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XIV. évfolyam. Budapest, 191!. junius 15-én. 12. szám.

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
A S Z Á L L O D Á S - ,  V E N D É G L Ő S - ,  K O R C S M Á R O S - É S  K Á V É S  I P A R  É R D E K E I T  E L Ő M O Z D ÍT Ó  S Z A K L A P .

A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj-Egyesülete" — A „Debreczeni szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Nagyváradi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok 
és Korcsmárosok Ipartársulata" — Az „Újvidéki Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata" -— A „Kassai Vendég
lősök, Kávésok, Korcsmárosok és Pinczérek Egylete" — Az „Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata" - A „Szegedi 
Szállodások, Kávésok, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Győri szab. kir. városi Vendéglősök, Italmérők és 
Kávésok Ipartársulata" — A „Szatmár sz. kir. városi Vendéglősök, Kávésok és Pinczérek Egyesülete" — A „Pozsony szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata" — A „Borsodmegyeí Vendéglősök, Kávésok és Korcs
márosok Egyesülete" —• A „Pécs-Baranyai Vendéglősök Ipartérsulata" — A „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Budapesti Kávésípartársulat" -— A „Nógrádvármegyeí Korcsmárosok és Italmérők Egyesülete" 
— A „Budapesti Kávésok Szövetsége" — A „Pozsonyi Pínczér Önsegélyző és Menhely-Egylet" — A „Nezsíderi és Rajkai Járási 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Tata-Tóvárosi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok 
Ipartársulata" — A „Magyar szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete". A — „Turóczvármegyei szállodások, vendéglősök és 
kórcsmárosok ipartársulata" H I V A T A L O S  L A P J A

E L Ő FIZ E T É SI Á RA K  : Megjtlen Szerkesztőség és kiadóhivatal;

Negyedévre. 3 korona. 1 Egész évre 12 koron’.
minden hó I. és J5. napján. Budapest VI., Felsöerdősor 11.

Félévre . . 6 korona. | Egyes szám ira 50 fillér. Laptulaj donos-szerkesztő: Hirdetések fölvétele ugyanott.
T E L E F O N : J J 7 - 6 J . F . K I S S  L A J O S . Kéziratok nem adatnak vissza.

A vendéglősipar egy esztendeje.
A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok ipartársulata 
választmányának 1910. évről szóló jelentése az ipartár&ujW^t^I.

évi közgyűléséhez. A.-L
p. i  rtcitvy ' í ' j

Tisztelt közgyűlés !
A pincérügy képezte a múlt évben legfőbb gon

dunkat és igy mindenekelőtt arról teszünk jelentést 
és pedig az események sorrendjében ismertetjük a 
történteket.

Köztudomás szerint a »'Budapest,i pincéregylet- 
tel« 1907 máj. 9-én kötött kollektív munkaszerződés
1910. (évi április hó 30-ig volt érvényben. A pin- 
czíéregyesület márczius hóban, tehát a lejárat bekö
vetkezése előtt egy uj szerződéstervezetet küldött be 
áz ipartársulatnak elfogadás végett.

A választmány múlt évi márczius hó 24-én tartott 
ülésében tárgyalta a pinczéregyesület által beküldött 
uj szerződés-tervezetet, de azt nem fogadta el, mert 
újabb béremelés és a munkaadók terhére eső egyéb 
uj követelések foglaltattak benne, holott a munkaadók 
már az előző szerződés megkötésénél, a múlthoz ké
pest, óriási ugrással egyszerre annyi kedvezményt ad
tak a munkásoknak, hogy joggal azt lehetett hinni: 
nohát a munkások minden kívánsága teljesült.

De a munkások egy harcias csoportja még töb
bet akart elérni. Akkoriban mégis azon vélemény ju
tott kifejezésre, hogy a kollektív szerződés megújí
tása célszerűségi szempotokból kívánatos, de meg
felelő módosításokkal és a pincérek lehetetlenség
gel határos ujább követeléseinek teljes mellőzésével.

