervezef.
(Negyedik közlemény.)

Lapunk f. évi junius hó 1. és 15-iki és ju
lius hó 1-ei számában közöltük a »Magyar Ven
déglősök Országos Szövetségéinek az ipari mun
kának vasárnapi és ünnepnapi szüneteléséről szóló 
törvényjavaslat előadói tervezetének tárgyában a vi
déki ipartársula'.okhoz intézett átiratát, valamint a 
vidéki, nevezetesen: a sárosmegyei, .brassói, szegedi, 
kecskeméti, temesvári, németujvári, árvamegyei, bor- 
sódmegyei, lugosi, győri, kolozsvári, somogymegyei, 
pozsonyi, nógrádmegyei, pécsJbaranyai és újpesti 
ipartársulatoknak ezen átiratra adott válasziratait. A 
már felsoroltakon kívül még a következő két válasz 

.érkezett a M. V. O. Sz. elnökségéhez:
XVIII. Zentai vendéglősök és kávésok ipartársula'.a

F. évi junius hó 23-án kelt nb. átiratukra van
szerencsénk tudatni, hogy közgyűlésünk az átiratra 
vonatkozólag a következőképen határozott:

1. A korcsmákra nézve a tervezet 14. §-ának 
azon intézkedését, mely szó szerint ugyan az ital
mérőkre, de kétségkívül a korranárosokra vonatko
zólag úgy intézkedik, hogy azok vasárnap ugyan 
nyitva tarthatók, de délelőtt 10 órától kezdve 'ége- 
tett szeszes italokat nem mérhetnek: nem tartja sé
relmesnek.

'2. A második pontban foglaltak felett közgyű
lésünk ntapirendre tért.

Zenta, 1914. julius hó 5-cn.
Szilvásy Péter s. k. Tcmesváry Sámlor s. k.

XIX. Az Orosházáit és vidékén lattó vendéglősök
és korcsmárosok Ipartársulata.

A tek. szövetség f. évi junius hó 22-én kelt 
nagybecsű átiratára ipartársulati választmányunk ész
revételeit a következőkben adjuk elő:

1. Az ipartársulat a leghatározottabban tiltako
zik az ellen, hogy a vendéglősök eddigi jogai tör
vényben korlátoztassanak oly módon, hogy vásár
os ünnepnapokon délelőtt 1(1 órától égetett szeszes 
italokat ne árusíthassanak, minthogy ezáltal külö
nösen a vidéki s főként földműveléssel foglalkozó 
községek vendéglőseinek és korcsmárosainak teljes 
anyagi tönkremenése idéztetnék elő, miután a mun
kások — különösen a földmunkások, melyekből a 
vidéki fogyasztók állanak — egész héten dolgoz
nak és épen vasár- cs ünnepnapokon látogatják leg
jobban az italméréseket s szerzik be ott heti szük-

Gyúrtelep: Alsó-Hámor. (Bnrs tn.)

Gyártelep: Alsó-Hámor. (Bars-m.) 

________________________ •

CHinfl- ÉS HL- 
PflGGfl-EZÜST

szálloda-, kávé- 
ház- és vendéglő
felszerelések leg
olcsóbban és leg
jobb minőségben 
j ó t á l l á s  melleit

«SZflR D R IK »
magyar ezüst- és fém- 
árugyár r -társ. löz 
ponti főraktáránál:
BUDAPEST,IV. 

SEMMELWE1S-UTCZA9.

ségleteiket. Ez esetben tehát, ha a vasár- es ün- 
nepnapi szünetek betartása törvény által kényszerit-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni

tetnék, úgy ezzel határozottan a legtöbb italmérő 
tönkremenése idéztetnék elő, ez pedig a törvényho
zásnak czélja nem lehet. Hisz nem is lehet elképzelni, 
hogy a vidéki italmérők, kik általában csekély for
galmukat úgyszólván a vasár- és ünnepnapokon tud
ják csak elérni, épen a legforgalmasabb napjaikon 
legyenek kénytelenek a szeszesitalok kimérését be
szüntetni. Eme óriási anyagi veszteségekhez még hoz
zájárulna az amúgy is nagymértékben ellenünk úgy
szólván uszított pénzügyőrségek szigorú ellenőrzése, 
amelyek ezek nélkül is lépten-nyomon, minden leg-
c.sekélyebb mulasztást felhasználnak arra, hogy érez
tessék velünk ellenőrzési jogaikat s minél súlyo
sabb bírságot szabhassanak ki reánk.

Eme előadottak alapján tehát kérjük a szövet
ségi központot, hogy amennyiben módjában áll, a 
jelzett törvényjavaslatnak törvényreemelése ellen a 
legmesszebbmenő tiltakozását fejezze ki.

2. Az üzleti alkalmazottak munkaszünete meg
állapítását legjobban szerintünk szintén a mostan 
szokásban lévő módón volna lehetséges fentartani, 
vagyis: szerintünk az üzleti alkalmazottaknak heten
ként egy napi szabadidő — kimenő — volna biz
tosítandó, mely szabadnap azonban vasár- és ün
nepnapra nem eshetik.

Orosháza, 1914. junius hó 30-án.
Kartársi üdvözlettel

Peremi Simon s. k. Wéisz /. Imre s. k.

TÖR17ÉRYEK, RERDELETEK.

A munkakönyvek kiállítása.
A kereskedelmi miniszter 5564/1914. eln. szám alatt 

rendeletet intézett az ország valamennyi törvényhatóságához, 
melyben a volt földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi
nisztérium által az 1884. évi iXVII. törvényezikkbe iktatott 
ipartörvény végrehajtása iránt 1884. augusztus 26-án, 39.266. 
szám alatt kiadott rendelet 29. §-át, valamint az ugyané 
rendelet 32. és 33. §-ainak az 1902. deczomlber 31-én 
49.921 szám alatt kelt rendelettel hatályában nem érin
tett rendelkezéseit hatályon kívül helyezve, az 1913. évi 
XIV. törvényezikk 53. §-ának második bekezdése, illetve 
r.z 1884. évi XVI!. törvényezikk 99. §-ának első bekezdése 
alapján az iparossegtdek (gyári munkások) munkakönyvének 
kiállítását, - a belügyminiszterrel egyetértóleg, újólag 
szabályozza és az ennek folytán szükségessé vált intézke
déseket megállapítja.

A rendelet szól mindenekelőtt a munkakönyv mintájá
ról. A min kakönyv első oldalán, amely egyúttal czinilap, 
van a munkakönyv száma. Azután következik az a kitétel, 
amely bizonyítja, hogy a könyv X. Y. segéd, illetőleg 
gyári munkás munkakönyvé. Az első oldalon van még :
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SZIVES FIGYELM ÉBE A JÁ N L JU K  
A KÖ VETKEZŐ  ELŐ N YÖ S A J Á N L A T O T :

„Exner'1 Prágai lőtt géps K 4.20
« « «gömb. K 3.80

Prágai nyers sonka K 3.10
« Carré nyers K 2.70
« « főzve K 3.20

Szalámi 1. K 4 .-
Ementáli sajt kgként K 2.60
Roquefort « « K 3.80
Trapista sajt bosnia kg. K 3.20

« « á la « « K K 2.80
Camembert sajt nagy K 1.20

« « fél K —.64
« « 6 szeletes K 1.30

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

Pármai « négy éves K 3.20
Eidatni « K 290

S zá llítja : D IK K  F ID É L Budapest, V., C s á kyu tca  
15. K é rjen  á rjegyzéke t halak, likő rö k  és b o ro k ró l.

munkakönyv tulajdonosának sajátkezű névaláírása, a tulaj
donos írni nem tudása esetében a munkakönyvét kiállító 
tisztviselőnek ezt igazoló névaláírása. Legalul a következő 
áll: A munkakönyv ára: bélyeg 30 fillér, nyomtatás és kiál
lítás 16 fillér, összesen 46 fillér.

