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Figyelmeztetés.
Az „0, K, -I. B .‘ f. évi február hú 28. napján 

kelt és f. évi március hó 5. napján életbeléptetett 
3900/1910. számú a kizárólagos teritékrendszer beho
zatalára vonatkozó rendeletének kiiiönlevonatát ipartúr- 
sulatunk összes tagjainak mégkiildöttiik- A Főváros 
Tanácsa által ugyanezen rendeletre vonatkozó plakát 
pedig' — darabonként — 50 fillérért ipartársulatunk 
irodájában kapható.

A vendégek tájékoztatása céljából felhívjuk tag
társainkat. hogy étlapjaikon feltűnő formában tüntes
sék ki, .hogy egy-egy vendég vagy csak tgyféle terítéket,

. vagy eqy főzeléket felléttel, vagy az étlapon feltüntetett 
kétféle étel közül az egyiket fogyaszthatja csak és hogy 
szabadon, korlátozás nélkül csak saláta, befőtt, sajt, 
gyümölcs, tortaszelet, vagy cukrászsütemény rendelhető, 
és hogy kenyér és tészta csak jegy ellenében szolgál
tatható ki.

Ha a tészta elfogyna, vagy a vendég nem ren
delkezik kenvérjegygyol, úgy a terítékben tészta helyett 
5 dgr, súlyú sajt.' befőtt, gyümölcs vagy egy szelet 
torta szolgálandó fel.

Budapest, 1919. március 6.
Budapesti Szállodások, 1 "cndcglösök és 

Korcsmároso Ipartársulata.

A kötelező teritékrendszer.
— Vendéglősök közgyűlése. —

A kötelező teritékrendszerre vonatkozó rendeleti 
amelynek életbeléptetése ellen a „Budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatai hetek és 
hónapok éta a legelkeseredettcbb küzdelmet fejtette ki, 
az 0. K. A. B. 3900/1919. sz. a. kelt rendeletével 1. 
évi március hő 5-ón éle'tbelépett.

Ipartársulaiunk vezetősége illetékes helyen mar a 
rendelet előkészítése során is reámutatott arra,'hogy e

jelent mást, mint

egyrészt a vendéglősöknek az eddiginél is fokozottabb 
indokolatlan zaklatását, másrészt a vendéglői étkezésre 
utalt fogyasztóközönség oknélküli, állandó és céltalan 
boszautását. Nagyjában ez a felfogás jutott érvényre a 
„Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatámfk" a Kovái szálló nagytermében t'. évi 
március hó 3-án tartott rendkívüli közgyűlésén, amely
nek egyetlen tárgya e rendelet részletes ismertetése volt.

A közgyűlésen Gumiéi Károly u közgyűlés elnöke 
és előadója, meggyőző érvekkel bizonyította, hogy a 
kizárólagos teríték vagy a helyette választható egyetlen 
étel különösen a dolgozó munkás ember szükségletét 
egyáltalán nem elégiti ki. miiulenkép igazságtalan is, 
mert például a- beteg, ember, aki beérné egy levessel 
js, épp úgy kénytelen a nemiibniegrendeltii és kifizetni, 
mint az, aki p. o. takarékosságból vagy más anyagi 
okból egy pörkölttel is beérné. Sérelmes a rendelet azért 
is, mert a míg a legnélkülözhetlenebb éleim iszerek leg
nagyobb részét: zsírt, cnkort. hüvelyeseket, zöldség
féléket maximális áron vásárolni teljességgel lehetetlen, 
a maximális áron felüli vétel ellenben, ha a vevő ven
déglős, szigorú büntetés alá esik: a hatóság a vendég
lősöket kellő élelmiszerrel egyáltalán nem látja el, ha 
igen, egy hónapra annyit ad, amennyi egy napra is 
ulig elég. Ehelyett azonban pontosan szabályozza az 
eladási árakat. A kizárólagos teritékrendszer mellett a 
vendéglősök csak tömegcikkeket fognak tarthatni, 
amelyekben azonban már ma is folyton növekedő hiány 
mutatkozik, úgy, hogy rövid időn bellii alig lesznek 
beszerezhetik és a vendéglősök legjobb akaratuk 
mellett — a közönségnek csak egy elenyészően kis 
részét fogják tudni kiszolgálni. Az előzetes tárgyalások 
folyamán ez ellen nemcsak a vendéglősök, hanem a 
fogyasztók, és főleg a munkások képviselői is a legéle
sebben tiltakoztak, eredményt elérni azonban nem 
tudtak. A közélelmezési kormánybiztos győzelmes aka- 
tával szemben a vendéglősök természetszerűleg nem 
tehetnek egyebet, minthogy a rendeletet a legponto
sabban betartják és betartatják, és már clevo elhárítják 
magukról az elégtelen ellátás és az ellátás nivoaujánnk 
siilyedése következtében elő álló ódiumot.

A közgyűlés n nagy tetszéssel kisért előadás titánrendelet legtöbb intézkedése ttom
M egrendeléseknél kérjük  tisz te lt  o lvasóinkat m ind ig  lapunkra  hivatkozni.



Magyar Vendéglős-és Kávés-Ipar 1919. március 1 —15.

a Dr. Naijy Sándor ügyész által előterjesztett határozati 
javaslatot egyhangú helyesléssel elfogadta és kimondotta, 
hogy proklamicióval fordul a nagyközönséghez, azzal a 
kéresse!, hogy az uj rendszer kellemetlenségeért, amely 
ellen a vendéglősök hiába küzdöttek és küzdenek, ne 
kárhoztassa a vendéglősöket, hanem haladjon a sajtó 
utján nyilvánosságra hozandó panaszaival a vendéglő
sükkel együtt egy oly rendelet megváltoztatása érdeké
ben, melynek egyoldalú intézkedései nemcsak a köz
érdeket, az egyenlő elbánás elvét sértik, de nem alkal
masak a hivatalos helyről hangoztatott takarékosság 
elvének megvalósítására sem.

Sztrájk.
A kávéházi pincéreknek a közelmúlt napokban 

lezajlott sztrájkjával a magyar kávésiparnak, de külö
nösen a száz évnél is idősebb „Budapesti kávésipártár- 
sulat“ történetének egyik legmozgalmasabb, legértéke
sebb fejezete záródott ie. Ez a fejezet, melynek izgalmas, 
heteken át kaleidoszkopszerüen egymáshoz kapcsolódó 
részleteit a béke nyugodt éveiben — amikor a ma 
eseményeire már bizonyos történeti távlatból, történet
írói tárgyilagossággal fogunk visszatekinthetni — az ipar
társulat krónikása lesz hivatva megörökíteni, nemcsak 
annak bizonyítéka, hogy a forradalom mindent átalakító 
befolyása elöl a kávésipar sem zárkózhatott el mereven, 
hanoin beszédes tanúság amellett is. hogy a budapesti 
kávésok, akik munkásaik méltányos, jogos és igazságos 
követeléseit már a háború előtt is és minden alkalom
mal a legnagyobb jóindulattal megértéssel és megér
zéssel teljesítették, most hogy a háború után o köve
telések majdnem hihetetlen magasságig emelkedtek, 
ezeket is megértő fogékonysággal és azzal az elhatáro
zással fogadták, hogy amennyiben e kéréseket az ipar 
jövőjét fenyegető megrázkódtatások elkerülésével meg
valósítani egyáltalán lehetséges: ezeket a kéréseket, a’ 
a szervezett munkásság ereje teljességével megnyilat
kozó e követeléseket is az ipari munkásság megélheté
sének biztosítása és az ipar békéjének állandósítása 
céljából teljesíteni kell.

Ha tehát a sztrájk eredményét: a pincérfizetések 
nagyarányú emelkedését, a főpincéri rendszer megszün
tetéséi. a borravaló eltörlését, a tizenöt százalékos 
részesedést, s mindazt a sok-sok erkölcsi és anyagi 
előnyt, amit a munkások részére az uj kollektív mun
kaszerződés fog biztosítani, a kávéházi alkalmazottak 
nagy öröm nel és lelkesedéssel üdvözölhetik, a kávés- 
munkaadók is némi megelégedést érezhetnek, hogy az 
ipar békéjét - előreláthatóan hosszabb időre - -  Int 
áldozatok árán is megmenteniük sikerült és hogy horri
bilis kiadási többleteik egy kis részét legalább az 
Országos központi Árvizsgáló Bizottság által engedé
lyezett áremelések révén, a fogyasztó közönségre sike

rült átháritaniok, és hogy végül a kollektív megállapo 
dások garanciájaként a borravaló adását, illetve elfo
gadását, mint árdrágítást, illetve megvesztegetést ezeutul 
néptörvény fogja tiltani.

Megállapíthatjuk, hogy az a megegyezés, amely ez 
alkalommal a kávésok és alkalmazottaik közt az érte
kezletek egész sora, két ipartársulati közgyűlés, az Or
szágos Központi Árvizsgáló Bizottság vezetőségével 
folytatott ismételt tanácskozások retortáin szűrődött át, 
igen sok amúgy is halódó tradíciónak vetett véget 
egyszersmindenkorra a kávésiparban, viszont a kávés- 
ipar jövőbeli fejlődése előtt is egészen uj, soha nem 
remélt perspektívát nyit meg.

A nagyközönségnek, amelynek védelmében — 
hivatva vagy hívatlanul — a napisajtó egyes orgánumai 
a filléres áremelések miatt bizonyára újra nagy lármát 
fognak csapni, be kell látnia, hogy a horribilis üzemi 
költségekkel dolgozó kávéházak békeidőbeli nyomorú
ságos árai a gyökeresen megváltozott gazdasági viszo
nyok között ma már — még a normális viszonyok 
helyreállása után sem lesznek fenntarthatok. Nekünk 
tehát már eleve minden olyan irányú tendenciózus ma
gyarázat ellen, hogy az uj és az eddigieknél magasabb 
kávéházi árak csak az elsőrendű üzemek részére enge
délyeztettek bizonyos átmeneti időre, és hogy a másod
rendű (?) kávéházaknak ez idő alatt is alacsonyabb 
árakat kell számítani amint az „Az Est" március hó 
12-diki számában Írja — a leghatározottabban tiltakoz
nunk kell. Nemcsak, mert ez a kollektív szerződésben 
megállapított kikötések megbolygatására és kijátszására 
vezethetne, hanem azért is, mert az Országos Központi 
Árvizsgáló Bizottság által engedélyezett áremelések az 
alkalmazottak fizetésemelésével és a 150/o-os felszolgá
ln i díjjal együtt járó kiadási többletekért csak megkö
zelítőleg nyújtanak némi rekoropenzációt, és a mai 
kávéházi árak újabb rerisiój&t a normális viszonyok 
helyreállása után első helyen álló kötelességünknek fog
juk tartani.