Ehhez képest a választmány egy másik szerződés- 
tervezetet küldött a pincéregyesületnek megfontolás 
és elfogadás végett, amelyben mind csorbítatlanul 
épségben hagyta a pinczéreknek már előbb megadott 
összes jogokat és kedvezményeket, cTe nem volt haj
landó a munkaadók semmiféle uj megterhelésére. A 
szerződés módosítására irányuló kívánságai is csak 
a nagyon egyoldalúnak bizonyult békéltető bizottsá

gi intézmény reformálására, a szerződés lejárati idő
pontjának megváltoztatására és a mindkét félre néz
ve .egyaránt üdvös ipartársulati ingyenes munkaköz
vetítő iroda életbeléptetésére szorítkozott.

De hiába hangsúlyoztuk, hogy az ipartársulat az 
elhelyező-iroda megnyitása által tulajdonképen pin- 
czér-jóléti intézményt létesít, mert nemcsak az egyes 
munkást mentesíti a ‘munkaszerzéssel járó nagy költsé
gektől, hanem a pinczéregyesület is felszabadult 
egy nyomasztó teher alól és megmenekül a nagy er
kölcsi felelősséggel járó terhes munkától, a pinczér
egyesület mereven ragaszkodott a munkaközvetítés bí
rásához.

A lebonyolítás mind égetőbbé válván gyakori ér
tekezés vált szükségessé. A nehézkesség elkerülése vé
gett egy nyolcas bizottságot hatalmaztunk fel a to
vábbi tárgyalásra.

Jelentésünkben megörökítjük a bizottság névso
rát, mert lángoló tettvággyal és hátrálást nem ismerő 
harezkészséggel fogott a munkához és rendületlen ki
tartással folytatta mindvégig, betetőzvén azt egy nagy 
időkre szóló alkotással. Megvetette a tartós béke alap
ját és feltárta a kölcsönös megértéshez vezető utat.

A meghatalmazott bizottság, amelynek nagyérde
mű tag jai: Kommer Ferencz, Palkovics Ede, Bokros 
Károly, Frenreisz István, Kovács E. M., Várady Jó
zsef, Katona Géza és Nagy Sándor dr. ügyész vol
tak, a pinczéregyesület megbizottaival állandó érint
kezést tartott fenn s az ipartársulat április 25. l..„ 
közgyűlésében Kommer Ferencz a tárgyalás eredmé
nyeként azt a jelentést tette a bizottság nevében, 
hogy a pinczéregyesület meghallgatásra jelentkezett 
kiküldöttei végleges elhatározásukat április 29-ére ha
lasztották. És hogy a tárgyalás fennakadást ne szen
vedjen, a kollektív szerződés hatálya kölcsönös meg
egyezéssel 10 nappal, vagyis május hó 10-ig meg- 
hosszabbittatott.

Erre következett az ipartársulat május 6-iki, em
lékezetes rendkívüli közgyűlése, mely végre az össze-

A legkiválóbb szénsavval telített ásványvíz. Mint 
asztali víz nagyon kellem es, jóhatásu, egószsóg- 

ápoló ital.
Szent-Margltszlget gyógyfürdő felügyelősége
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Általános Berendezési Részv.'társaság
Biliárd-, fabútor- és hűtőkészülékek gyára
Budapest, VII., G izella -ut 26.
Telifon: 65—75. Sflrgínjcilm: Berendezők Budapest

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

tartás jelszava alatt fogantatott és eliez méltóan ha
talmasnak és erősnek bizonyult; mert daczára an
nak, hogy a pinczéregyesület meghallgatásra jelent
kezett, megbízottai kijelentették, 'hogy a helyközve- 
titést ikezökből ki nem adják, s annak megtartásáért 
készek a végletekig harcolni, elhatározta a ’közgyülés:

1. hogy május hó tizedikén megnyitja a pin- 
ezérekre is kiterjedő ipartársulati ingyenes el
helyező irodát és az ipartársulat alapszabályait meg
felelően módosítja és az ipartársulat minden tagjá
nak becsületbeli kötelességévé teszi, hogy alkalmazot
tait kizárólag ezen elhelyező irodából szerezze be ;

2. hogy a kollektív szerződést nem hosszabbítja 
meg, [hanem áttér az egyéni szerződéses rendszerre, 
és a munkaadók alkalmazottaikkal közvetlenül külöu- 
külön, de egyöntetű egyéni szerződést kössenek, a 
melyben a pinezéreknek mindazon kedvezmények, a 
melyekben már előbb részesültek, a jövőben is biz
tositan diók. A közgyűlés ezek után lelkes hangulatban 
oszlott szét, és mindenki jóreménységgel várta a fej
leményeket.