A második oldal sémája ez: Munkakönyv X. Y. szá
mára. Születési helye (község, vármegye, ország). Van-e 
az elemi népiskola VI. osztályának, vagy az ezzel a vá
lasztói jogosultság .szempontjából egyenlő értékű, más is
kolai osztálynak, vagy ipari szaktanfolyamnak elvégzéséről 
bizonyítványa? (A választói jogosultság szempontjából egyen
értékű iskolai osztályokat és tanfolyamokat az 1914. évi 
4605/1914. sz. ME. rendelet állapítja meg.) Ha ilyen bi
zonyítványai nincsenek, tud-e írni és olvasni? ha igen, iga
zolhatja-e azt a IV. elemi osztály, vagy az Országos Köz
művelődési tanács által rendezett tanfolyam elvégzéséről szóló, 
.vagy végül az 1184/1914. V. K. M. cin. számú rendelet 
értelmében kiállított vizsgálati bizonyítvánnyal? Van-e ipar
hatósági bizonyítványa arról, hogy iparostanoncz volt? A 
munkanem (szakma), (A munkanem (szakma) megjelölésére 
nézve az 1914. évi 49.589/1914. sz. KM. rendelet irány
adó.) amelyben működik. Minden változtatása a munka
nemnek (szakmának), amelyben működik, a változtatás idő
pontjának (év, hó, nap) megjelölésével. Kiadatott az ipar
hatóság által (év, hó, nap).

A harmadik oldalon van a személyleirás.
A 48 folyószámmal ellátott könyv negyedik, ötödik, va

lamint a következő o Idalai rovatokra vannak osztva.
A rovatok a ikövetkezőtk': a munkaadó neve, foglalkozása 

és lakóhelye; a segéd (gyári munkás) munkábalépésének 
napja, foglalkozása, munkából kilépésének napja, munka
bére ; a (munkaadó sajátkezű aláírása és annak kelte; a mun
kaviszonyban beállott változásnak az iparhatóság részéről 
Való igazolása.

A további oldalakon a munkakönyvbe benyomtatandók 
még az 1884. évi XVII. törvényezikkbe foglalt ipartörvény 
következő §-ai egész szövegükben: A segédekről (88—110. 
§§•)• A gyári munkásokról (111 — 121. §§.). Az ipartestü- 
letckről (126., 127., 140., 141. §§.). Az ipartársulatokról 
(149—152. §§.). A kihágásokról és ezek büntetéséről (157.,
159., 162., 163., 164. §§.).

A rendelet második fejezete intézkedik arról, hogy min
den iparhatóság az általa kiállítandó munkakönyvekről jegy
zéket köteles vezetni (1884. évi XVII. törvényezikk 102. 
§-a), amelynek összes rovatai pontosan kitöltetvén, a be
jegyzett adatok alapján és azoknak teljesen megfelelően 
állítandó ki a munkakönyv.

A rendelet harmadik fejezete szerint az iparhatóság te
rületén alkalmazott segédekről (gyári munkásokról) lajstrom 
vezetendő (1884. évi XVII. törvényezikk 109. §-a). E lajstro
mokban minden segéd (gyári munkás) részére külön lap nyit- 
tatik, amelynek rovatai mind a munkába állás, mind pedig 
a segéd (gyári munkás) munkaviszonyában beállott minden 
változás alkalmával, valamint minden esetben, amidőn a mun
kanem (szakma), amelyben a segéd (gyári munkás) működik, 
megváltozik, pontosan kitöltendők. Különösen ott, ahol a

segédek (gyári munkások) száma nagy, czélszerünek ajánlja a 
rendelet az egyes lapokat külön-külön kezelni és betüsoros 
rendben tartani.

Végül a segédek (gyári munkások) alkalmas módón ki- 
oktatandók aziránt, hogy a jelenlegi munkakönyvüknek az 
uj minta szerint kiállított munkakönyvvel való kicserélése 
reájuk nézve választójogi szempontból előnyös.

Foglalkozást közvetítőnek az a mulasztása, hogy, a köz
vetítésért szedett dijat az üzleti könyvbe nem vezette be, 
— a foglalkozást közvetítő üzletekre vonatkozó szabályren
deletbe ütköző kihágást, — aiz\ a ténykedése pedig, hogy az 
előírtnál több közvetítési d 'jat szed, — az 1884. évi X V //. 
t.-cz. 156. §-ába ütköző kihágást képez. Sz. szabad kir. 
város tanácsa az elsőfokú rendőri büntető bírósági bün
tető parancsokkal egybehangzó másodfokú Ítéletével B. M. 
és R. J. sz—i lakos foglalkozást közvetítőket, a közvetí
tési dijaknak az üzleti könyvbe való bevezetésének elmu
lasztása által elkövetett és a foglalkozást közvetítő és cse
lédszerző üzletekre vonatkozó szabályrendelet 4., helyesen 
az 5. §-ába ütköző kihágás miatt ugyané szabályrendelet
12. §-a alapján az 1901. évi XX. t.-cz. 23. §-ában jelzett 
ezé lókra fordítandó 20 K pénAüntetéssel, illetve behajt
hatatlanság esetében 1 napi elzárással büntette. Terheltek 
részéről a törvényes határidőben bejelentett felebbezése kö
vetkeztében a kereskedelemügyi miniszter felülbírálhat alá 
vette. Ennek eredményéhez képest a “másodfokú rendőri bün
tető bírósági Ítéletet helybenhagyta. Egyben felhívta a vá
ros tanácsát, miszerint a város rendőrkapitányát utasítsa, 
hogy nevezetekkel szemben a rendőri jelentésben megállapí
tott magasabb közvetítési dijak szedéséért a kihágási el
járást az 1884. évi XVII. t.-cz. 156. §-a alapján indítsa 
meg és annak eredményéhez képest hozzon szabályszerű el
sőfokú ítéletet. (Kér. Min. 21.584/1914. sz. hat.)

SZAKOKTATÓS.

A Debreceni Vendéglősök Szakirányú Tanonc
iskolájának

J E L E N T É S E
— az 1913—14-ik iskolai évről. —

I. Felügyelő-bizottság.
1. Elnök: Márkus Jenő, a Debreczeni Szállo

dások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmára?,ok Ipar
társulatának elnöke, a »Pannonia-szálloda« és »Gam- 
brinus-sörcsarnok« tulajdonosa, városi bizottsági tag

2. Gondnok: ifj. Weichinger Károly, a »Hun- 
gária-kávéház;; társtulajdonosa.

3. Előadó: Polster Adolf, az iskola igazgatója.
4. Jegyző: Elefánty Sándor, a tanítótestület kép

viselője.
5. Dr. Könyves Tóth Mihály v. tanácsnok, Deb- 

reczen szab. kir. város tanácsának képviselője.
6. Erős Jakab, a »Magyar király kávéház« tulaj

donosa.
7. Haas Rezső, a sPilseni sörház« társtulajdo

nosa.
8. Kemény János, a »Kis Pipa:: vendéglő tu

lajdonosa.
9. Németh András, az »Angol királynő:: és »Köz- 

ponti :s zálloda:: tulajdonosa, városi bizottsági tag.
10. Németh Nándor, az »Angol királynő:: szál

loda társtulajdonosa.
11. Ottó Sándor, az Ipartársulat alelnöke, a 

»Máv« indóházi vendéglő tulajdonosa.
12. Rosenberg Sándor, a »Frohner-szálloda« tu

lajdonosa.
13. Rosenberg Simon, az »Otthon kávéház:: tu

lajdonosa. i
14. Törő Imre, az Ipartestület tb. alelnöke.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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ALAPI ITATOTT 
1885-IK ÉVBEN H e n n ef e I d ....

S Ö R K I M É R Ő
KÉSZ ÜL ÉKE K

Jégszekrények
Budapest. Gr. Zichy Jenő-utca 5 

Váczi-körut mellett.