A háború éveiben és ma, politikai, társadalmi és 
gazdasági viszonyaink újjáalakulása napjaiban igen di- 
tatos sőt talán szinipathikus dolog lehetett a kávéuzso- 
uisok, a kávéházi uzsora, árdrágítás, zsarolás ellen 
dörögni éŝ  ujságcikkezni, most azonban, hogy ezek a 
kivételes idők végük felé járnak és a megcsappant 
jövedelmezőségű kávéházak óriási mérvben megnöve
kedett terhekkel fogják csak üzemeiket folytathatni, ki 
fogjuk nyitni üzleti könyveinket, hogv azokba mindenki 
beletekinthessen, akit illet és érdekel, és meg fogjuk 
magyarázni mindeneknek : hogy a régiek ideje elmúlt, 
es hogy azt a kényelmet és mi minden jót, amit a 
modern igényeknek megfelelően berendezett kávéház 
nyújt, megfizetni is illik.
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Jag j-a r Vendéglő., ét Kévét In

nehezedő állami és K g / 't e r h e k e t" 1̂d^eMgyikszünk

lünk szemben a társadalom; el akarjuk, alán el it 
b'rjuk viselni azt a megterhelést is, amelyet Tnari ab
6 Z k  de Z  Z 'VagÍ hel>'zeté™k K aro ránk. üe ha ezt teszuk — szívesen kószáénál 

megértéssel és megérzéssel -  akkor engedjék nfeg’ 
7 ‘l  UJ’,^ aS0,n10 és m’ndezekkel arányosan ki-

" , L a Pt°Tkra ff ktethessilk iparunk jövőjét és boldo gulását! Úgy, ahogy ma állunk, 
hatunk. ezentúl meg nem áll-

A kávésipar helyzete.
Által ámít helyzet. X  tzasztllaloiu. Kollektír munkae/erztfdéi 

Szervezkedóg.
Irta: Stern Sándor kávés.

Közöljük e cikket, ha
bár az abban foglaltakkal 
nem mindenben értünk 
egyet, és fenntartjuk ma
gunknak a jogot,hogy arra 
legközelebb visszatérhes
sünk. A szerkesztő.

Aggasztó és sajnálatra méltó helyzetünk, mely 
anyagi és gazdasági jelenünket, még inkább jövőnket 
már huzamosabb ideje súlyos válsággal fenyegeti, oly 
stádiumba lépett, hogy — ha mindegyre szaporodó 
bajainkon a legrövidebb időn belül nem segítünk — 
iparunk tönkretétele elé nézünk. Súlyos és válságos 
időkben kell ez ellen szavunkat felemelnünk. Úgy kell 
nekünk is magunkon segítenünk, ahogy a közmondás 
tartja: „Segits magadon, Isten is megsegíti11 A segít
ség szükségessége pedig szerintem már a tizenkettedik 
órába lépett! Nem várhatunk tovább! Nyomasztó hely
zetünk parancsolja ránk, hogy iparunk ingadozó pillé
reit erős támasztékokkal támasszuk a lá !

Kávésiparunk bajai és sérelmei töm kelegéből teli 
marokkal szórhatnám itt szét azt a sok-sok panaszt, 
bajt, sérelmet és követelést, melyeket már oly régóta 
kénytelenek vagyunk eltűrni, mert kevés ipar van, 
amoly annyi megaláztatásban, mellőztetésben és oly 
mostoha elbánásban részesül lépten-nyomon, mint a 
mienk, amelyet óriási jövedelemforrásnak képzelnek 
nagyon sokan, és még ennél is többen egészen és min
den tekintetben helytelenül ítélnek meg.

Talán ez a helytelen közfelfogás,, túlbecsülés is a 
legfőbb oka minden bajnak. Mert, ha egy kávéház 
jövedelmének kiszámításáról van szó, vagy arról, hogy 
egy-egy kávéházi fogyasztási cikk mennyi hasznot hajt, 
azonnal jelentkeznek — hozzáuemértők akik termé
szetesen papíron ! — rengeteg jövedelmezőséget, impo
náló haBzontételeket képesek kimutatni, és ennek a 
tudásuknak árát is végezetül magával a kávéssal fizet
tetik meg. Bizonyítják ezt a kávéházak maximált árai.

A fehér kávénak, minden kávéház ugyszóllván első 
helyen álló leglényegesebb fogyasztási cikkének ára 
például akként leit megállapítva, illetve maximálva, 
hogy — bár az eladási ár a kellő szakértelem nélkül 
is igen könnuyen kiszámítható —- minden kávés 1000 
csésze fehérkávéra (a tej, cukor, tüzelőanyag, személy
zeti, személyzeti |stb. regioköltsógok beszámításával) 
najjonta 250 koronát fizet rá. Vagy például a tojás. 
Ezt a cikket a legutóbbi időben teljesen elhanyagolni 
voltunk kénytelenek, mert még a részünkre megálla
pított maximális áron sem tmltnk beszerezni. Jelenleg 
még furább helyzetben vagyunk e cikkel, mert vásá
rolni 1 kor. 30 fillérért, eladni (kifőzve, tálalva, felszol
gálva) 1 kor. 20 fillérért vagyunk kénytelenek. Es igy 
füstének bizony a többi árak is, hála az O. K. Á. B. 
tagjai kiváló szakértelmének.

i f i  . mie‘t n®"> tlld vagy nem akar a „Buda
pest, kávésipartársulat vezetősége az illetékes forumo- 
*°“ v‘ tenni azt igazán nem vagyok képes 
kivL!te“\ HT- aiZ ?■ Kl A  1!é llrain»k is, akik talán
sekkel Jf Su!Zi í \  ko11 llitniok’ hogí effektiv ráfizetésekkel a kávéházi üzemeket sem lehet fenntartani, és
„ í v .  ~  pontos számításaink és a valódi tényállás 
aiapjan — a kávéházi cikkek árának méltányos feleme
lését megengedni, erkölcsi kötelességük.

A legnagyobb sérelem azonban a szesztilalmi 
rendelet életbeléptetése által érte a kávésokat, nemcsak, 
inért általa napi bevételük egyik jelentős forrásától 
lettek elütve, hanem, mert — mint a legtöbb üzletember 

a tolyton emelkedő borárakra valő tekintettel — 
drága pénzen nagymennyiségű borokat szereztek b». 
Akkoriban valóságos protekció, sőt szerencseszámba 
ment, ha valaki a borkereskedőnél drága áron nagyobb 
mennyiségű bort kaphatott, számítva arra, hogy erre a 
háború utáni leszerelés idején szüksége lesz, most a 
leszerelés után (jobb erről nem is beszélni!) és hogy 
— a forradalom lezajlása után — a szesztilatom e 
készletek fogyasztását lehetetlenné tettte: e készletek 
értéke kiszámíthatatlanul óriási károsodásunkra — 
napról-napra csökken.

Ennek helyébe előbb a tíz, majd a kilenc órai 
zárórarendelet áldásai sújtottak le reánk, az alkalma
zottak béremelési követelései 100»/0-ot is meghaladó 
arányban, amelyeket — a kávésok és alkalmazottak 
megbízottai közt következett legalább is tiznapi, hosszas 
és fáradságos tárgyalások után — a kávésok végre is 
kénytelenek voltak teljesíteni, hacsak nem kívántak a 
kitünően szervezett alkalmazottakkal harcba elegyedni.

Az ebből folyólag hat hónapra megkötött kollektív 
munkaszerződés a tiz órai munkaidőbe a két órai ebéd
időt is betudja úgy, hogy nyolc órai munkánál többst 
tulajdonkép egy alkamalzott sem képes végezni. Emiatt 
azután nemcsak a személyzeti kiadások szökkentek fel 
kétszeresre, hanem a munkabeosztás körül is — külö
nösen a kávéfőzőknél — újabb és nagy, újabb kiadá
sokkal járó, csak nehezen áthidalható bajok és kelle
metlenségek támadtak. Ennek dacára, tekintettel arra, 
hogy az alkalmazottak eredetileg még ezeknél is exor- 
bitánsabb követelésekkel állottak elő, ennek a szerző
désnek létrejötte kiváló érdeme az ipartársulat vezető
ségének, akik időt, munkát., fáradtságot nem kiméivé, 
ezt az eredményt szorgalmas és fárasztó munkával 
érték el.

Sajnos, újabb kiadásaink fejében semmiféle ra- 
kompeuzációban sincs részünk! Holott az ipartársulat 
kötelessége lett volna — ezekre való tekintettel — az
0. K. Á. B-nál a kávéházi fogyasztási cikkek arányos 
felemelése iránt azonnal és energikusan fellépni. E jogos 
és méltányos követelés teljesítésére annál is inkább 
számot tarthatunk és kellett volna tartanunk, mert ilyen

* M * * 4 » * 4 t» l* .« M t4 * * t* M * M * » * M * li* » t 
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és hasonló esetekben az emelést más iparosoknak is 
meg Szokták adni. És talán még nem is késtünk el 
ettől egészen (habár a kötelességmulasztás mindig 
kárral já r !) hisz a mai viszonyok és a közel jövő, 
melytől alig várhatunk javulást — e követelés méltá
nyosságát es jogosságát eléggé indokolttá teszik.

Ez a követelés, sok más nagy bajunk és sérel
münk, az alkalmazottakkal kötött kollektív munkaszer
ződés es annak tapasztalati következményei elég okul 
szolgálhatnak arra, hogy végre mi is feleszméljünk és 
erős elhatározással megkezdjük áz öntudatos és céltu
datos szervezkedés nagy munkáját, amelyre ha nem 
fektetünk kellő súlyt, elgyengülünk, ejerőtlenedünk, 
nem haladunk a modern kor követelményeinek utján.

A legégetőbb szükség parancsolja, hogy ezt a 
szervezkedést közös erővel minél tökéletesebben hajtsuk 
végre, mert jöhetnek idők, amelyek erőpróbára fogják 
kényszeríteni iparunkat más erős szervezettségekkel 
szemben! Meggyőződésem szerint számarányunk elég 
nagy ahhoz, hogy szervezetünk oly erőt tudjon kifejteni, 
mely számottevő lesz, ha üzleti érdekeink kellő és si
keres védelmére kerül a sor és az egymást megértő és 
támogató szolidáritás érzése lesz az egyetlen fegyverünk ! 
A szervezettség nélkülözhetetlenségének hangoztatása 
ma egészen más ének, mint a béke régmúlt áldásos 
éveiben, elhanyagolása nemcsak anyagilag,, hanem te
kintélyünk, niveaunk rovására -erkölcsileg is nagyon 
megböszujná magát. Vezetőségünk vegye tehát kezébe 
a kezdeményezés munkáját, korábbi sikertelen próbál
kozások ne kedvetlenitsék el, az ipartársulat tagjai 
pedig lássák be, hogy csak az összetartással lehet 
eredményes munkát végezni, üzleteinket becsületesen és 
tisztességesen fenntartani, a polgári és iparosélet terén 
megszerzett pozíciónkat megtartani.