Nem sokáig kellett várni, mert a pinezérek szél
sőségekre hajló táborában mihamar megmozdult a 
terror romboló keze, úgy hogy a legközelebbi tárgya
lás már a. főkapitány előtt folyt le, melynek áz lett 
az eredménye, hogy az ipartársulat közgyűlésének ha
tározata emelkedett érvényre, kibővítve a munkaadók 
és .pinezérek között felmerülő vitás kérdések eldön
tésere illetékesnek nyilvánított választott bíróság in
tézményével.

A közgyűlés határozatának mindenben megfelel- 
tün'ki s a lett [intézkedések mind beváltak. A 'munkaadók 
nagy áldozatkészségébe került ugyan, de azért bősé
ges kárpótlást képez az a nyereség, hogy a rend, a 
béke és egyetértés helyreállott; amit legjobban bizo
nyít az a meglepő eredmény, hogy bár azóta egy 
egész esztendő telt el, a választott bíróságnak még nem 
akadt semmi dolga.

Az eseményekből leszűrhető az a tanulság, hogy 
összetartás biztosítja a sikert. Okuljanak rajta mind
azok, akik még nem hívei ennek az elvnek.

Az ipartársulat ingyenes munkaközvetítő intéze
te azóta szakadatlanul folytatja üdvös munkáját és 
hogy mennyiben felelt meg a hozzáfüződő várako
zásnak, arról a munkaadók egyesülete körülményesen 
beszámolt évi jelentésében.

Az intézet számadása tárgyában bejelentjük, hogy 
7258 kor. 80 f. bevétele és ugyanannyi kiadása volt, 
és azonkívül az ipartársulat berendezéséhez, fel
szereléséhez és fenntartásához 4506 kor. 28 f. összeg
gel járult hozzá s igy a költségek tulajdonképen 
1 1855 kor. 8 fillért tettek ki.

A munkanélküli pinezérek segélyalapja, mint az 
előbbivel szoros összefüggésben levő ügy, szintén jó 
megoldásban részesült s |igy 1010. évi május hő 20-án 
tartott rendkívüli közgyűlés határozatát, melyet e 
tárgyban a nemes eszmékért mindenkor rajongó Bok

ros Károly kartársunk indítványára hozott, egészben 
végrehajtottuk, midőn a rendkívüli közgyűlés által a 
segélyalap magva gyanánt az ipartársulat pénztárá
ból 1000 koronát letéteményeztünk és ugyancsak a 
rendkívüli közgyűlés határozatából 200 koronát, mint 
rendes /évi segélypótlást, már a múlt évben is ki
utalványoztunk, miáltal a munkanélkül levő pinezérek 
segélyben való részesítését már a múlt évben lehetővé
tettük. . . •

Az ipartársulat ezen eljárása megint annak a jó 
indulatnak a dokumentálását képezi, amelyet mun
kásaink (iránt mindenkor táplálunk.

A kávésok által a vendéglősipar rovására űzött 
nagymérvű visszaélések kartársaink között méltán 
nagyfokú felháborodást okoztak, mert a kihágások 
t'izése rendszerré fejlődvén, általa a vendéglősipar ál
landóan korosodik.

Az ipartársulat tagjai részéről mind sűrűbben fel
merült panaszok folytán a múlt évi május hó 27-én 
tartott ülésében elhatároztuk, hogy a kávésipartár- 
sulattal egyetértőig kísérletet teszünk a két iparág 
között felmerült differencziák békés kiegyenlítésére 
s evégből a tárgyalás foganatosítására bizottságot 
küldtünk ki és hasonló intézkedésre kértük fel a ká- 
vésipartársulatot.

E bizottságok tárgyalása azonban már az első ta
nácskozás alkalmával czéltalannak bizonyult, mert a 
kávésipartársulat kiküldöttei mereven ragaszkodtak a 
törvényhatósági szabályrendelet téves értelmezésén 
alapuló azon álláspontjukhoz, hogy a kávésnak joga 
van mindenféle húsételt elárusítani, illetőleg a kávé
házban megjelenő vendégeknek felszolgálni.