Árjegyzék. In gyen !

Az eddig létező jégszekrények csa
posak, cinkbádoggal vannak burkolva, 
rozsdásodnak, oxidálódnak, piszkolód
nak, mindig javításnak vannak kitéve, 
inig a H e n n e t e I d-féle jégszek
rényeknél ez ki van zárva, mert 
azok miikőlappal vannak hurkolva. 
A jégtartó alatt horganylemez-víz
gyűjtő van az olvadt jégviznek, a 
j é g  s z á r a z o n  marad, ezáltal 60 

százalék jégmegtakaritás

Az iskola pénztárosa Lókody Sándor vendéglős 
(Sas-u.).

II. Tanjtói Testület.
1. Polster Adolf igazgató, az ev. iskola tanitója. 

Tárgyai: Német nyelv az I., II., 111. o.-ban. Szám
tan az J., II., III. o.-ban. Könyvvitel a 111. o.-ban. 
Borászat a III. o.-ban. Heti óráinak száma 8. Mű
ködik az iskolánál 12 év óta. A 111. osztály főnöke.

2. Elefánty Sándor, az ev. iskola tanitója. Tár
gyai : Magyar nyelv és annak alapján: Üzleti fogal
mazás az !., II., III. Földrajz, Alkotmánytan, Tör
ténet ,az I., II. Természetrajz, Természet- és Vegy
tan a III. Szép> és kerekirás, Étlapirás mind a 3 
osztályban. Heti óráinak száma 8. Működik ez isko- 
kolánál 10 év óta. Az I. és II. osztály főnöket

3. Dr. Horvay Róbert, áll. főreáliskolai tanár. 
Tárgya: Franczia nyelv a II. és III. o.-ban. Heti 
óráinak száma 2. Működik ez iskolánál 7 év óta.

4. Tatár Antal, szakelőadó. Tárgyai: Felszolgá
lás, Terítés és Illemtan mind a 3 osztályban heti 
2 órában. Működik iskolánknál 1 év óta.

III. Tanítási anyag.
A közoktatásügyi kormány által jóváhagyott ter

vezetünk szerint köteles tanítási tárgyakat, t. i.: Ma
gyar nyelv s ennek alapján Földrajz, Történet, Al
kotmánytan, Üzleti fogalmazás, Természetrajz, Ter
mészet- és Vegytan, Német és Franczia nyelv, Szám

tan, Könyvvitel, Szép- és Kerekirás, Felszolgálás, Il
lemtan és azonkívül Borászat, az előirt méretekben 
teljesen földolgoztuk.

Tankönyvekül használtuk a következőket: 
Mártonfy Márton: Olvasókönyv vendéglősta- 

noncziskolák számára.
Szabó L.: Német abc és olvasókönyv.
Mártonfy- Trájtler: Német olvasókönyv vendég

lős tanoncziskolák számára.
Olück- Somogyi: Német nyelvgyakorló vendég

lős tanoncziskolák számára.
Glüek—Somogyi: Franczia nyelvgyakorló ven

déglős tanoncziskolák számára.
Walter Károly: Számtan vendéglős tanonczisko- 

Ják számára.
Török István: A magyar vendéglősök kézi

könyve.
Pettenkoffer Sándor: A jó pinczegazda.

IV. A taríiilók) névsora.
Osztályfőnök: Elefánty Sándor.

Altér Bertalan, főnöke Haas és Zsédely 
Bodnár Péter, kimaradt 
Fried Nándor, főnöke Márkus Jenő 
Oál Lajos, főnöke Márkus Jenő 

5 Gyönyörű Lajos, főnöke Erős Jakab 
Halász Sándor, főnöke Márkus Jenő 
Hradil Gyula, főnöke Haas és Zsédely 
Klein József, főnöke Borgida Farkas 
Koncz József, főnöke Márkus Jenő 

10 Kovács József, kimaradt
Maxincsák Barna, főnöke Haas és Zsédely 
Mikola János, főnöke Márkus Jenő 
Nagy Imre, főnöke Márkus Jenő 
Nagy László, főnöke Ottó Sándor 

15 Oláh Lajos, főnöke Németh András 
Pálfi Antal, főnöke Márkus Sándor 
Reimann Márton, kimaradt 
Sipos László, kimaradt 
Vajda József, kimaradt 

20 Weisz Dezső, főnöke Haas és Zsédely 
Závodni Gyula, főnöke Lókody Sándor 

Összesen: 21.
//. osztály.

Osztályfőnök: Elefánty Sándor.
Asztalos Zsigmond, főnöke Németh András 
Burai János, főnöke Lókody Sándor 
Cziczó Gyula, felszabadult

MARTIN J. T., BUDAPEST
M agyarországi k lz iró la g o s  képvise lete és egyedárusitőjaa LUDWIG HUPFELD ACT. GES. LEIPZIG
világcégn ek ,E urópa  legn agyobb ,legrég ibb  és legh íresebb

ZENÉLŐM Ű-GYÁRÁNAK

PÉNZBEDOBÁSRA MEGINDULÓ 
Önműködő Villamos Zenélő

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

B erlin, Drezden, Frankfurt a  M ., H am burg, H aag, A m sterdam , W ien , L ondon, Párisstb.
világcég gyártmányai nélkül modern vendéglős 

vagy kávés nem lehet meg.

önm agukat k.fizetik. Bő jövedelmi forrást képeznek.
Az üzleti forgalmat növelik A vendéget szórakoztatják.
Kérje tehát ismertető füzetünket és árjegyzékeinket! 

Te k i n t s e  meg városi m i n t a r a k t á r u n k a t !
Hívjon meg bennünket személyes tárgyalásra!
Nincs vételkényszer! Nem okozunk költségeket!

Részletfizetési feltételeink kedvezők.
Áraink méltányosak. Jótállásunk lim eritő.

Igazgatási irodák és gyártelep: 
VII., SZUGLÓ-UTCA 22.

Városi raktár és eladási iroda: 
V il i . ,  K ENYÉRM EZŐ-U.6.

Levélcim  »
VII., SZUGLÓ-UTCA 22. M

ARTIN J. T„ 
BUDAPEST

M intaraktár: 
V il i . ,  KENYÉRM EZŐ-U. 6.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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O-somlai borok eladása.
20 hltr. 1908. évi saját termésű 
12 „ 1906. , ,

Ezenkívül eladó: 4 drb. 14 lillres, 2 drb. 19 hltres 
és több transzport-hordó Megtekinthető a helyszínén Gaál 
Jánosnál, magánzó, Pápa, (Veszprém megye.)

Magyar Vendéglős

Csócsits Lajos, főnöke Ottó Sándor 
5 Galaczy Béla, főnöke Borgida Farkas 

Juhos Albert, főnöke Márkus Jenő 
Kandel Sándor, kimaradt 
iMihálik Albin, főnöke Weichinger K.
Pál András, főnöke Ottó Sándor 

10 Páll Antal, főnöke Németh András 
Zimányi Gyula, kimaradt

Összesen: 11.
///. osztály.

Osztályfőnök: Polster Adolf.
Lerf Róbert, főnöke Ottó Sándor 
Márta János, főnöke Németh András 
Paczók Lajos, főnöke Márkus Sándor 
Tóth Imre, főnöke Márkus Jenő

Összesen: 4.
Adatok az iskolai év történetéhez.

Az elmúlt tanév csendes mederben, rendellenes
ség nélkül folyt le. A beiratásokat szept. 11-én 
eszközöltük, az évnyitó szept. 15-én Ottó Sándor 
ipartársulati alelnök és Erős Jakab f. b. tag jelen
létében történt, midőn is az igazgató és a meg
jelent urak buzdították a növendékeket szorgalmas 
tanulásra és jó magaviseletre és Elefánty Sándor 
tanár magyarázta a rend- és fegyelmi szabályokat.