Nyugdijegyesiileti akció.
A V. K. P, és K. 0. Ny.“ központi igazga

tósága legutóbbi igazgatósági ülésen elhatározta, liogy 
a tagok szaporítása érdekében iiagyobbaráiiyu mozgal
mat indít. E határozatnak eleget téve az igazgatóság a 
következő felhívással fordul szakiparosainkhoz:

.Mindannyimik jövendője bizonytalanná vált, nem 
tudjuk mit hoz a holnap, nem tudjuk képesek leszünk-e 
öreg napjainkra némi szerény kis vagyonkát,félretenni, 
vagy ha valamiről már azt hittük, hogy félretettük, 
képesek lesziink-e azt öreg napjainkra megőrizni. Az 
élet józan felfogása kötelességünkké teszi, hogy tőlünk 
teíhetőleg mindén eshetőséggel számítva gondoskodjunk 
gyermekeinkről, feleségünkről és. saját magunkról is, 
arra az időre, ha majd a munka szerszáma kihull a 
a kezünkből. Hatalmas, életerős, szociális intézmény 
kínálja szolgálatait e célra: „A Szállodások, Vendéglő, 
sök, Kávésok, Pincérek és líávéssegódek Országos 
Nyugdijegyesülete. “ Mindnyájan kartárml lépjünk be, 
a Nyugdije.qyríiletbe I Mindenki vagyoni erejéhez képest 
600 és 4000 korona között megválasztható évi nyug
dijat biztosíthat magának, feleségének és gyermekeinek. 
A befizetési dij valóban csekélv és az óriási előnyökkel 
alig ál! arányban. Pl. 600 koronás nyugdíjbiztosítás 
esetón a havi befizetés 5 korona 50 fillér. 2000 koronás 
nyugdíjbiztosítás esetén a havi befizetés 18 korona 34 
fillér, 4000 koronás nyugdíjbiztosítás esetén a havi 
befizetés 06 korona OS fillér. Ezzel szentben mit nyújt 
ji N\ ugdijegyesiiiet ? Tíz évi tagság után munkaképte- 
lenseg esetén fizeti az évi nyugdíj 40°/o-At, minden 
további ev után 2 1" . kai többet. Halál esetén az özvegy 
a férjnek kijáró nyugdíj fölét, kapja, minden egyes 
gyermek pedig V10 részét. Példák: Valaki 4000 koro- 
nara volt biztosítva, tíz ev után munkaképtelenné válik 
nyugdíjazta tik, évi nyugdija haláláig 1600 korona, ho

lott a 10 év alatt összesen csak 4400 koronát fizetett 
be tagdíj cimóu. Másik példa: Valaki 4000 koronára 
volt biztosítva, 20 év után meghal, hátrahagy özvegyet 
és 3 gyermeket, özvegye haláláig évi 1280 korona 
nyugdijat, 1—1 gyermeke pedig 14 éviik betöltéséig 
256 korona nevelési járulékot kap. A Nyugdijegyesület 
csak azért képes tagjait ily kiváló mértékben ellátni, 
— a mellyel más biztosító intézet kulcsa össze sem 
hasonlítható — mert jelentékeny jótékony adományok
kal rendelkezik és mert 21 éves fennállása alatt hatal
mas erős intézménnyé fejlődött. NyugdijegyesUletiink 
vagyona ea. 1,200.000 korona. Kurtára Ur! Az élet mai 
rendkívül válságos, bizonytalanságoktól fülledt órájában 
szerezze Ön meg. egy .biztonságot nyújtó, széles alapokon 
nyugvó intézet támaszát, lépjen be felesége, gyermekei 
és saját maga érdekében haladéktalanul az egyesületbe. 
A nyugdijegyesület a miénk, élvezzük hasznát valameny- 
nyien ! idezártan mellékelünk egy drb belépési nyilat
kozatot, szíveskedjék azt kitölteni.és irodánkba mielőbb 
beküldeni."

A borravaló eltörlése.
Irta: Lukács Miklós kávés.

A „Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi 
alkalmazottak országos egyesülete* legutóbbi közgyű
lésén tudvalévőén elhatározta, hogy amennyiben a kor
mány a 8 órai munkaidőt elrendeli, az eddigi rend
szerről eltérve a borravaló eltörlése mellett és az ed
digi lixlizotések fenntartásával a revierrendszer és a 
Vo-rendszer életbeléptelését fogja követelni, és pedig 
nemcsak az éttermekben, hanem a kávéházakban.

A határozat indokolása: a borravaló lealázó volta, 
az alkalmazottak jövedelmének igazságosabb elosztása, 
a munkások társadalmi helyzetének emelése stb. nem 
ívj, előttünk is eléggé ismeretes, aminthogy munkáltatói 
szempontból az sem rejtély, hogy a reform tulajdon- 
képeni, részben nyíltan is bevallott célja: a főpincéri 
rendszer végleges megszüntetése, uj és állandó munka
alkalmuk teremtése a háború következtében eddig még , 
el nem helyezkedett ipari munkások számára.

Nem szenvedhet kétséget, a magam részé
ről csak a kávésiparról kívánok beszélni, hogy e helyes 
szociális érzékről tanúskodó törekvés, amennyiben gya- 
kolatilag megvalósítható lesz, a kávésok részéről a le-, 
hető legnieszebbmenő méltánylásra is fog találni, épp 

ugy, mint ahogy alkalmazottaink minden jogos, méltá
nyos, es igazságos törekvése eddig is, gyakran nagy-: 
anyagi áldozatok árán kellő megértésre és támogatásra 
fog találni. ’

A kérdés csak az, , hogy a helyes" szociális érzés
ből eredő határozat megvalósításából származó újabb

Ungdr~Hortf bsTsű
szállodai, vendéglői és kávé
házi adás-vételi

ügynökségi irodája
Budapest, Vili., József-körut 
11. sz. -  Telefon : József 26-32.

Szakmabeli transzakcíók és 
bankkölcsönök közvetítése.
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óriási anyagi megtéri,éltetést elbirja-e a kávésipar, hogy 
a ha árosainak a borravaló megszüntetésére irányito tt 
eélza a megvalósítható lesz-o az. egész vonalon, és hogy 
végül es oz talán a legfontosabb, nem-e fog az ni 
renrlszer becsiilotes érvényesülést, esetén az alkalmazott 
egyéne jövedelme emelkedés helyeit csökkenést im itá ln i?  
i a o / eksö k1érJÓ8re oíb irja  o a kávésipar az újabb 
ÍO /o OS megterhelést —  határozott nemmel felelhetünk 
Nincs e tekintetben különbség kis és nagy kávéház 
közölt, mert a kávésok amúgy is óriási módon meg
csappant Jövedelme mellett oly elviselhetetlen megter- 
he lte té ítje lentene, melyet kellő megfontolás mellett senki 
sem válla lhatna magára amúgy is elviselhetetlenül meg
élhetési viszonyai melleit, A kávéházi üzeni rentabi
litása a legrövidebb időn belül teljesen illuzoriussá vál
nék, a felemeli fizetés a 15% felszolgálási díj élei 
beléptetése: a vég kezdotét jelentené.

■De a reform nemcsak á kavésipart tenné tönkre 
hanem a minimumra szállítaná le a kávéssegédek jöve
delmét is, és újabb reformokat tenne szükségessé.

Nyilvánvaló ugyanis, hogy a “'„ bán megállapított 
felszolgálási dij a szerényebb anyagi viszonyok közt 
élő fogyasztókat egyrészt, mert az újabb megterhelést 
nem bírnák el, másrészt mert kevesebb • figyelemmel 
lennének kiszolgálva, mint a sokat költő vendég — 
valósággal kiüldözné a kávóházból. és igy a megcsap
pant bruttóbevétel 15%-a nem nyújtana kárpótlást a 
mai, fix fizetésből és borravalójövedelemből összetevődő 
pincééi öszjövedelemért. Azután arra is kell gondolni, 
hogy idővel a pénz vásárló ereje újra nagyobb lesz 
Vájjon akkor is változatlanul fenn fog maradni a ma 
megállapított százalék?

Nem lehet gondolni arra sem, hogy az uj rend
szer a borravalót egyszerre és mindörökre meg fogja 
szüntetni az egész vonalon. Sokkal valószínűbb, hogy 
csak formát fog változtatni. Mert olyan az emberi ter
mészet, hogy a kedves, figyelmes és előzékeny kiszol
gálást szereti még külön is valami formában honorálni, 
•és nem haragszik meg ránk az öntudatos, szervezett 
borbélysegéd, ha a jól végzett munka után egv ciga
rettával vagy szivarral kínáljuk meg, nem is szállva 
arról, hogy a titokban adott borravalót nem minden 
alkalmazott fogja visszautasítani.

A legerősebb argumentum a tervezett reformmal 
szemben az a tény. hogy amig a mostani évtizedes 
rendszer mellett szorgalommal, takarékossággal akár
hány alkalmazottból főpincér és idővel önálló üzlet
tulajdonos islehetett, ez a jövőben néni lesz lehetséges, 
mert a 15%-ból és fix fizetésből, vagy a %  nélkül 
csak egy nagyobb fix zetésből eredő jövedelem a tőke
szerzésre semmikép sem lesz elegendő, legfeljebb a 
puszta megélhetésre. A bérharc éle igy ép azok ellen 
fordulna, akiken ezen újítás segíteni akart, akiknek 
sorsa és anyagi helyzete javítására lett volna hivatva, 
és a tönk szélére juttatná az amúgy is valósággal 
küzdő kávés ipart.

Kétségtelen, hogy a kávésiparban foglalkoztatott, 
komoly, intelligens és szakképzett munkások erkölcsi 
színvonalának és anyagi helyzetének emelésével és meg
javításával nekünk munkaadóknak is komolyan foglal
koznunk kell. és ugytudom, hogy erre iparunkban min
den illetékes tényezőben meg is vau a kellő hajlandó
ság, jóakarat és áldozatkészség. A mi politikánk az, 
hogy az ipart munkásainkkal megszerettessük, hogy 
intelligens és szakképzett utódokat neveljünk a ma
gunk helyére, hogy munkásaink táborát a közzéjiik nem 
való, rájuk nézve sem kívánatos elemektől megszaba
dítsuk, hogy komoly, öntudatos, képzett és a kor szin*
.vonalon álió kávéházi alkalmazottakat, sorsukkal és 
anyagi- helyzetünkkel megelégedett munkásokat nevel
jünk. Ehhez szívesen nyújtunk segédkezet, iiem zárkó
zunk el mereven semmi jogos követelés elől, hajlandók 
vagyunk a legnagyobb áldozatokra is csak tiszta, ké

T* naj'lat°  ê l̂ö le^ ensógeket ne követeljenek tőlünk. 
A ló  o-os felszolgálási d ij követelése egy ilyen lehetet- 
len. legjobb meggyőződésem szerint teljesíthetetlen kö
vetelés Nem adhatja meg azt az amúgy is drágán élő 
fogyasztó, do nem vállalhatja a kávés sem. Más, egé
szen más megoldást kell keresnünk, hacsak azt nem 
akarjuk, hogy a kizsákmányoló tőke helyét most a 
munka foglalja el. A munkaadók túlnyomó része épp 
o v nehéz időket cl at, mint kétségtelenül súlyos meg
élhetési viszonyok közt élő munkásaink. Lehetetlenség 
hogy kellő jóakarattal mindkét részről a megoldás mód
já t meg ne talá lják. -

Budapesten, 1911). március 1-én.