Ennélfogva az 1910. évi junius hó 3-án tartott 
ülésében elhatároztuk, hogy a szabályrendelet helyes 
értelmezése és gyakorlati érvényesítése érdekében a 
székesfőváros hatóságánál lépéseket teszünk és ha- 
bá|r a (szabályrendelet 32. szakasza elég világosan meg
határozza, hogy a kávéházban csak hideg és meleg 
hentesáruk és pedig: sonka, felvágott és kolbászok 
szolgálhatok ki, mégis minden további vitatás elnémi- 
tása czéljából a szabályrendelet idézett szakaszának 
döntő interpretálása végett kérvényt intéztünk a szé
kesfőváros tanácsához és kértük egyúttal, hogy a ká
vésokat az iparhatóságok utján a törvény és szabály- 
rendelet tiszteletbentartására szorítsa.

A székesfőváros tanácsa 61482 910. számú ha
tározatával teljesítette is jogos és igazságos kérésün
ket, midőn e határozatban egyrészt kimondotta, hogy 
a kávésok 802 907. sz. törvényhatósági szabályren
delet 32. szakaszában használt jelvágott szó értel
mének félremagyarázásával és annak űrügye alatt min
dennemű felvágható húsételt szolgáltatnak ki, holott 
a szabályrendelet szövegéből kitűnik, hogy a »felvá- 
gott« csak hentesáru lehet; másrészt intézkedett az 
iránt, hogy[ a szabályrendelet betartását szigorúan el
lenőrizze s a rendészeti kihágásokat szigorúan bün
tesse, végül felhívta a tanács ipartársulatunkat, hogy 
azon kávésok ellen, akik tudomásuk szerint iparkihá
gást követnek el, az illetékes kerületi elöljáróság
nál tegyünk jelentést.

Most tehát arra kérjük az ipartársulat t. tagjait, 
hogy a tudomásukra jutó esetek haladéktalan beje
lentése által tegyék lehetővé a megtorló eljárás ki
eszközlését.

(Folyt, köv.)

UPEGftRűK Erhardt JánosnálS.SX'it
M egrendeléseknél kérjük tisz te lt o lvasóinkat m indig lapunkna hivatkozni.
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A K^ VÉS0K És FŐPINCÉREK BANKJA M. SZ. fo lyó évi junius 27-én d. e. 11 órakor tartja az 
I V l C g l l l V c l S *  O rszágos Iparegyesület (VI. kerület, Gróf Zichy Jenő-utca 4. szám alatt) nagytermében

//. évi rendes közgyűlését,
melyre a szövetkezet t. tagjai tisztelettel meghivatnak. — Napirend: 1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése a lefolyt 
üzleti év eredményéről. 2. Az igazgatóság által megállapított mérleg előterjesztése és a felmentvenyek megadása. 3. A felügyelő
bizottság leköszönése és az uj felügyelő-bizottság választása. 4. Intézkedés a bank jövőjét illetőleg. 5. Esetleges indítványok, melyek 
csak az alapszabályok 25. §-a értelmében tehetők meg.

Kelt Budapesten, 1911. junius hó. Az igazgatóság.
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Az Ig a z g a tó sá g .
A jelen mérleg, valamint a veszteség és nyereség számlát megvizsgáltuk és annak minden egyes tételét a fő- és segéd

könyvekkel megegyezőnek találtuk. — Budapest, 1911. junius hó 12. A  f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g .

A m unkaközvetítés néhány tanulsága.
A Budapesti Ipari és Kereskedelmi munkaközvetítő intézet XI. év

jelentése.

(M. I.) A budapesti ipari és kereskedelmi mun
kaközvetítő intézet most adta ki jelentését az 1910. 
évi működéséről. A jelentés, mely a szállodás, ven
dég lős és kávésipar szem pontjából is sok hasznos 
és érd ékes  tanulság levonására ád alkalm at, abból 
indul ki, hogy a gazdasági évet nem lehet naptári 
évek szerint szakaszokra osztani, annak a természetes 
mozgalmai elmossák a mesterséges időszámítás hatá
rait: azért a jelentés és statisztika függeléke túl ter
jed' /a<- -czli'me kereétn és az intézet 1910. évi műkö
dését, mlint összefüggő tizenegyéves tevékenységének 
legutolsó esztendejét mutatja be.