Jelentkezett az év elején 24 tanoncz, évközben 
12, összesen 36, újonnan belépő volt 17, 19 már 
tavaly is iskoláink kötelékébe tartozott.

A növendékeket illető statisztikai adatok e be
számoló jelentés végén találhatók.

A tanítás, mint az előző évben, most is hétfő, 
csütörtök és péntek d. u. 3—6 óráig folyt és pedig 
úgy, hogy hétfő d. u. 3—6 óráig mind a 3 osztály 
részesült tanításban, csütörtök 3—6 óráig az I. és II. 
osztály, pénteken 3—6 óráig a II. és III. osztály; 
eszerint kapott az I. osztály heti 6, a II. o. heti 
9, a III. o. heti 6 órát.

A tantestületben az a változás állott be, hogy 
a tavaly állásáról lemondott Farkas Kálmán szak
előadó helyét a felügyelő-bizottság Tatár Antal fö- 
pinczérrel töltötte be, aki szakértelemmel és nagy 
szorgalommal iparkodott a reá bízott felszolgálás 
és illemtan tanítását elvégezni.

A f. bizottság ez évben is behatóan foglalkozott 
az iskola ügyeivel, tartván 3 ülést.

Az év folyamán Márkus Jenő elnök, Kemény 
János iparhatósági megbízott, Ottó Sándor, Erős Ja
kab látogatták meg iskolánkat. Sztankay F. Béla 
min. szakfelügyelő pedig hivatalos látogatást tett. 
A tanuló ifjúság erkölcsi magaviseleté ellen súlyo
sabb kifogás nem történt. A sok mulasztás, az év 
végéig iskolába járó 28 tapuló mulasztott összesen 
sen 399 kimentett órát, legnagyobb részben egyes 
főnökök és pinczérek indolencziájának tulajdonítandó. 
Egy órát sem mulasztott: Oláh Lajos, Pálfi Antal.

A fanonczoknak a tavalyihoz képest kisebb száma 
a rossz gazdásági viszonyokban és egy nagy üzlet 
megszűnésében keresendő.

A növendékek hazafias érzelmeinek ápolása czél- 
Megrendeivseknél kérjük tisztáit olvai

jából ez évben is megünnepeltük márczius 15-ét és 
junius 8-át a szokott keretekben.

Évzáró vizsgálatunkat junius 10-én tartottuk meg 
Sztankay F. Béla miniszteri szakfelügyelő, majd 
Hajdú Ferencz kir. tanfelügyelő elnöklete mellett. 
Jelen voltak: Márkus Jenő elnök, Ottó Sándor alel
nök, Erős Jakab, dr. Irinyi István jogtanácsos, Szath- 
máry Zoltán titkár, Haas Rezső, Németh Titusz, Ke- 
mény János, Fürst Béla, Lókody Sándor, az ipartes
tület, a pinczéri kar számos tagja és sok szülő.

VI. Juta'mak.
Az id. Weichinger Károly-féle 1000 K alapítvány 

ez idei kamatait, 50 K-t a f. bizottság a tanító
testület ajánlatára Lerf Róbert III. o. jeles tanulónak 
Ítélte oda.

A Francois Lajos-féle 500 K-ás alapítványnak 
kamatait, 25 K-t pedig Paczók Lajos III. o. jeles 
tanuló nyerte el.

Ezen összegek takarékpénztári betétkönyvekben 
adattak át az illetőknek.

A kér. és iparkamara iskolánk rendelkezésére 
bocsátott 2 nagy ezüst érmét és kitüntető oklevelét 
szintén fent említett Lerf Róbert és Paczók Lajos
III. o. tanulók nyerték el.

Jó magaviseletért és szorgalmas tanulásért ka
pott Glück Frigyes adományából 1 — 1 (példányt »Inyes 
mesterség# ez. müvéből Pál András II. o. és Pálfi 
Antal I. o. t.

Az ipartársulat adományát, 1 drb. Mártonfy i p a 
rosok olvasótárát« Csócsits Lajos II. o. tanuló nyer
te el.

A felügyelő-bizottság áldozatkészsége folytán is
kolánk 10 jobb növendéke egész éven át ingyen 
kapta az Ország. Közművelődési Tanács »Vasárnapi 
könyvét.«

VII. Segélyezések.
Debreczen szab. kir. város évi segélye 600 K.
A közoktatásügyi m. kir. miniszter 700 K-t utal

ványozott ki iskolánk javára.
A debreczeni kerületi kér.- és iparkamara 200 

koronával segélyezte iskolánkat.
Az ipartársulat tagjai közül az iskola fentar- 

tásához a következő urak járultak hozzá tagdíjaikkal:
Id. Weichinger Károly 50 K, Márkus Jenő 40 

K, Ottó Sándor 40 K, Németh András 40 K, Bor
gida Farkas 20 K, Márkus Sándor 10 K, Erőss 
Jakab 10 K, Moskovitz József 4 K, Rosenberg Si
mon 4 K, Németh Nándor 20 K, Domán Dávid 5 
K, Grósz Jenő 5 K, Ungváry János 5 K, Németh

és Kávés-Ipar

Cigarettázóknak!szivarkahiivelylyel lepte meg a világot a jelenkor papirvegyészeti 
tudománya. Az újfajta szivarkahüvely, mely Radó Béláné-féle 
„Egészségi szivarkahüvely44 néven került forgalomba, arra van 
hivatva, ho=>y rövidesen az összes régi szivarkahiively-márkát 
kiszorítsa. M iért? 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 
g andiózus szivarkahüvely újdonság kizárólag nálam kapható: 

Radó Béláné Kassa — M. V.

Ügyes, élelmes vendéglős helyisé'
geket bérelhet előkelő, rendkívül forgalmas budai 
részen, újonnan épült bérpa'otában finomabb vendéglő
nek vagy Café Restaurant nak. Sörfőződe bőséges támo 
gatást ad. Ajánlatok cimzendők: „Fényes exisztencia 46362“ 
szám alatt Scliwarcz József hirdetési irodájába Budapest, 

Andrássy-ut 7. szám
lakat mindig lapunkra hivatkozni.
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Modern konyhagépek, tűzhelyek, vörösréz edények,

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

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

Telefon 107-66. Állandó 
raktár. Saját gyártmány.

Titusz 10 K, Lengyel Miklós 5 K, Haas és Zsédely 
10 K, Fiirst Béla 5 K, Kovács József 5 K, Ro- 
senberg Sándor 10 K, Törő Imre 10 K, összesen 
308 K.

Iskolánk szakelőadója, Tatár Antal ur a fő- és 
pinczér urak körében gyűjt pártoló tagokat. Az ered
ményről azonban csak a jövő évi értesítőben szá
molhatunk be.

Fogadják mindazon nemeslelkü adakozók, kik is
kolánkat bárminő módon segélyezték, úgy a főbi
zottság és tanítótestület, mint az iskola őszinte há
láját.

VIII. Statisztikai adatok.
1. Létszám :

1. oszt. 
II. oszt. 

ill. oszt.

Beiratk.,
21
11
4

eltav., felszab., 
5 —
2 1

megmaradt
16
8
4

Ossz. : 36 7 1 28
2. V a llá s sze rin t v o lt az év e le jé n :

ref. r. kath. ev. izr. összesen
I. oszt. 11 5 1 4 21

11. oszt. 7 3 — 1 11
III. OS7t. 3 1 — 4

Ossz. : 21 9 1 5 36
3. V a llá s s z e r in t az év v é g é n :

ref. r. kaih. ev. izr. összesen
I. oszt. 8 3 1 4 16

II. oszt. 6 2 — — 8
111. oszt. 3 1 — 4

Össz.;: 17 6 1 4 28
4. K o rra

13
nézve v o l t :
14 15 16 17 18 éves összesen

I. oszt. 6 7 — 1 — 2 16
11. oszt. _ 1 6 1 — — 8

II'. oszt. — — — — 2 2 4
Ö ssz.: 6 8 6 2 2 4 23

5. Az újonnan belépők között végzett:
II. I l i .  IV . V. VI. el. oszt. I. középo, összesen
1 2 8 4 6 1 21

6. Bizonyítványra nézve volt:
jel. jó elégséges elégtelen nem oszt. összesen 

I. oszt. 1 1 5  1 8 16
II. oszt. — 3 5 — — 8

III. oszt. 2 1 1_______ —_________ — 4
össz. 3 5 11 1 8 28

Debreczen, 1914. junius hó 10-én.
A felügyelő bizottság:

Márkus Jenő, 
elnök.