Társulatok, egyesületek.
A .,Szállodások, vendéglősök, kávésok, pin
cérek és kávéssegédek orsz. nyugdijegye- 

sü lete“ közlem ényei.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, 

Pincérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete“ 
igazgatóságának folyó évi február hó 3-án ’ d. u. 4 
órakor az egyesület központi irodájában mégtartott

rendes havi ülésén.
Jelen voltak: Bokros ^Károly elnök, Mayr József, 

Kőváry Jenő, Waltz György, Francois Lajos, Várady 
Gyula, F. Kiss Lajos, Guiidel Károly, Frenreisz István, 
Kommer Ferenc, Dokkéi* Ferenc, Holub Rezső, Paris 
Vilmos igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok és dl*. 
Nagy Sándor jogtanácsos.

Napirend előtt Elnök meghatottan elparentálja a 
nyugdijegyesiilet két halottját, Müller Antalt  ̂és Sehuller 
Ferencet. Megemlékezik e két gyászosét kapcsán Gundel 
Károly és F. Kiss Lajosnak költői szárnyalása gyönyörű 
emlékbeszédéről, illetve cikkéről, melyeknek e jegyző- 
könyvhöz való csatolását, kéri, méltatja különösen Müller 
Antalnak a szakipar és nyugdijegyesiilet felvirágoztatása 
körül szerzett hervadhatatlan érdemeit és ezeknek jegy
zőkönyvi megörökítését kéri.

igazgatóság gyásza jeléül állva hallgatja végig 
Elnök búcsúztató szavait és különösen Müller Antalnak 
mint az Igazgatóság volt tagjának emlékét — hervad
hatatlan érdemeire való tokintettel — hálájának tisz
teletének és szereidének jeléül jegyzőkönyvileg örö 
kiti meg.

Elnök az ülést megnyitja a jegyzőkönyvvezetésére 
felkéri dr. Nagy Sándor jogtanácsost, hitelesítésére pe
dig Frenreisz István urat.

Jogtanácsos felolvassa a múlt havi ülés jegyző
könyvét, melyet az

Igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít
Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszá

molásait,
A budapesti választmány január havi elszámolása 

szerint a bevétel 2700 korona 45 fillér a kiadása folyó
sított nyugdijakkal együtt, 1200 korona 14 fillér vö t. 
Csekkszámlára heküldetett 1500 korona 31 fillér *

A pozsonyi választmány január havi elszámolása 
az ülés napjáig nem érkezett be. Csekkszámlára bekül 
detott 419 korona.

A szombathelyi választmány január havi elszá
molása szerint a Govétel 996 korona, a kiadás a folyó
sított nyugdijakkal együtt 113 korona 99 fillér volt. 
Csekks/áipláru beküldetett 882 korona 01 fillér.

A kassai választmány január havi elszámolása sze
rint a bevétel 294 korona 78 fillér, a kiadás 20 korona 
volt. Csekkszámlára beküldendő 274 ’koroua 78 fillér.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóvá
hagyólag tudomásul veszi.

Jogtanácsos jelenti, hogy Ferenezy János nyug- 
dijfelemelés iránti kérvényt nyújtott be. Nevezett 3000 
koronás nyugdíjbiztosítását 4000 koronára óhajtja fel
emelni. Minthogy azonban 1918. julius 1-e óta hátra
lékban van, kérelme csak a hátralék letörlesztése után 
lesz teljesíthető.

Igazgatóság Ferenezy János nyugdíjfelemelés iránti 
kérelmét a hátralék letörlesztése után teljesiti.

Jogtanácsos jelenti, hogy László Zoltán törölt tag 
ujrafelvétel iránti kérvényt nyújtott be. László 1902. 
február 1-től 1910. junius 30-ig volt egyesületünk tagja. 
Ezen időponttól fogva fizetéseit beszüntetvén, tagjaink 
sorából törölni kellett. Most az egyesületbe újból belépni 
óhajt s eddigi befizetéseinek 50°/o-át betudni kéri. Te
kintettel arra, hogy 8 éven át volt egyesületünk tagja, 
kérelme teljesíthető lenne.

Igazgatóság László Zoltán törölt tag ujrafelvételi 
kérelmét a 8 évi volt tagságra való tekintettel teljesíti.

Jogtanácsos jelenti, hogy özv. Friesz Mihályné 
végkielégítés iránti kérvényt nyújtott be. Néhai Friesz 
Mihály 1909. január 1-től 1918 október hó 31-ig azaz 
haláláig volt egyesületünk tagja. Alapszabályaink 63. 
§-a értelmében özvegyének és árvájának végkielégítés 
fizetendő. Minthogy az özvegy a saját és gyermekének 
igényét az összes okmányok beterjesztésével igazolta 
az özvegy részére 1800 korona, az árva részére 360 
korona azaz összesen 2160 korona végkielégítés folyó
sítandó.

Igazgatóság özv. Friesz Mihálynéuak a 2160 ko
rona végkielégítés folyósítását elrendeli.

Jogtanácsos jelenti, hogy özv. Reichel Lajosné 
nyugdíj iránti kérvényt nyújtott be. Néhai Reichel Lajos 
1905. április 1-től 1918. május 27-én bekövetkezett 
haláláig volt egyesületünk tagja. Az özvegynek alap
szabályaink 56. §-a értelmében nyugdíjra van igénye. 
A biztosított 2000 korona után a teljesen befizetett 
13 évhez mérten az özvegynek évi 475 korona nyug
díj fizetendő, miután igényét az előirt összes okmányok
kal már igazolta.

Igazgatóság jogtanácsos jelentését tudomásul véve 
özv. Reichel Lajosné részére évi 475 korona nyugdíj 
folyósítását elrendeli.

Jogtanácsos jelenti, hogy özv. Bogner Károlyné 
nyugdíj iránti kérvényt nyújtott be. Néhai Bogner Ká
roly 1902. junius 1-től, 1918. december 3l-ig azaz 
haláláig volt egyesületünk tagja. Az özvegynek alap
szabályaink 56. §-a alapján nyugdíjra van igénye. A 
biztosított 2400 korona után a teljesen befizetett 16 
évhez mérten az özvegynek évi 660 Jkorona nyugdíj 
fizetendő, miután igényét az előirt összes okmányok 
beterjesztése mellett igazolta.

Igazgatóság jogtanácsos jelentését tudomásul véve 
elrendeli, hogy özv. Bogner Károlynénak az évi 660 
korona nyugdíj folyósittassék.

Jogtanácsos jelenti, hogy Kretschmár Ferenc 
nyugdíjfelemelés iránti kérvényt nyújtott be. Nevezett 
sddigi 600 koronás nyugdíjbiztosítását 1200 kórouára 
óhajtja felemelni. Minthogy azonban tagsági dijainak 
befizetéseivel 4 évig tartott katonai szolgálata folytán 
hátralékban maradt, felemelés iránti kérelme csak ezen 
hátralék letörlése után lesz teljesíthető.
■ í • ^®zgatóság Kretschmár Ferenc nyugdifelemelés 
iránti kérelmét a hátralék letörlesztése után engedélyezi

Jogtanácsos jelenti, hogy a Postatakaréktól a 
Magyar Banknál levő folyószámlára 8200 korona utal- 
nató át.
, - ^ g a tó s á g  a Postutakaréktól a Magyar Banknál 
levő folyószámlára a 8200 koronát átutalja.

Jogtanács jelenti, hogy a mai ülésből 20 drb 
tagsági igazolvány állítható ki.

Jogtanácsos előadja, hogy az 1918. október hó

10-éti elhunyt Klecker Alajos özvegye évi 400 korona 
nyugdijmegállapitását kérte azon az alapon, hogy néhai 
férje a tagsági dijakat 9 éven át az egyesület incas- 
sánsa utján pontosan fizette és az utolsó évben azaz
1918. évbejt a 10-ik évi dijat csak azért nem fizethette 
be, inért a pénzbeszedő nem jött érte. Alapszabályaink 
értelmében nyugdíjra nincs igénye, hanem csak 900 
korona végkielégítésre amely összeggel azonban nincsen 
megelégedve, hanem legalább is 1200 korona végkielé
gítésre reflektál, ellenesetben 400 korona évi nyugdijat 
volna kénytelen perelni. Jogtanácsos tehát indítványozza, 
hogy a per kétes kimenetelére való tekintettel özv. 
Kleckerné ajánlata fogadtassák el.

Igazgatóság jogtanácsos indítványát elfogadja és 
az 1200 korona végkielégítést megszavazza.

Gundel Károly a taggyüjtések fokozottabb szor
galmazásáról, továbbá az alkalmazottaknak az Igazga
tóságban leendő nagyobb szánni képviseltetéséről beszél.

F. Kiss Lajos ezidőszerint az alkalmazottaknak 
az Igazgatóságban nagyobb számban leendő képviselte- 
tését időszerűtlennek tartja és ezt csak egy későbbi 
időpontban már cousolidált viszonyok között óhajtja 
megvalósítani.

Frenreisz István ezzel szemben helyesebbnek véli, 
ha ezidőszerint inkább a munkaadók körében fejtenének 
ki uagyobb agitációt a taggyüjtések érdekében. '

Igazgatóság Frenreisz István indítványát egyhan
gúlag elfogadja és utasítja központi irodát, hogy a 
taggyüjtések érdekében a munkaadókhoz körlevelet 
bocsásson ki.

Kővári Jenő indítványozza, hogy az Igazgatóság 
a múlt évben megtartott közgyűlési vacsora alkalmával 
a nyugdijegyesület, javára gyűjtött 400 korona adományért 
Kittner Mihály igazgatósági tagnak meleghangú levél
ben köszönetét szavazzon.

Igazgatóság Kittner Mihálynak a gyűjtés körül 
kifejtett tevékenységéért hálás köszönetét szavaz és er
ről őt levélbon értesíti.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kinft.

Hitelesítik:
Dr. Nagy Sándor s. k.

jogtanácsos.
Bokros Károly ». k.

elnök.