\ Ezalatt a tizenegy esztendő alatt az intézet köz
vetített 398.546 esetben, ebből esik az utóbbi évek
re és pedig 1906-ra 80.883 munkás, 1907-re 68.370, 
1908-ra 65.016, 1909-re 66.672, 1910-re 71.889. E 
számok főleg azért értékesek, mert "bár a munkaköz
vetítés, fnint minden közvetítés, elsősorban az erők
nek ipkos elosztását, gazdaságos kihasználását esz
közli, tehát sikere attól függ, hogy mennyire tud
ja  a ren delkezésére á lló  kínálatot a szükség lettel ösz- 
szeegyeztetni, másrészt világos, hogy épen ezáltal 
is imeg van kötve, hogy milyen kínálat, munkakedv, 
és (mjilyen szükséglet, gazdasági és szocziális fejlő
dés [áll a rendelkezésére. A munkakinálat m inőségére 
— legnagyobb sajnálatunkra — a jelentés nincs te
kintettel, noha kétségtelen, hogy úgy, miként a ven
déglős és kávésiparban, más iparban is, a nem iiasz-

L» 4
nálható m unkaerőben túl p r o d u k c ió  tapasztalható, mig 
ellenben a használható, szakképzett m unkásokban  
h\iány van.

Tehát a munkaközvetítés adataiból sok mindent 
ki lehet olvasni, ami tanulságos az utóbbi évek ipa
ri (tevékenységére nézve. így például a jelentés is 
felemlíti, hogy az a fluktuáczió, mely a közvetítési 
eredményekben 1906. óta észlelhető, visszavezethe
tő iá négy év előtt beállott ipari pangásra, illetve 
az ezt követő lendületre, amikor 1910-ben a székes- 
fővárosban az építkezési kedv rohamossá vált. Ez
zel (Van összeköttetésben az is, hogy az elhelyezé
seknek sokkal nagyobb része esik Budapestre, mint 
a (vidékre.

Az elmúlt évben például, amikor az egész kí
nálatnak 75.9 százaléka nyert kielégítést, ebből Bu
dapesten helyeztek el 62.2 százalékot, a vidéken 37.8 
százalékot és ez a viszony még aránytalanabb, ha 
csak a munkásokat nézzük, mert a vidékre főleg a ta- 
nonczközvetités folyt sikeresebben. Ezzel szemben a 
tanonczközvetités csak a múlt évek határai között moz
gott, 1909-ben elhelyezett az intézet 869 tanonczot, 

a tanionczkereslet 4235 volt, a tanonczajánlkozás 
1269 — 1910-ben ped|ig, amükor1 a kereslet apadt 279- 
el, a'kínálat emelkedett 37-el, összesen 900 tanonczot. 
A kiselejtezett és kielégítetlenül maradt kereslet azért 
olyan nagy, mert igen sok mester még a 4— 8 koro
na között váltakozó útiköltséget sem volt hajlandó vi
selni, jnások ismét a tanoncz ellátását és ruházatát 
csak pégy évnél hosszabb idő mellett vállalták volna
el vagy rakast es ellátást nem akartak adni stb. Ai m es
terek feká t, akár csak a ven déglős és kávésiparban ,

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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elsőrendű tűzhelyek m intaraktára

Budapest,
VI. kér.,-

Liszi Ferencz-tér 14.

Telefon 2 2 — 78.

a tanoczképzést, amely számukra kiadásokkal jár , 
elhanyagolják és az iparfejlesztés nagy kárára, in
kább seg éd ekkel dolgoznak. Ennek természet
szerűleg az lesz a folyománya, hogy idővel hiány- 
fog mutatkozni segédekben, a tanulatlan munkások 
száma pedig szaporodni fog. A mi iparunkban e 
hiány már is beállott, Palkovits Ede és Mészá
ros Győző illetékes helyen majdnem egyidőben hív
ták fel erre az érdekeltek figyelmét. A közvetítő 
intézet azért népiskolai tanítóknak a tanonczajánlás 
körüli fokozottabb közreműködését kívánja és azt ja- 
vasoltatta a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 
hogy komoly és buzgó méltatást szíveskedjék biz
tosítani annak a felhívásnak, melyet az elemi iskolák 
igazgatóihoz ebben a tárgyban már egyszer intézett.