*//• Weic/iirrger Károly Polsler Adolf
pondnok. igazgató.

IRODflLOIR.
Borászati évkönyv. A budafoki m. kir. pinczemesteri 

a maga nemében az országnak egyetlen és a kül
földön is előnyösen ismert borászati szakintézete tizenhá
rom évi fennállása óta most bocsátotta közre első évköny
vet. Az évkönyv magában foglalja a tanfolyam szervezeti 
és rendtartási szabályzatát, valamint a különböző időszaki 
borászati tanfolyamokra és vándorpincz.mesteri intézményekre 
vonatkozó tudnivalókat. A tanfolyamon végzett hallgatók tel
jes névsorának és a múlt tanév történetének ismertetése 
után, számszerű adatokkal szolgál az évkönyv4 a pinczemesteri 
tanfolyam 1901—-1912. évi borforgalmáról. Az évkönyvet 
általánosan használhatóvá teszi a benne közölt értékes bo
rászati tanulmányok. Pettenkoffer Sándor a boroshordókról, 
Pettenkoffer Sándor és Dittrich Jenő a szintelenitő anya
gokról, Tóth Jenő a czementászkok készítéséről, Munkácsy 
József a ‘borfejtő gépekről és Végh József a szőlőfajták ter
més- és éréseredményeiről ad szakszerű útbaigazításokat. Az 
évkönyv, melyet Rácz Sándor kir. tanácsos, borászati fő
felügyelő, a pinczemesteri tanfolyam igazgatója szerkesz
tett, megrendelhető a földmivelésügyi minisztérium könyv
táránál, vagy a budafoki pinczemesteri tanfolyam igazgató
ságánál.

BORÁSZAT.
Boreladási tilalom légen.

(J. M.) Amint az a történelemből ismeretes, 
hazánk kereskedelme évszázadokon át zsidók és ör
mények kezében volt. Ehhez a két népfajhoz az 
1725-ik év pozáreváczi békekötés folytán még egy 
harmadik lépett s nyert letelepedést az országban, 
a görög, amely élelmesség és tág lelkiismeret tekin
tetében egy hajszálnyit sem engedett a két régi 
kereskedői osztálynak, sőt azokat turpisságban gyak
ran fölül is múlta.

A szultánnal kötött szerződés szabad kereske
delmet biztosított a görögöknek Magyarországon s 
igy alig egy évtized1 múlva annyira elhatalmasodtak 
az országban, hogy korlátozásukra törvényt kellett 
hozni.

A görögög ugyanis leginkább a gazdasági ter
ményekkel való kereskedésre adták magukat, ezek 
között is elsősorban a magyar borokra s mivel ösz- 
szeköttetéseik egész Európában kiterjedtek, úgyszól
ván egy csapásra magukhoz ragadták a magyar bor
kereskedelemben a vezető szerepet. Hogy azután ez a 
korlátlan uralom mirevezetett, arra nézve elég ké
pet alkothatunk magunknak, ha az 1737-ik évi or
szággyűlés, illetve rendigyülcsnek naplóját olvassuk, 
ahol a görögök ellen fölmerülő tömérdek borhami
sításból kifolyólag törvény hozatott, amely a görö
göket a tokaji borral való üzérkedéstől eltiltja.

Igaz, hogy ennek a törvénynek meghozatalára 
nagyon sok okot szolgáltattak a zsidók és örmények 
is, de végső kifejlésére mégis a görögök szolgáltat
ták a legtöbb okot.

A borral való visszaélés módjára nézve is ta
lálunk adatokat s abból eléggé kiviláglik a régi 
közmondás igazsága: »semmi sem uj a nap alatt«; 
mert a törvényt provokáló akkori borkereskedők1, is 
ismerték már, hogyan kell vagy lehet egy gönci 
hordó tokaji borból kettőt csinálni s az igy megl- 
cselckedett bort azután szállították a hiszékeny s a 
tokaji borért élő-haló külföldnek drága pénzen.

Hanem, hogy a borhamisítások révén a pana
szok egymást érték, az akkori honatyák nem vették 
tréfára a dolgot s radikális kúrát alkalmaztak a vi
lághíres tokaji bor megrontói ellen s igy keletke
zett azután a már fentebb is említett tilalmi tör
vény, amely egyszerre végét vetette a tokaji bor
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hamisításának, miután eltiltotta úgy az örményeket, 
mint a zsidókat és görögöket is a tokaji borral 
való kereskedéstől.

A harminczadokon (régi vámhivatalok voltak) 
szigorúan őrködtek s ha egy renitens örmény, zsidó, 
vagy görög mégis megkísérelte a tokaji szállítását, 
egyszerűen elkobozták s igy egy-kettőre elvágták az 
útját a tokaji hamisításnak.

Ekkor azután a többi jóhirü felsőmagyarországi 
borok hamisítására vetették magukat, s hogy mi
lyen eredménnyel, arról már a négy évvel később, 
1741-ben hozott törvény nyújt felvilágosítást, amely
nek értelmében a görög, örmény és zsidó kereske
dők a felsőmagyarországi borral való kereskedéstől 
is eltiltattak.

A görögök egészen 1753-ig nem tekintettek ma
gyar honosoknak, hanem a szultán alattvalóinak, a 
kik ép úgy, mint a zsidók, a schédát, az u. n. 
n. türelmiadót, fizették a harácsot, a tartózkodási 
bért.

1753-ig korcsmát nem tarthattak s csakis vá
sárokon árulhattak, illetve mérhettek ki bort, kü
lönben nem. Ebben az esztendőben azonban Mária- 
Terézia nyolczezer arany ellenében, a lycsiben való 
kimérést is megengedte, az 1769-ik évi április 5-én 
kelt rendelet értelmében pedig letelepedhettek Ma
gyarországon.

Ezzel egyidejűleg megszüntették ellenük a bor
kereskedelemre vonatkozó tilalmat, de csakhamar 
olyan nagymérvű hamisításokat vittek újból végbe, 
hogy alig egy évre rá, 1770-ben, újból eltiltották 
őket a borkereskedelemtől s akkor már nem csi(- 
pán egyes vidék borának árusítása tiltatott meg, ha
nem az összes magyar borok kereskedelmétől elestek.

A görögök szívósságát jellemzi, hogy sikerült 
nekik már négy év múlva kijátszani az említett ren
deletet és pedig olyformán, hogy általános keres
kedelmi engedélyt kértek, amit a királynő 1774. jú
lius 29-én meg is adott részükre s ennek értelmé
ben minden görög kereskedő — a városok szerint 
— évente 50—300 arany lefizetése ellenében egy 
évre megkapta az engedélyt, amelynek értelmében 
mindennel kereskedhetett s igy borral is. Ha az
után csalafintaság sült ki rá. az engedélyt egysze
rűen elvették az illetőtől s nem is kapta vissza 
soha többé. Ez azután használt, mert a borhamisí
tással lassanként fölhagytak, legalább ily értelmű 
panaszok mind kevesebb számban merültek föl, bár 
tagadhatatlan, hogy a panaszok csökkenése a gö
rögök számának csökkenésével állt egyenes arány
ban s végképen akkor szűnt meg, amikor ez a kü
lönös népfaj cl s kipusztult.