K i m u t a t á s
az 1019 évi január havi nyugdijakról

1. özv. Bagossy Vincénó 1919.1. h. ny. K 12.50
2. özv. Balassa Mihdlyuó ós kk. gy. „ „ „ , K 69 .39
3. Benky Vilmos gyermeke 1919. í. u
A özv. Bogner Károlynó „ „
5. özv. Bohos Lajosné
8. Brukáos Ferenc 
T. özv. Kokéi' Károlynó ”
8. Göndör Gyula „
9. özv. Havlicsek Józsefné „ ”

10. özv. Horváth Lajosnéóskk. gv., .
1L özv, Kéth Károlynó
12. özv. Klímán Imrónó „
13. Kozák József
'A özv. Prindl Nindorné 
15. özv. Reichel Lajosné „ "
18. özv. Rosner Ignácné *
17 özv. liöhrling Józsefné » '
18. özv. Schnell Józsefné
19. özv. Schmfdt Alajosné 11
20 . özv. Szenlgyörgyl Peremmé ” !
2L özv. Sztanoj Mlklósné
22. Varasdy Sándor
23. Woindorfer János
24. Wtttreloh Nándor ” ”
25 Zwetkó Lajos

„ — — —-------------------
Megrendeléseknél kárjak tUzt.lt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Törvények, rendeletek.
A h ú s fo g y a s z tá s  k o r lá to z á s a .

Ab Országos Közélelmezési Hivatal 10400/1919 *-,á. 
mu rendelte  a hHBfog.ynsztás korlátozásáról és' a 
/>*ii togjasztaN korlátozásáról szóló 34:3t>/líMS. M. |<]

rendelet ujbóli életbeléptetése tárgyában.
, ü l a A„ nl‘ 8ya'  Népköztársaság kormányának 5575—
1 Jlo. M. E. szánni rendeletében megadott felliatalma- 
zas alapjan az ugyanezen rendelet Ig ával felfiiggesz-
í o í o ™ kr̂ ‘ hustalan naP°* m>a elrendelem s a 3436— 
19J». M. E. számú rendelet (1. Budapesti Közlöny 1918. 
augusztus 0.-án megjelent 176. számában) egész terje
delmében újra életbeléptetem. Ez a rendelet február 
21.-k napján lép életbe.

Budapest, 1919. február hó 18-án.
A miniszter helyett 
E rd é ly i Mór s. k. 

kormánybiztos.
Az ezen rendeletben hivatkozott 3430—1918, M- 

E. számú rendelet szövege a következő:
A M. Kir. Minisztérium a liábo.ui esetére szóló 

kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezé
sek alapján a következőket rendelem :

1. §. A 3682—1917. M. E. sz rendelet (1, a Buda
pesti Közlöny 1917. október 2.-án megjelent 227. szá
mában) akként módosittatik, hogy az 1. §. szerint 
péntekre megállapított tilalmi nap csütörtökre helyezte
tik át.

2. §. A hét két napján, még pedig kedden és pén
teken, tilos a h ú st akár  nyers , a k á r  feldolgozott állapot
ban (főtt, sü lt, fü s tö lt, sózott), forgalom hahozni. Ugyan
ezen a napokon tilos az ételek kiszolgáltatásával fog
lalkozni üzemekben és üzletekben (fogadó, vendéglő, 
egyleti vagy más étkezőhelyek, kávéházak stb.) husfel- 
használásával készülő ételeket előállítani vagy kiszol
gáltatni

3. §. A jelen rendelet szempontjából a hús fogalma 
alá esnek a szarvasmarhának, bivalynak, borjúnak, lónak, 
juhnak, kecskének mindennemű baromfinak, házinyulnak 
és a vadaknak emberi táplálkozásra felhasználható min
den része és az ezen husnemüekből előállított készítmé
nyek, a gyors romlásnak kitett 8 a következőkben fel
sorolt belső zsigerek és m ellékterm ékek kivételével: az agy- 
és gerinezvelő, nyelv, a tüdő, a szív, a hasnyálmirigy 
(fehérmáj), a kedeszmirigy, borjumirigy, (Briesz),'a pacal, 
a borjufodor, a lép, a vese, a tőgy, az orr, a csont, a 
marhakörlJIB, a borjufej, a borjúláb ás a sertésfej, ser
tésköröm, gertésbörke (kocsonyahús).

4. §. Ételek1 kiszolgáltatásával foglalkozó üzletek 
és üzemek a hét többi napján egy étkezésre legfeljebb 
egy húsételt szolgáltathatnak ki.

5. §. A 2. §. alól az 0. K. H. vezető miniszter 
egészségügyi tekintetből kivételeket engedélyezhet.

6. §. Aki a jelen rendelet valamely rendelkezését 
^megszegi, vagy kijátsza, amennyiben cselekménye súlyo
sabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ 
el, és hat hónapig  terjedhető elzárással, va lam in t 2000  
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A kihá- 
gási eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri 
büntető bíróságnak, az állam rendőrség működési terü
letén pedig a m. kir. államreudőrség hatáskörébe tartozik.

7. §. A rendeletet minden városban és községben 
az ott szokásos módon azonnal közhírré kell tenni.

8. §. Ez a rendelet augusztus hó 9. napján lép 
életbe. Hatálya Horvát-Szlavonországra nem terjed ki.

Budapest, 1918. augusztus 8.-án.
Dr. Wekerle Sándor s. k. 

miniszterelnök.

V en d ég lő i és  k á v é h á z i tá jé k o z ta tó  á r a k .
Az 0. K. Á. B. elnökének 3200/1919. szánni rende
leté a kávéházi cikkek tájékoztató.árának megállapi- 
tasara vonatkozólag hozott 9700/1918. ().. K. Á. B. 
sz. határozat módosítása és t iegészitése, valamint a 
vendéglőkben ős egyéb nyilvános étkezőhelyiségekben 
a húsételek és a terikékek árának leszállítására és a 
terítek összeállításának korlátozására vonatkozólag 
kibocsátott 11560/1918. 0. K. A. B szánni rendelet, 

módosítása tárgyában.
Az 5.898/1918. M. E. számú rendelet 2. ij.-ának

2. pontja, illetőleg a 07.790/1918. K. M számú'rende
let a. száma alapján a következőket rendelem:

1. §. A kávéházi cikkek tájékoztató árának megái- 
lapitása tárgyában kozott 9.700 1918. 0. K. Á. B szánni 
határozat akként módosul, hogy az idézett határozathoz 
mellékelt ártáblázat 16. 17 tételei helyébe (egy főtt 
tojás, illotőleg egy adag tojásrántotta árai alábbi étel- 
árak lépnek:

Az k. II. c..« I)
osztályba sorozott 

helyiség aktion

1. Főtt tojás (hig vagy kemény, héjbában
vagy pohárban, darabonkiút . . . 1 K 60 fül.

2. Tükörtojás darabonként 1 90
3. Két tojásból r á n to t t a ........................3 „ 30 „
4. Három tojásból r á n to t ta ................... 5. —
5. Húrom tojásból egyszerű omelette . . 6. ,, — ,,
6. Három tojásból különleges omelette . 7. „ „

2. tj. A vendéglőkben és egyéb nyilvános étkező 
helyiségekben a húsételek és a terikékek árának leszál
lítása és a teríték összeállításának tárgyában kibocsátott 
11.550/1918. 0. K. Á B. számú rendelet I. §-a a 
következőképpen módosul:

Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság által 
eredetileg jóváhagyott alilpételárakat a 11.560/1918. 
0. K. A. B. szánni rendelet 1. §-ának I. ós 2. pontjaiban 
előirt 25, illetőleg 50%-tól eltéröleg legalább a követ
kező százalékokkal kell leszállítani:

1. A jóváhagyott ételárjegyzékben a marhahús 
fejezete alatt felsorolt összes ételek árát 15%-kal.

2. Az iirii-, birka- és bárány hús árát 20 °/o-kal. 
A 11.550/1918. 0. K.A. B. szűnni rendelet 1. § áuak

3. és 4. pontjában foglalt rendelkezések (a berlini, braun- 
sebweigi és párisi árának, a debreceni kolbász árának, 
a virsli árának, a főzelékek és a köretek árának leszál
lításáról) hatályukat vesztik.
3. §■ Ez a rendelőt kihirdetésének napjáu lép életbe. 
Ettől a naptól kezdve a jelen rendeletnek 2. ós 3. §■ uibun 
idézett rendelkezései helyébe. A 9 700/1918. 0. K. A B. 
szánni határozatiak, valamint a 11.550 1918. 0  K. A. B. 
számú rendeletnek a jelen rendelettel nem érintett ren
delkezései, amennyiben időközben egyébb rendelkezései, 
hatályon kivtíl nem helyeztettek, továbbra is érvényben 
maradnak.

Budapest. 1919. február hó 20.
Dr. Degré, Miklós s. k. 

az Országos Központi Arvizsgáló 
Bizottság elnöko.

Z M 4M »4****«V M M M ,M »***M ******M *M

iV illanxp ian inó  j
J majdnem uj külföldi l
♦ gyártmány e la d ó . *
♦ I X . ,  E rQő-ütca  19. s zá n t  111 cm S i .  ♦
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A z ü z e m i v á la s z tm á n y o k .

A magyar minisztérium 1071/191!*. M. E. sz. rende
leté az üzemi választmányokról.

(megjelent a .Budapesti Közlöny" J010. évi február hó t i -  
•tó. számában).

1. j$. Minden olyan ipari, bánya- és közlekedési 
vállalattal összefügg ipari üzemben, amely 2ö-nél több 
munkást foglalkoztál, üzemi választmányt kell alakítani

Oly üzemekről, amelyekben az előbbi bekezdés 
értelmében üzemi választmány nem alakithaló, de ame
lyek 25-nél több tisztviselőt foglalkoztatnak, külön ren
delet fog intézkedni. Épugy külön rendelet intézkedik majd 
a közlekedési vállalatokra nézve.

2. §. Az üzemi választmányok közreműködnek a 
!i—12. § bau megállapított módon és feltételek mellett:
1. a kérdéses üzeműknek a munkaviszonyt illető ügye
ket ttgy mint a bérre, munka- és szabadságidőre, egész
ségügyi és balesetvédelmi berendezésekre, az alkalma
zottak fegyelmi ügyeire vonatkozó kérdések intézésében ;
2. továbbá javaslataikkal közreműködnek . a jobb és 
gazdaságosabb termelés előmozdítása érdekében.

A termelést érintő kérdésekkel csak azon terme
lési, illetőleg iparágakban működő üzemi választmányok 
foglalkozhatnak, amely termelési ágakra nézve ezt a 
hatáskört a kereskedelemügyi miniszter a munkaügyi 
és népjóléti miniszterrel egyetértöleg rendeletileg megadja. 
Az ilyen termelési, illotőleg iparágakban is e hatáskört 
csak az olyan üzemek választmányai gyakorolhatják, 
amely üzemek 50-nél több munkást foglalkoztatnak.