Mielőtt sz ü k ség le té t valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen  m in tázo tt a ján la to t

STEINER és LÖWY
első besz terczebányai hydraulikus 
gyüm ölcssajtoló- és sz ö rp g y ártó l

B E S Z T E R C Z E  BÁ N Y Á N .

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

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok lpartársulata“ m inden pénteken

társas reggelit tart.
1914. évi július hó 17-én: Nemény Béla vendéglőjében 

(Városliget, »Fővárosi-Pavillon«).
1914. évi július hó '24-én: Waltz György vendéglő

jében (Városliget, »Kéményseprő«).
1914. évi julius hó 31-én: Schmidt Konrád vendég

lőjében (VI., Aréna-ut 106. sz.-.

VEGYES HÍREK.

F i s c h e r  K a t i c a  

S p i t z e r  D e z s ő
jegyesek.

A miniszter köszöneté. A m. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter Glück Frigyes szállodásnak, aki három 
tanulót, Dökker Ferencz, Frenreisz István, Hámor József, 
lllits József, Kedvessy Nándor és Wagner Lőrincz szállodá
soknak és vendéglősöknek, akik két-két tanulót, továbbá Bandi 
Ferencz, Braun János, Buchinger János, Egyed  ̂ György, 
Fludorovits István, Glück E. János, Hack István, Herz 
Rezső, Katona Géza, Koch D. István, Kommer Ferencz, 
Kovácsics István, Kriszt Ferencz, Kubanek Venczel, Mayer 
Ferencz, Müller Antal, Neiger Jakab, Stöltz Nándor, Várady 
József és Wurglits Vilmos szállodásoknak és vendéglősöknek, 
valamint a Continentál szálló R. T. és a Royal szálló 
R. T.-nak, akik egy-egy egyetemi tanulót részesítettek ,az 
19 13—1914 . iskolai év folyamán az ingyenes étkezés jótéte- 
mkényében, elismerését és köszönetét nyilvánította.

Hymenhirek. Spitzer Dezső, a Strasser és König ezég 
szegedi telepének hivatalnoka, eljegyezte Fischer Knticza kis
asszonyt, Fischer Miksa budapesti tojásnagykereskedőnek, a 
tojástőzsde elnökének és nejének, Stern Adélnak kedves és 
szépmüveltségü leányát. — Slhlesinger Rózsika, Káldor Fü- 
löpnek, a budapesti Miramare kávéház tulajdonosának só
gornője julius hó 8-án tartotta egybekelését Budapesten 
Rosncr Jenővel.

A teljes vasárnapi munkaszünet. Báró Harkányi János 
kereskedelemügyi miniszter felszólította a szakszervezeti ta
nácsot, hogy az ipari munkának vasárnapi és ünnepnapi 
szüneteléséről szóló törvényjavaslatra vonatkozólag tegye 
meg észrevételeit. A tanács felterjesztésében, melyet most 
küldött el a miniszterhez, azt kívánja, hogy a munkásoknak 
minden szakmában hetenként 36 órai egymásutáni munka
szünetet kell biztosítani. A munkaszünet kezdődjék szom
bat este és hétfőn reggelig tartson. Szükséges, hogy a 
vasárnapi munkaszünet minden iparágra, üzletre, irodára ki
terjedjen s ezenkívül a mezőgazdasági munkások is élvez
hessék a munkaszünetet. A pálinkaméréseket és más ital
mérő üzleteket szombat estétől hétfő reggelig szintén tartsák 
zárva. Hát még mit nem?

Nyíregyházai vendéglősök és kávésok ipartársulata.
A nyíregyházai vendéglősök, kávésok és korcsmárosok, fel
ismerve annak jelentőségét, hogy több oldalról felmerült 
sérelmeik csak úgy nyerhetnek orvoslást, ha ezen ipari 
szakma minden egyes tagja egy zászló alá tömörül s vala
mennyien egyesülve keresik és találják meg iparuk fejlő
désének és saját boldogulásuk útját, elhatározták, hogy — 
Szaholcsvármcgyc vendéglősei, korcsmárosai bevonásával — 
ipartársulatot létesítenek. Az ipartársulat megszervezése, mó
dozatainak megbeszélése végett f. évi julius hó 2-án, csütör-
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tökön délután 5 órakor a Nagykorona-szálloda kistermében 
tartották meg értekezletüket, melyen megállapították, hogy 
a vendéglőj és kávésipar sokoldalú bajainak és elodázást 
nem tűrő sérelmeiknek megszüntetéséhez egyedül kivezető 
ut az ipari szervezkedés és ipartársulat létesítése mellett 
való tömörülés. Mert csak ez Utón lehet alkalmuk egymás 
érdekeit előmozdítani, egyrészt ezen iparágakkal foglalkozókat 
törvényes jogaik gyakorlásában, másrészt a hatóságokat tör
vényes intézkedéseikben támogatni, az összetartozás és a 
testületi szellemet növelni és ápolni és igy súllyal bírva, 
a hatóságok hathatós támogatását kivívni és igénybe ve
hetni. ( —ö—)

Sansegó. Az Adria-sziget borgazdasága 1000 ni, 
hold területen átlag évenkint 20.000 hl. kitűnő mi
nőségű, teljesen kierjedt, zamatos és sima bort ter
mel ; a must czukortartalma már szeptember 15-én 
22—28o/o ; a bor alkoholtartalma 10—14<>0. Hazai 
savanyu borok házasitására páratlan, mint asztali-, 
pecsenye- és csemegebor kitűnő. Budapesti pincze 
és raktár: IV., Szarka-utca 4. Telephon: 87-18.

Az Országos vendéglősbank rt. félsz, alatt ellen a 
szegedi törvényszék a hitelezők kérelmére megnyitotta a 
csődöt. Tömeggondnokká Aigner Károly dr. neveztetett ki. 
A bejelentési határidő aug. 27. Az Országos vendéglősbank 
rt. 1910-ben alakult Temesvárott 100.000 K alaptőkével, 
Temesvári kereskedelmi és rendezőbank rt. ezég alatt. Szék
helyét 1911-ben Szegedre helyezte át és ekkor ezegét is 
megváltoztatta. Hónapokig tartó küzködés után 1913. má
jus 14-én kimondta a felszámolást.

Az idegenforgalom előmozdítását ezélzó törvényjavas
lat Portugáliában. Már a monarchikus kormány idejében 
készült egy í'lyen javaslat, anélkül, hogy megvalósítására 
kerülhetett volna sor. Főképen modern szállodák létesíté
sét czélozza, mellyel az idegenforgalom emelését vélik el
érni. Most újból az országgyűlés elé terjesztették s vár
ják elintézését. A javaslat különös kedvezményeket állapit 
meg, melyek lehetővé teszik, hogy idegen állampolgárok is 
résztvehessenek ilyen vállalatokban. így tervbe vették a be
jegyzési (lajstromozási), telek- és iparűzési-adónak tiz év 
tartamára való felfüggesztését; továbbá a szállodai válla
latok részvényei öt évig bélyegmentesek volnának; azon
kívül húsz éven át semmiféle községi adót nem fizetnének. 
Ezzel szemben azonban olyan követelményeket támaszt a 
javaslat, amelyeknek nem lehet egész teljességükben meg
felelni, anélkül, hogy a törvény sikere nem volna koczkáz- 
tatva.

Tizenhat milliós pezsgő-pör. Parisból jelentik: Az eper- 
nayi kereskedelmi törvényszék előtt érdekes pör tárgyalása 
kezdődött meg, amelynek egy tizenhat milliós kártérítési 
kereset a tárgya. Az alperes a Moet-Chandon pezsgőgyár, 
a felperes pedig a ezég vezérképviselője, Georges Kess- 
ler, a párisi »pczsgőkirály«. Kessler 1901-ben szerződést kö
tött a pezsgőgyárral, amely 1913-ban járt le és amelynek 
értelmében akkor 600.000 frank tiszteletdijat és harmadfél 
millió frankot hirdetési czélokra fizetett a ezég Kessler- 
nek. Minthogy a ezég a szerződést többé nem akarta meg
újítani, Kessler 16 millió frank kártérítés iránt keresetet 
indított azzal a megokolással, hogy a ezég most fogja csak 
élvezni hatásos reklámjának gyümölcsét. Azonkívül a szer
ződés megújítását is követeli. Kessler képviselője Valié, volt 
franczia igazságügyminiszter, a pezsgőgyárnak pedig Mil- 
lerand, volt miniszter az ügyvédje. A tárgyaláson a felperes 
ügyvédje Kcsslernek egy nagyszabású reklámját ismertette. 
A német császár »Mcteor« nevű yachtjának vizrebocsátásánál 
Ugyanis Kessler megvesztegette a személyzetet és a császár 
által óhajtott német pezsgő helyett cgy üveg Moet-Chandont 
csempészett Henrik herczeg kezei közé, aki ezzel a fran
czia pezsgővel keresztelte meg a hajót. A császár hír szerint

nem is boszankodott az eset miatt és Kessler egy értékes 
szekrényben egy üveg pezsgőt küldött neki hódoló levél 
íseretében, ami Vilmos császárnak annyira megtetszett, hogy 

a küldeményt a Hohenzollern-muzeumban helyeztette el és 
kabinetirodája utján levélben mondott neki köszönetét. Ezt 
a Jevelet Valié a tárgyaláson felolvasta. Millerand a pezs- 

nevcben .kijelentette, hogy a gyár hajlandó a szer
ződést megújítani, de a reklámpénzek kezelését magának 
tartja fenn. Az Ítéletet az ügyben a jövő hónapban hirdeti 
ki a bíróság.

A mosódák ellen újabban ismét sok panasz érkezik 
hozzánk vendéglőseink és kávésaink köréből, akiket az egyik
től a másikhoz bőbeszédű ügynökök a leghangzatosabb Ígé
retekkel csábítgatnak. A szállított fehérnemű mégis mindig 
sok kifogásra szolgáltat okot. Dicséretes kivétel e tckiln- 
tetben és valóságos mintaképe a szoliditásnak a Hattyu- 
guzmosóda, mely nemcsak vakitóan hófehér fehérneműt szál
lít, dj annak konzerválására is kiváló gondot fordít. Mig 
más mosodákban az asztali fehérnemű ijesztően rövid idő 
alatt elpusztul, addig a »Hattyu« gondos kezelése mellett 
éveken át használható marad' az és igy igen sok kiadástól 
mentesiti üzlettulajdonosainkat.

A z  alkalmazottak óvadékának biztosítása Franczia-
országban. Egy most hozott franczia törvény kötelezi azo
kat a munkaadókat, akik 1500 frankig terjedő óvadékot 
vesznek alkalmazottaiktól, hogy ezek az összegek egy mind
két fél által aláirt és kívánatra a munkafelügyelőnek bemu
tatandó jegyzékbe foglaltassanak és öt napon belül az illető 
munkás vagy alkalmazott nevére a nemzeti takarékpénztárba 
vagy más pénztárba helyeztessenek el. A munkaadó a béke- 
biró felhatalmazása alapján, esetleges követeléseinek ki
egyenlítése czéljából felveheti a megfelelő összeget a be
tétből. Erről a felhatalmazásról az illető munkást vagy al
kalmazottat értesíteni kell, aki ez ellen öt napon belül 
felszólalhat. Ebben az esetbíen' a békebiró mindkét felet közös 
tárgyalásra köteles beidézni és az ügyben végleg határozni. 
A biró felhívása alapján köteles1 a takarékpénztár a kérdéses 
összeget kifizetni. Ha a munkaadó az alkalmazott kilépése 
alkalmával megtagadja a betétkönyv visszaadását, ebben az 
esetben is igénybevehető a békebiró határozata. Az 1500 
frankot meghaladó óvadékoknál, melyek készpénzből vagy 
az átadó nevére szóló értékpapírokból állanak', ezt a kérdéses 
jegyzékben külön kell megjegyezni és az óvadékot ugyanaz 
alatt a határidő alatt a letétpénztárnál a betét módjának 
és czéljának megjelölése mellett kell elhelyezni. Az égési 
óvadék vagy egy részének visszaadása csak mindkét fél 
aláírása, vagy valamely polgári bíróság Ítéletének bemutatá
sára történhetik meg.

ég v é n y * *
SAVANYŰVIZ.

Legjobb asztali és üditfi ital.
K itű n ő  h a tá s ú n a k  b iz o n y u l t  k ö h ö g é sn é l, 
gócéba jó k n á l, g y o m o r- é s  h o ly n g h u r u tn á l

IRatíoni Henrik

ÜVEG- ÉS PORCZELLftR-ftRUK
vendéglők, kávéházak és szállodák részére,

LEGOLCSÓBBflR KAPHATÓK
FABRITIUS ÉS KROKOS czégnél Budapest,
VII. Erzsébet-körut 37. sz Telefon 94 -61.
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íl Szí. Luhács-fiirdői Kristályforrás vegyelemzései. ^
Orsz. m. kir. Chemiai Intézet. M. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.
Az intézet kiküldöttje által személyesen vett A forrás hőmérséke.......... 25.75 C"
“Kristály"-forrásból származó vízminta vizsgá* A viz fajsulya 17.5 C-on 1.00074

latának eredménye: A viz fagyáspontja 0.035 C. osmosis nyomás
A viz hőmérséke .................. ... 24.3 C° 0.421 atm., elektromos vezetőképessége
A viz fajsulva 18 C ................ 1.0 08 0.0008061 Ohm cm.

Cfjem iái vizsgálat.
1000 gr. vizben találtatott:

Ckémiai vizsgálat. 
1000 gr. vizben talál látott

Kálium (K) ................................ 0.0093 gr. Kálium (K) .................. 0.0070 gr
Nátrium (Na) ......................... 0.0334 « Natritum (Na) ... ... 0.0328 •
Calcium (Ca)............................... 0.126x . Calcium (Ca).................. 0.1277 .
Magnesium (Mg) .................. 0.04 fin . Magnesium (Mg) . 0.0452 .
Vas (Fe)....................................... 0.0004 . Vas (Fe)......................... 0.0004 .
Chlor (Cl)................................. 0.0331 * Ch'or (Cl)....................... 0.0338 .
bulfat (SO*) ................ . ......... 0.1188 « Suifat (SO‘) ................. 0.1118 .
Hydrocarbonat (HCO3) .......... 0.5002 • Hydrocarbonat (HCO:’) . 0.5194 .
Siliciumdioxid (SiO2) ................ 0.0109 . Siliciumdioxid (SiO2) ... 0.0170 .
Szénsav (CO2) 44.GH cm3.......... 0.0580 . Szénsav (CO2) ............... 0.0878 .
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat és Összes szénsav (CO2) ... 4.0245 «
ammóniákat a viz nem tartalmaz és így a 
„Kristály”-forrásvizet igen tiszta  calcium- és 
magnesiuni-h'drocarbonrilos ásvány víznek
minősítjük. Bakteriológiai szempontból pedig 
az állami bakteriológiai intézet ezen vizet 
tisztának és kifogástalannak minősítette 

Budapest, 1908. márczius 17-én
Orsz. m. kir. Ckémiai Intézet, Budapest. 

Dr. Rossutány s. k., igazgató.

E nagy mélységből fakadó, állandó összetételű ás
ványvíz se ammóniát, se salétromsavat, se salét- 
romossavat nem tartalmaz, organikus anyag úgy
szólván nincs benne s igyachemiai analysisalapján 
a „Kristály”-forrás igen tiszta calcium és magne- 
sium-hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő 

Budapest, 1900. április 12-én 
A m. kir. Tud. Egyetem I. Cliemiai Intézete 

Dr. IVinkler Lajos s. h., egyet, tanár.