9. §. A munkaviszonyt érintő minden egyéni pa-' 
nasz az üzemi választmány, illetőleg annak bizottsága 
elé kerül, amenyiben a munkás az ügyet nem tudja a 
munkáltatóval, illetőleg megbízottjával a bizalmi személy 
utján elintézni. A választmánynak, illotőleg a biozttság 
nak joga van, lm konkrét eset szükségessé teszi, az 
üzem béradataiba beletekinteni; ezen jogát hetenként 
legfeljebb kétszer munkaidőn kivid gyakorolhatja. Ha 
a választmány tagjainak száma ötnél több, a munka-r 
viszonyra vonatkozó egyéni panaszok, valamint fegyelmi 
ügyek elintétjésérez legalább 3, legfeljebb 5 tagú bizott
ságot küld ki.

Az üzemi választmány, illetőleg bizottság közre
működik. az egyéni panaszok elintézésénél és ha ezeket
a munkáltatóval egyetértőén elintézni nem tudja, akkor 
-- amennyiben kollektív szerződés másként nem intéz
kedik — az ügyet a munkás vagy alkalmazott a mun
kaügyi bíróság elé viheti.

Az egyém panaszok békés elintézésének megkí
sérlése céljából az üzemi választmány, illetőleg bizottság 
a szükséghez képest, de legalább havonként egyszer 
munkaidőn kivid ülést tart. Az egyéni bérkérdésben 
létrejött megegyezéseknek visszaható erejük van.

Kollektív természetű bérkérdések nem tartoznak a 
választmány hatáskörébe; ezek csakis az illetékes 
szakszervezet elé terjeszthetők. Az üzemi választmány 
azonban a szakszervezettel egyetértőén ellenőrzi a kol
lektív szerződés betartását.

d $. Az üzemi fegyelmet, sértő cselekmént ek ese
ten, ha a munkás vagy alkalmazott nincs megelégedve 
a munkáltató, illetőleg helyettese intézkedésével, akkor 
jogában van az üzemi választmányhoz, illetőleg annak 
fegyelmi bizottságához fordulni.

A fegyelmi bizottság a fegyelmi ügyek elintézésére 
a munkaidőn kívül ülést liiv egybe, melyre a munkál
tatót, illetőleg a megbízottját meghívja. Az üzemi vá
lasztmány a következő fegyelmi büntetéseket szabhatja k i:

1. a választmány olőtt való szóbeli feddést,
megrovást, f‘s a*>»ak az üzem hirdető 

táblájára való kifüggesztését,
3. áthelyezés más munkahelyre,
4. elbocsátást

A fegyelmi határozat ellen nincs helye fellebezésnek
Az üzemi választmány hatásköre nem érinti a 

munkáltatónak az ipartörvény 94. §-ában biztosított jogát.
Az üzemi választmánynak a cégvezetők, aligazga

tók, igazgatók nem tagjai és ezek fegyelmi ügyei nem 
tartoznak a választmány elé.

Jelen reudolet intézkedései nem érintik a vasúti 
szolgálati rendtartásról szóló 1914. évi XVII. t.-c. 
intézkedéseit.

5. §. U,j munkarend vagy szolgálat szabályzat 
készítése, vagy a meglevőnek módosítása esetén, ameny- 
nyibeu o munkarend vagy szolgálati szabályzat nem 
kollektív szerződés utján jön létre, az üzemi választmány 
meghallgatandó.

G. §. Egészségügyi és balesetvédelmi kérdésekben, 
ha nem jön létre megegyezés az üzemi választmány, 
illetőleg ennek a 3. §. értelmében kiküldendő bizottsága 
és a munkáltató között, akkor az üzemi választmány, 
amennyiben kollektív szerződés másként nem határoz, 
az iparfelügyelőséghez fordulhat.

7. i?. Az üzem jóléti intézményeinek ollenőrzése az 
üzemi választmány, illetőleg a kebeléből kikiildendő 
bizottság hatáskörébe tartozik. A gyárvezetőség tartozik 
betekintés végett rendelkezésükre bocsátani mindazon 
feljegyzéseket, melyek ez intézmények kezelésére vo
natkoznak. Ha az ellenőrzés módjára nézve a választ
mány .a munkáltatóval vagy megbízottjával nem tud 
megegyezni, akkor az üzemi választmány az iparfel- 
itgyelőséghez fordáikat.

8 §. Az üzeuii választmány, illetőleg a 3.r §. 
értelmében kikiildendiy bizottsága közreműködik a mun
kások által elrontott anyifgök és eszközökért fizetendő 
térítés megállapításában és akkordárdifferenciák elinté
zésében. Ha idevouatkozólag a választmány, illetőleg- 
annak bizottsága a munkáltatóval vagy megbízottjával 
megegyezni nem tud, akkor — amennyiben kollektív 
szerződés másként nem intézkedik — oly üzemekben, 
amelyek legalább 100 munkást foglalkoztatnak, paritá
sos választott bíróságok döntenek. A biróság legalább 
bárom, legföljebb öt tagú; 1—1, illetőleg 2—2 tagot 
küld ki az üzemi választmány, ugyanannyit a munkál
tató. Ha a felek az elnök személyében megegyezni nem 
tudnak, az illetékes iparfelügyelőség jelöl ki pártatlan 
elnököt. A választott biróság Ítéletének hatálya ugyanaz, 
mint az 1918. évi IX t.-c. 23. §-a által elismert vá
lasztott biróság ítéletéé. Oly üzemekben, melyek 100-uál 
kevesebb munkást foglalkoztatnak, ha a kollektív szer
ződés másként nem intézkodik, a munkás vagy az al
kalmazott a munkaügyi bírósághoz forgulhat. Úgy a 
választott biróság, mint a munkaügyi biróság ily ügyek
ben visszaható erői el Ítél. .

9. § A mánkaidő, szabadságidő s a szakmány- 
választás kérdésének elintézésében a törvények és 
rendeletek szabta korlátok között az üzemi választmány

fi Byulauiötfki Kereskedelmi Részvény- l  
társaságnál, Gyula l

Sürgönyeim: Commerz, Telefon 115. ♦

jutányos árban kapható mig ♦ 
a készlet tart :

♦ 1‘ezsgő (Andrényi, Belatiny, Lorsy, Török, Törley) l
! Ásványvizek (Karsbadi Mühlbrunni, Parádi, Ferenc- |  
J József és vegyes ke'serilviz), »
♦ ( acuobéjpor jó minőségű, kosárüveg (deyon), ♦
J Siilyl salicil pótló, Sütőpor (Stella és Oeiker), J
♦ Fitrom/almit különféle nagyságú Üvegekben, '♦ 
» szépen adj úsztál va. Ten/aniat (rummal citrommal •
♦ cs cukorral elkészítve különféle nagyságú üvegek- * 
i  ''éti szépen adjusztálva), lúd-Kot tojágpótló stb. stb. ♦
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közreműködik. Ha idevonatkozólag megegyezés 
jön. létre amennyiben kollektív szerződés m'nskép 
intézkedik, az üzemi válásztmány az iparfeliigyelösóghez 
lordulhat. &

nem
nem

. 10. §. Az üzemekben legalább kéthetenként egyszer 
üzemvezetői értekezlet tartandó, melyre az üzem választ
mánya legalább két. legfeljebb öt tagot küld ki.

11. §. Ha az üzemi választmány a 2. § második 
Kantjában körülirt,jogát gyakorolhatja, akkor ezirányu 
jogai gyakorlására legalább 3, legfeljebb 5 tagú bizott
ságot küldhet ki. A munkáltató köteles a bizottság 
javaslatát komoly megfontolás tárgyává tenni és ellia" 
tározását a . bizottsággal közölni.

12. §. Ha az. üzem termelését érintő kérdésben a 
munkáltató nem tenné magáévá az üzemi választmányok 
illetékes bizottságának javaslatát akkor az üzemi választ
mányok, az illetékes szakszervezet hozzájárálásával az 
ügyet az újjászervezendő Országos Ipartanács elé ter
jeszthetik.

Az Ipartanács véleményezése után a kereskede
lemügyi miniszter utasíthatja a munkáltatót, hogy az 
üzemi választmány javaslatát tegye újból megfontolás 
tárgyává és záros határidőn 'belül nyilatkozzék. A mun
káltató nyilatkozatának beérkezte után, illetőleg ameny- 
nyiben a nyilatkozat záros határidő, eltelte után be 
nem érkezik, a kereskedelemügyi miniszter dönt.

Az ipartanács újjászervezéséig az Országos Mun
kaügyi Tanács ád véleményt.

13. Ha a vállalatnak több önálló telepe részére, 
amennyiben az az 1. §-ban előirt feltételeknek megfelel, 
külön üzemi választmány alakítandó. Ha vitássá válik, 
hogy valamely telep a szakasz szempontjából önállónak 
tekinthetik-e, akkor a munkáltató vagy a szakszervezet 
felterjesztésére az iparfelüg'yelóség dönt.

Az üzemi választmány ugy alakítandó meg, hogy 
25-től 200-ig a munkások, illetőleg alkalmazottak után 
3—3 tag és 3—3 póttag, minden további 200 munkás, 
illetőleg alkalmazott után 1—1 tag és 1 J póttag, 1000 
munkáson, illetőleg alkalmazotton felül 5000-kéut 1—1. 
rendes tag, illetőleg póítag választható. A választás 
külön történik a munkásokra, külön az alkalmazottakra 
nézve. A választmányban azonban együtt foglalnak he
lyet a munkások és alkalmazottak. A választmány ren
des tagjainak száma legfeljebb 25 lehet.

Ügy a munkásodnál, mint az alkalmazottaknál a 
választás ugy eszközlendő, hogy a különböző szakmák, 
illetőleg kategóriák (így az alkalmazottaknál a mérnöki, 
műszaki, kereskedelmi és művezetői kategóriák) lehetőleg 
képviselve legyenek a választmányban.

Ha az alkalmazottaknak száma 25-liél kevesebb, 
de 15-nél több, egy alkalmazott választandó.

14. §. A választmányi tagok megválasztása egyenlő, 
közvetlen, titkós mindkét nemre kiterjedő választójog- 
alapján az üzemben foglalkoztatott minden oly miinkás 
(alkalmazott), aki. 18. életévét betöltötte és a választás 
időpontjában szabadságvesztes büntetésének végrehaj
tása vagy politikai jogainak gyakorlását fölfüggesztő 
bírói hatálya alatt nem áll.

Választható az olyan választó, aki 24. életévét 
betöltötte, írni és olvasni tud és az illető üzemben 
üzemben és más hasonló üzemben együttvéve legalább 
két évig teljesített már szolgálatot.

Felmondás alatt levő munkás, illetőleg alkalmazott 
nem választható. *•

15. §. Az első választást a munkáltató vagy annak 
megbízottja, a munkások, illetőleg alkalmazottak bizalmi 
személyeinek bevonásával, a későbbi választásokat a 
választmány elnöke vagy ennek akadályoztatása esetén 
az elnökhelyettes rendeii el és vezeti, Az első válasz
tást a munkáltató n jelen rendelet életbeléptetésétől 
számított 15 napon belül köteles elrendelni. O köteles

gondoskodni arról, — és pedig minden későbbi válasz
tásnál is hogy a választás napját, helyét és idő
pontját tartalmazó hirdetmény az üzem minden oly he
lyiségében, melyben alkalmazottakat toglaikozlakat 
foglalkoztatnak, szembetűnő helyen kifiiggesztessék.

A választási hirdetményt legkésőbben nyolc nappal 
a választás határnapja előtt ki kell függeszteni.

A választás megkezdése előtt a választást vezető 
a munkások (alkalmazottak) közül kijelöl egy jegvzó- 
könyvezetőt. aki a választásról 2 példányban jegyző
könyvet készít.

Vágó köv,

Löweasteia .>1. utóda Horváth .Nándor cs. ós kir. udvari 
szállító, Föüzlet: IV., Vamiiáz-körút 4. Telefon: József 39—88. 
vW  09—89. Évtizedek óta fiz ország legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek és kávéháziéinak állandó szállítója. Fióküzletek : VI. 
lüiT István-utoa 7, (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös-ut 8. 
(Telefon 43—31.)

Vegyes hírek.
Tiltakozása szeszkimérési tilalom ellen. A bmla 

pesti kereskedelmi és iparkamarában f. évi február hő 
35-én népes értekezlet volt a szeszkimérési tilalom sé
relmes rendelkezései tárgyában, amelyek alkalmasak arra, 
hogy a szakmabeli érdekeltség anyagi romlását idézzék 
elő. Dr, Sebük Dezső előadó reámutatott a rendeletnek 
arra a részére, mely az italmérőknek megengedi ugyan, 
hogy helyiségüket reggel 7-től 9 óráig nyitva tartsák, 
de eltiltja őket attól, hogy ezalatt bármiféle szeszes 
italt is, akár tisztán, akár keverve árusítsanak. Megjegyzi 
egyébként, hogy mig a súlyosan megadóztatott nagyobb 
vendéglőkben és kávéházakban szigorúan ügyelnek a 
Hatóságok szeszkimérési tilalom korlátáinak betartására, 
addig kisebb korcsmákban és bormérésekbeu a leeresz
tett redőnyök és zárt ajtók mögött korlátlanul folyik a 
kimérés, a tilalom teljes mellőzésével. Érzékenyen sújtja 
a szakmabeli érdekeltséget, az a körülmény is, hogy a 
vidékről tejeskannákban állandóan nagymennyiségű bort 
és pálinkát csempésznek a fővárosba, melyet házakhoz 
szállítanak. Végül, megemlítette, hogy a rendeletnek az 
a része, mely a bornak zárt palackokban való eladását 
csak azoknak a borkereskedőknek engedi meg, akiknek 
üzlete már 1918 október 1. előtt is fennállott, a palack- 
borkereskedést Budapesten hat borkereskedőnek mint
egy monopóliumává teszi, mert mindössze ennyien van
nak, akiknek üzlete az említett időpont előtt már fenn
állott. A kérdéshez hozzászóltak még Hoffmann Mihály, 
Mikler Sándor, Farkas Vilmos, Losonczy Gusztáv, Köm
mel' Ferenc, Schwarz Lajos, Elek Artúr és Mezei Lajos. 
Az értekezlet, ezután elhatározta, hogy az érdekeltség 
sérelmeinek a kormánnyal való megismertetése céljából 
tömeges küldöttséggel fordulnak a kormányhoz és azon 
idő alatt, amig a küldöttség a kormányhoz megy. min
den italméréssel foglalkozó üzlet, tehát a kávéházak is, 
zárva lesznek. A küldöttség a szesztilalom teljes eltör
lését fogja kérni. A szesztilalom tárgyában egyébként 
a minapában a kereskedelmi minisztériumban is volt egy 
értekezlet, amelyen a vendéglősipar érdekében Kommer 
Ferenc szólalt fel, aki amollett érvelt, hogy meg kell 
engedni a vendéglősöknek a korlátlan sörkiméréat, az 
étkezéshez pedig délben és este 8 deci bor kiszolgálta
tását, A Kávésok Ipartársulata képviselőjének felszóla
lása után a hadügyminiszter kiküldötte a teljes és leg
szigorúbb szesztilalom behozatalának szükségességét köve
telte.. Erre dr. Sebők Dezső felelt, aki hangoztatta, hogy 
a laktanyák kantinjaiban minden ellenőrzés nélkül folyik 
a tilalom ellenére való szeszkimérés, ugy kogy ezek a 
kantinok valóságos melegágyai a fiatal katonák kicsa
pongásainak ős ezeket kell lehetetlenné tenni.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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Házasság. Síita Lajos fővárosi vendéglős (. évi 
február hó 26-án vezette oltár elé a ferencvárosi Bakáls- 
téri plébánia-templomban Horváth Gizi kisasszonyt, 
Horváth István vendéglős és neje kedves és szép mű
veltségit leányát. A díszes esküvőn, amelyen nagyszámú 
előkelő közönség vett részt Schuszter Hugó és Gráf Já
nos vendéglősök voltak a násznagyok, a szertartást a 
menyasszony nagybátyja Horváth József ntártonhelyi plé
bános végezte. Á „Budapesti szállodások vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársnlata“ meleghangú üdvözlőleve
let intézett az örömszülőkhöz. — IVinter Ármin Imre, 
a pöstyéni fürdővállalat társfőnöke e hó 1-én oltárhoz 
vezette Szecskát/ Máriáimét Esztergomban.

Kőbányai Polgári Serfőzö Részvénytársaság 
február 22-én tartofta huszonhatodik évi rendes közgyű
lését, mely tudomásul vette az igazgatóság és felügyelő- 
bizottság jelentését és az 1917 18. üzletévre a 25.
számú részvényszelvény ellenében 36 korona osztalék 
kifizetését határozta el. A szelvényeket február 24-től 
kezdve' fizetik ki. Az igazgatóságba Bischitz Artúr, 
Éber Antal dr. és Tószegi Freuud Antal dr. választat
tak be. A felügyelőbizottság tagjaiul alsóterényi Auer 
Róbert, Birnbaum László, Havas Emil és Mendl Gyula 
újból megválasztattak. A közgyűlést küvetőleg megtar
tott ülésén az igazgatóság Pártos Ottó és Szubert Albert 
oégvezotőket igazgató-helyettesekké, Aczél Ármin fő
tisztviselőt cégvezetővé és Tímár Nándor főtisztviSélőt 
irodafőnökké nevezte ki.

Mezőgazdasági sörgyárak. Az országos Munkaügyi 
Tanács kebelében létesült mezőgazdasági ipari szakosz
tály tervezetet dolgozott ki, hogy az ipari sörgyárak 
mellett nálunk mezőgazdasági sörgyárakat is létesítsenek.

Megjelent, a „Földosztás törvénye". Dr. Erdély 
Jenő ismertetésében megjelent 1919. évi 18. néptörvény: 
„A földosztás törvénye“ címen. A könnyen áttekinthető 
formában szerkesztett füzet egybefoglalva nyújtja a 
terjedelmes törvény szétszórva található rendelkezéseit, 
melyek a földet igénylő falusi és városi lakosságra, a 
kisajátítandó birtokok tulajdonosaira s a birtokrende
zési területekre vonatkoznak. A valóban nagy hiányt 
pótló munkához Búza Barna földművelésügyi miniszter 
irt előszót. A füzet, ára ajánlott bérmentés küldéssel 
2 korona 45 fillér Megrendelhető a szerzőnél: Buda
pest, IV. Kecskeméti-utca 6. sz.

Cukormonopolium készül. Mint értesülünk, a pénz
ügyminisztériumban rendelet készül a cukormonopolium 
behozatalárúi. A tervezet szerint a gazdákat azzal fog
ják a répatermelésre ösztönözni, hogy összes termelési 
költségeiket az állam megtéríti s a répamagot is ren
delkezésükre bocsátja a gyárak utján. Költségeiken ki
vid a répatermelők még jutalékot kapnak minden hold 
cukorrépa után. A földolgozás is teljesen az állam koc
kázatára történik és a gyárak .a főidolgozásért méter
mázsánként megállapított dijat kapnak. A kész cukor- 
mennyiséggel a kincstár fog rendelkezni. A cukormono
pólium ebben a formában már az ősszel életbe fog lépni

Az Árdrágítás! bíráskodás Budapesten tudvalevő
leg központosítva lett. A szóbauforgó Központi Rendőri 
Büntető Bíróság számára a Lakáshivatal rekvirálta gróf 
Andrássy Sándornak VI., Audrássy-ut 59. számú házá
nak egyik emelőiét. A bíróság vezetőjének — hir szó-

£*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ Szegedi rózsapaprika ♦
j I., k 2 4 - ,  Il.-dit k 18 , iil.-dü k 12., Fekete- l
♦ J,0,'S I kg. k 220. . Köménymag k 56.—, Vörös- * 
» hagyma I-ilii k —.96, Dughagyma aprószemtt k 5 — ♦
♦ mind per 1 kg helyt Szeged előzetes pénzbekül- «
♦ ch‘s mollet szállítja: Jovánovltg Elemér ♦

Szeged, Kdlmán-utca 1 4 . ♦eeeeeeeeee
Megrendelések

riut — dr. Koós Gém rendőrtanácsos van kiszemelTs 
— A külön kapitányság, a belügyminiszter rendelkezé
séhez képest, március 1-én kezdi meg működését.

Malosik Antal ünnepély. A „Budapesti szállodá
sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" hiva
talos helyiségében f. évi február üó 24.-én d. u. 4 óra
kor egyszerit, lélekemelő ünnepség keretében ment végbe 
ti „Malosik Antal alapítvány" kamatainak szétosztása. 
Az ünnepség alkalmából Gundel Károly ipartársulati 
alelnök, Mehrinyer Rezső pénztáros, Kővári Jenő stb. 
választmányi tagok jelenlétében a 10.000 koronás alapít
vány kamataiból ez évben nagyszámú elszégényedett 
vendéglős és keresetképtelen vendéglősözvegy részesült 
számottevő pénzadományban, magának az alapitónak 
pedig, aki szintén jelen volt a szétosztáson, minden 
segélyben részesülőhöz volt néhány meleg, szívből jövő 
szava. Az alapítványi kamatok szétosztása után az alapí
tónak Gundel Károly alelnök szívből jövő szavakban 
köszönte meg az ipartársulat köszönetét.

Délutáni tinongoktatás A fővárosi tanács elhahn- 
tározta, hogy az iparostanonciskolai esti előadásokat a 
délutáni órákra helyeitetti át- Erre az elhatározásra az 
a meggyőződése indította a tanácsot, hogy az esti elő
adásokat ít tanoncok már napi munkától etfáradtau 
hallgatják és ennek következtében az oktatás sikere 
kétségessé válik.