Dr. fián  kő Uilm s a cliemia tanára, a m tud akadémia tagja : „A Szt. Lukács-fürdői Kristály
forrás vize tiszta calcium-magnesium-hydrocarbonatos ásványvíznek  tekinthető. A nagy mély ég
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmében kristálytiszta, ideálja a tiszta ásványvizeknek 
Budapest, 1904 julius 20 Dr. Tlankó Vilmos s. k., a chemia tanára, a magy. tud akadémia tagja”

A „Kristály”-forrás szénsavtclités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán pótolja a fran 
czia Évian és St, Catmier forrásokat

É V n m -C J tC Jtm  forrás:
1000 gr. vízben 0.3172 (r. ásvr'ny rlkatrész, 0.2732 gr szénsav, Összesen 0.5904 gr.

ST. C m m iEK -BBD O IT  forrás:
1000 gr. vízben 0.2104 gr. ásvány alkatrész 0.3319 gr. szénsav, Összesen 0.5723 gr.

SZT. LUHfiCSTÜtnDÖl „KRlSTfiUJ- -TORRfiS:
1000 gr. vízben 0 5208 gr. ásvány alkatrész, 0.4624 gr. szénsav. Összesen 0.9832 gr.

n  „Kristály"-forrás több ásvány alkatrészt és több természetes szénsavat is tar-
talmaz, mint e két világhírű és a franczia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyvíz

SZT. LÜKftCSYÜRDŐ GYÓGYFÜRDŐ, BUDA.
Téli és nxdri gsófixhelj.
Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, Iszapborogatá
sok, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák Olcsó és gondos pensio. Csuz, köszvény, ideg-, bőrbajok 
Lakás ellátás felől kimerítő prospektust ingyen küld a

SZT LUKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA

%

j
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni



Magyar Vendéglős- és Kávéslpar- III

JTlagijar Kereske- j 
de írni Cimiroda i f i
Budapest, A , Kemenes-utcza 8. ••
Szállít a világ minden országából tömeg- •  
czimeket, bevásárlási forrásokat, ve- •  
vők czfmét, borítékokra, ivekre stb. írva 3• •• •• •

• • • • • • • • • • • •  •  •  • • • • • • • • • • • •
•  II P O R T Ó  II •  3 3 3 PROSPEKTUS 3
•  G A R A N C IA  •  3 •  3 11 INGYEN II •
• • • • • • • • • • • •  •  •  •••••••••••3

HAZAI IPAR
I

FIGYELJÜNK
u . . « .  P iatn ik  Nándor és fiai buda-
"  I pesti magyar játékkártyagyár

v t o j a o y  gyártmányainak valódiságára.
Óvakodjunk a rossz utánzásoktól.
Magyar játékkártyagyár 

részvénytársaság 
Piatnik Nándor és fiai 

B U O A P E S I, VII., Rottenbillei u. 17.
Telefon: József 11-63. Alapittatott 1824.

Pinczegazdászati cikkek
legrégibb és 
legolcsóbb 
bevásárlási 

forrása

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

Telefon: 10-58.

SEIFERT HENRIK És FIAI
«J<JzéH 4}  királyi udvari tekoajztaljyir,
JJ. éj klr. jzabadalm. jégjzekránygyir. 
nrjegyzák vidékre ingyen éj kérmentv*.

Budapest, Vll. kér., Dob-utcza 90, szám.
BUISCH0R6

Vezérképviseld

B U Z l r i s I
P H Ő R I X
vasmentesitett, szénsavdus, ter
mészetes ásványvíz.

Űdlt, erősít, gyógyít! 
Borhoz ős pezsgőhöz
kitűnően alkalmas.

TELEFON: 169-80.PÁRIS VILMOS, BUDAPEST

Páratlan olcsó ajánlat
Vászon- és g] 

damast-árukban
Szállodás és vendéglős arak figyelmébe I

, Kor. érték
1000 do lenvászon lepedő 220/150 dbja • . . 3.— 
2000 « Kárpáti « 230/150 « . . .  4.—
3000 « nehéz damast abrosz 150/150 dbja 3.-4.50 
2000 « « 180/150 « . .5 .—
1500 « « 220/150 « . .5.50
3000 « 12 személyes 300/150 « . .6.50
3600 tct. egész nehéz damast szalvetta 60 60 tct. 6.-7.50 
2000 « « « 70/70 « 10.—
6000 db kerti abrosz minden színben . . . .  3.— 
3000 tct. dupla damast törülköző 60/120 tetja 12.— 
6000 db szegélyes nagy párnahuzat dbja . . 2.50
3500 « « kis « « . . 1.50
2500 « « paplanhuzat 130/180 dbja . 6.—
6500 tct. vászon pohár- és edénytörlő tucatja . 6.—
1500 db angol flanelt takaró 200/130 dbja . 6.-7.—

Deutsch Ferenc
vászon- és damast áruháza, szállodások és 

vendéglősök szállítója
BUDAPEST, Vili., MUZEUM-KÖRUT 10 SZ.

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

GESSLERMÁLNASZÖRPA LEGJOBB
STILLER’1 ÉS TÁRSA

Jégszekrénygyár.
Budapest, VII. kér., Szövetség-utcza 3. szám.

Jégszekrények és sörkimérő készülékek 
nagy választékban. OOOO Árjegyzék és 

i költségvetések ingyen és bérmentve.

I la f tv i l” P zm°s°gyár és fehér- ,,í1 d L L j  U nemű kölcsönző vállalat.Gyártelep: — ü l
VI I , Gizella-ut 24. szám.

Kölcsön osztály :
V., K atonaJózsef-utca41.

TELEFO N : 61-98. SZ. T EL EFO N : 159-60 SZ.

Az ország  legnagyobb 
és legm odernebb gyára. 
Pontos, tiszta, pehely- 
mentes m unka. Afehér- 
nem üek kím élése érde
kében a  leggondosabb, 
lelkiism eretes kezelés.

Az o rszág  legnagyobb 
kölcsönző vállalata. 
Legolcsóbban és ponto 
san szállít: K ö lcsö n  fe 
hérneműt. Ünnepi és a l
kalmi terítékek. Kizárólag 
D am ast asztalnem üek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1914 julius 15.I V

TRflRSYLVfMIfl SEC
Loois Francois & Co.

császári és fcfrdlgt udvari szállítók,
F f llS p  S z d s z  G ó b i r a  S ó i b a l  Herczea ö  Fensége szállítói

B U D A FO K .

16 e l s ő r e n d ű  k i t ü n t e t é s .

FŐRAKTÁR t

□ □ □ Hors G oneurs. □ □ □

VADJEGY. VEZÉRKÉP VISKLÓ9É6

BORHEGYI FERENCZ Rjn [j lncmil Ullltl
TELEFON: 85—79. 

B U DAPEST. V., Q IZ E LLA -TÉ R  
Sürgönyeim : Francois Budafok.

TELEFON: 89—55.
B U DAPEST, V., A K A D É M IA -U . 16.
TELEFON: Budafok 15. szám.

Hirdetők
figyelmébe!!

Gyári-, kereskedelmi- és 
iparvállalatok, borter
melőkés borkereskedők 
a szállodás, vendéglős, 
korcsmáros és kávés
iparral összeköttetésben 
álló ezégek legjobb 
hirdetési orgánum a 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.

A leggazdaságosabb és leghatásosabb
erőfényforrás Áramfogyasztás

1

g y e r t y a f é n y e n k é n t  c sak  Vs watt. 
Legelőnyösebben pótolja az 

Ivlámpát.
Kapható 600 3000 gyertyafényben.

Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. 
Újpest,

Endrényi Lajos könyvnyomtató möflielye, Szegett, Jókai-utca 4. Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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