Halálozás. Blaschka István magánzó, volt buda
pesti vendéglős, a „Budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartássulata" választmányának tiszt, 
választmányi tagja f. évi február hó 21-én 68 éves ko
rában hosszas szenvedés után meghalt. Temetése, ame
lyen ipartársulatunk Gundel Károly alelnök vezetése 
mellett kíildöttségileg vett részt, nagy részvét mellett 
ment végbe a kerepesi-uti temető halottasházából. Ha
lálát özvegye szül. Dantzinger Antónia és gyermekei, a 
Halmai és Gröschl családok gyászolják.

Az Intim Kabaré uj műsora beigazolta, hogy ez 
a kis színház a céltudatos fejlődés utján halad. Leopold 
Gyula igazgató egyéni stylnst ad a kabarénak és kerüli 
a sablont, amely csak formákban juttatja érvényre a 
kabaré fogalmát. Befejezett cselekményü, érdekes dara
bokat adat elő, amelyek keretéül jó magánszámok szol
gálnak. Az uj műsor kluja a Hűiig Yü, Garamszeghy 
Sándor, a Nemzeti Színház művészének drámája, mely
nek exotikus miliője és izgalmas cselekménye leköti a 
közönség érdeklődését. A kitűnő szerepeket remekül 
játszották Garamszeghy, Szőke, Muzsnav Bella és Gazda 
ila. Feledi Sándor vigjátékának Dr. Othellónak nagy
szerű tolmácsolói Szelese Elza, Virágh Ferenc és Mészá
ros Alajos, kik gyönyörű ÖSBzjátékot produkálnak és 
nagy sikert, aratnak minden este. Évfordulók címen egy 
szellemes darabot mutatnak be, szerzője Horváth Zol- 
tánné, Teleki, Gazda, Dinnyéssy, Sándor és Gáspár. 
A műsor befejező száma Guthy Soma bohózata a Kra- 
kéler. A groteszk játék ékeskedik a szerző kipróbált 
nagyszerű tulajdonságaival. A magánszámok újak és 
aktuálisak. A népszerű S/,eless Elza, a széphangu Te
leki Ilona, Abonyi, Gáspár, Virágh, Cseh és Haris arat- 
nak velük tapsvihart. Kovács Andor konferánszai írisze- 
rtiek és eredetiek. A zeneszerzők Magyar László és 
Ceglédy Gyula feladatuk magaslatán állanak.

Elmaradt lappéldányokat, kér egyik-másik előfize
tőnk sokszor hetek múlva, azzal az indokolással, hogy 
a lapot nem küldtük meg. E reklamáló levelekre vála
szolva közöljük, hogy minden egyes lappéldányt a leg
pontosabban postára.adunk és nem rajtunk múlik ha a. 
mai pqstni közlekedés következtében elkésve érkezik 
meg a lap vagy végleg elmarad. Az sincs kizárva, hogy 
egyések az illetéktelenül kezeik közé jutott lapokat, 
nem továbbítják uz igényjogosultaknak. Kérjük, elmara
dás eseten a lapot hamarosan megreklamálni, hogy a- 
mig készletünk tart pótolhassuk az elveszett lapot.

•Lnel kérjük tisztelt olvasóinkat mndlg lapunkra hivatkozni szíveskedjék.
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Legjobb asztali és üdítő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál

lEaííoni Henrik Harisba <1 =  
és Budapest.

*

M attoni

BUDAPEST 
Teréi- 

kSrut 37. 
Telelőn: 
21 43.

A Magyar

fagylalt, jegeskávé, hidogkészitmények 
előállításánál a jég sózására, valamint 
hütőkésziilékekhez. Minden felvilágosí
tást és értesítést szóbeli vagy írásbeli 
kérdezősködésekre díjmentesen nyújt. 
Királyi Sójövedék Vezériigynöksége 

Ip a r s ó o s z tá ly :
BUDAPEST, V , Vnci-körut 32. Telefon 73 40.

C Z Ü K O R Ü
Kávésoknak nem oly fontos, mint a jál ékkártya

tisztítása.
Úgy helyben, mint vidéken, teljesen nj, á tisztítva
játszmánként 50 fillér. Tarokk, casino korona.
Csomagolás és portó felszámítva. 8 napon belül

utánvéttel szállítom.

M ucsány i G yula já té k -k á r ty a  tisz t. v á lla la t
Budapest, 11.. ltetek-ntca 9. szám, 1. em. 12.

P A P I f t S Z A L M E T A  
k á vé h á zi és é tte rm i

a le g o lc só b b an  b e sze rezh e tő  
B E R K O V IT S  K Á R O L Y N É

Helitögraph sokszorosító éttermi, kávéházi ezukrászpapír 
és papírszalvéta raktára. — BUDAPEST, VI!., Sip-u. *1. 

Telefon 100—07. szám.

M I M t t U M t M I M M H . t M m t m t O M M t t

J H O R T S VALÉR KAROLY
♦ S c h a u m b n rg .r . ip p s  h e r c e g  u d v a r i  p in c é s z e te  ♦
♦ V il l á n y  p e z s g ő g y á r  és b o rp in c e  r. t .  vezórkopvisok*]̂  ♦
l R á k o s p a l o ta  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

H z  » H r í e s i í i «  r é s z v é n y t á r s a s á g
r I I l I I I I l l I I I I I l i i l I I i l I I I ■l I l I I I I I I I l I ■f i i I  I I I I I I I I I I I I I I in

i I I Ö "
Ü l i  I I I  I I I l . l  1.1 I I I  I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I  I I I  I I  I I I I I Iáiul

Ü D Í T Ő  v i z e
legyen  m in d e n n a p i ita lo d ! 

Megrendelhető a z  „firtesia“ R.-T.-ndl, Buáopest, 
r  E i  E F 0 D : lózsef 92— 26.

Jerikó és Polldk g
Budapest, U1I., Sip*utea 7. ss. £
T e le f o n :  József 38-61. interurban : 11/11 K

»»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
S z á l l o d a - ,  v e n d é g l ő . ,  k á v é h á z  
és a z  ö s s z e s  s z a k m a b e li ü z le te k
adds-uételét keletit©  iredcíja.
Hítelek-Rölcsönök nyújtása.

!♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« >44♦♦♦♦♦♦♦♦

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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* » ) » * « * * * * :
♦ ♦ 
♦ 
♦

A leggazdaságosabb ♦

és leghatásosabb ♦ 
—----------------------- - ♦
erő fény forrás. — * — ————   ̂

Áramfogyasztás J 
♦

gyertyafényenként ♦ 
♦

csak Va watt. :: ♦-------------------------  ♦♦ 
♦ 
♦

m n $ te* * * z# *  ♦
♦ Legelőnyösebben pótolja a/ ivliinipát. ♦
♦ Kapható BKO—SOOft gyertya fényben *

♦ - Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. í
Ú jpest.

. vtoJ to r■

• | F I Q Y E L 3 Ü R K  j
HAZAI i p á m  P i s t i nk  Xánd or  és fiai buda- _

I pesti magyar játékkártyagyár " j
. . t o j c a , . gyártmányainakvalódiságára.

((rakodjunk a rossz utánzá
soktól.

M agya r j á I élt kárt .vagyát- 
részvénytársaság 

„o» Pialuik Nándor és fiai « 
BUDAPEST. VII., Rottanbiller-u. P. o

TRANSYLVANIA SEC £
Louís Francois & Co. é
■OT'  c s á s z á r i és  k ir á ly i  ^

u d v a r i s z á llitó k , ^  
F ü löp  S z á s z  C o b u rg  J  

G óth ai H e rc e g  i í  
Ő Fensége s z á llító i

B U D A F O K .  |
* * Hors Coneours. *.

> 16 elsőrendű kitüntetés.

1OKAKTÁK: f é l

B O R H E G Y !  F E R E N C  S
TELEFON: 85—70. gjj|

d v d a pk s t , t g
V KEK., (í IZE1jI,A-TÉR K j

Sürgönyeim Francois üudafok. r í j

k e pv im íl o sk o  : RUDA ÉS BLOCHMANN UTÓDAI I
TELEFON : BUDAPEST. AKADÉMIA-UTCA 16.** 

8b Btt. TELEFON: DUDAFOK 15. SZÁM.fg

chaumburgLippe herceg
udvari pincészete, a Villányi pezsgőgyár és bor- 
pince reszv.-tái’s. elsőrendű országszerte beve- 
zeuti palack-borai mellett megkezdette kiváló mi

nőségű régi pezsgőkészletének forgalomba hozatalát.

Megrendeléseket gyűjtő 
irodaija : Budapest. IV., 
Váci-utca (Piaristák-pn- 
lót áj n) a Magyar- Agrár
én Járadékbank K.-T. 
fiókja. — Központi iro
da : Budapest, *V. kor., 

Nádor-utca 1(>. szám.

COGNAC CZ UK A Dl KÖZIEK &  Cie
OS. és kir. n(Ivari szállítók

Franczia cognac-gyár Prom ontor
> « « ♦ « « « « «

Alapittatott 1881.
-■- ■in . . —.... .......................... ..............  . - m m - — .,

A Kilseni Bolgár! SerfÖző „Pilseni ősforrás*4 a Müncheni 
raulauner Sorfözö Részvény-Társaság Salvátorsorgyár 

Mezey és Tsa Ai,in,i"u' ...... —  ‘ • ■*
Budapest, IX. kér., Kanolder-utca 4. szám.

Tolofonszám : tJózsor L’4—01. f * * * * * * * * * * *

A >nJi-F ^ ove,k®*« dlttübim söreinket úgy hordóban, mint palackban 
Inebn.n" pr |S Kur -a |!ol- “ri 6erfőzőből, alapittatott 1848.

ivóit,?. I l  iiulnner sor1* a Mflnehonl Pauianer siirtOzO Salvatorsör- 
S hÍ Í a qtl p5Tt“ Ŝ>'"/' °von lit' **Sa,vntor Sör** a Müncheni Pauianer sót fózó Haivalorsorgyárból, kizárulna csakis mári-ins havában kapható

BÖSÜfriEGYI F.kcrfskédés B o rh e g yi b o r

VÍÍD-JBOY

Budapest, V., Glzellu-tér 4. (Sajtit biz). 
Pincék: Dudálókon és V.. Oizella-tér 4. 
Telefbn : 35—7!). Fióküzlet: V., Egyetem- 

utca •>. Telefonszám 10—50.

Ajánlja a legjobb : francia és magyar pezsgőket, cogna- 
cat és likőrőket[ gyári árakon. Belföldi borait az első hír
neves bortermelőktől a Icgjutanjosabb áron szolgáltatja. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesítetnek.
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