A jelentés ezután megemlékezik azokról a pana
szokról, amelyek a durva munkaadók, a rendet bon
tó (és útiköltséget elsikkasztó munkások, továbbá az 
iparhatóság ellen felmerültek, mely utóbbi a tanoncz- 
szerződések kötését nem ellenőrzi elég lelkiismerete
sen. A közvetítő intézet a jogos érdekek védelmére 
itt |is, ott is felszólalt és a jelentés örömmel kon
statálja, hogy ezek a panaszok minden téren fogyat- 
kozóban vannak. Felemiit a jelentés néhány mesz- 
szebbre kiható jelentőségű konkrét esetet a balese
tet szenvedett munkások elbocsátása, a munkanélkü
liek segélyezése, a patronage egyletekkel való együtt
működés, a kisebb városok területén való közvetítés 
stb. (köréből, melyek kapcsán a közvetítő múlt évi 
tevékenysége a szorosabb értelemben vett munkaköz- 
vetitésen túl is ment. Külön megemlítendő még, 
hogy az intézet igazgatója a kereskedelmi miniszter 
felhívására résztvett a középeurópai gazdasági egye
sületek értekezletén, ahol a munkaközvetítés nemzet- 
se (került megvitatás alá. Az itt kifejtett program
jának főbb elvei, mely'et azonban a középuerópai gaz
dasági együselet értekezlete nem fogadott el, a kö
vetkezők voltak: középpontilag szervezett közvetítés, 
az érdekeltektől elvontan, az állam által és a közsé
gek közreműködésével, a közvetítés szabad egyezke
dés alapján, azok szerint a szabályok szerint történ
jék, amelyeket a paritásos megbízottak megállapí
tottak és a kormány jóváhagyott; a közveíités sztrájk 
vagy bojkott alkalmával sem szünetel, külföldre csak 
akkor bocsátandók a munkások, ha ez a saját államá
nak (hátrányára nincsen.

Vendéglői Kölcsönfehérnemüt

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V .

Felvétetett Budapesten, 1911. évi május hó 31-én, a 
Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek, és Kávésse
gédek Országos Nyugdijegyesülete Igazgatóságának a köz
ponti irodában d. u. fél S órakor tartott rendes havi ülésén. 

Jelen voltak a jelenlétei könyv szerint.
2624. Elnök üdvözli a megjelenteket, megállapítja a ha

tározatképességet, felolvastatja az előző ülés jegyzőkönyvét,
melyet az igazgatóság hitelesít.

2625. Elnök napirend előtt részvéttel emlékezik meg azon 
lesújtó (gyászesetről, mely szakiparunk kiváló vézerférfiát. 
Olück Frigyest és Pelzmann Ferenczet ifj. Pelzmann Fe- 
rencz váratlan elhunyta által érte. Nyugdijegyesületünk min
den (alkalommal hálával emlékezik vissza azon nagy érde
mekre, melyeket Glück Frigyes és Pelzmann Ferencz az 
egyesület létesítésekor mint annak alapitó tagjai szereztek 
és ágy indíttatva érezte magát arra, hogy a ve, illetve 
fiú elhunyta alkalmából a gyászbaborult családnak részvé
tét tolmácsolja és a ravatalra az egyesület nevében díszes 
koszorút rendelt. Kéri ezen eljárásnak utólagos jóváhagyá
sát és indítványozza, hogy intézzen az egyesület az el
hunyt özvegyéhez részvétiratot.

Az igazgatóság őszinte részvéttel értesült a gyász
esetről, elnök intézkedését jóváhagyja és indítványát el
fogadja.
2626. Ugyancsak napirend előtt egy másik gyászeset

ről is megemlékezik elnök. Mindannyian élénk emlékében 
van (még azon buzgó és nagysikerű működés, amit Barta 
Béla, ,a »Magyar vendéglős és kávésipar« szaklap megala
pítója úgy ezen lap hasábjain, mint egyébként is nyugdij
egyesületünk (érdekében kifejtett. Mindannyiunkat igaz saj
nálattal töltött el azon körülmény, hogy szakiparunknak ezen 
kiváló munkását már évek óta nélkülöznünk kellett, a szak
ipar felvirágoztatására irányzott munkánál. Hosszas szen
vedéseitől e hó elején váltotta meg a halál és érdemei
nek elismeréséül az egyesület nevében koszorút helyezett 
az elhunyt ravatalára és indítványozza, hogy az elhunyt 
özvegyéhez intézzen az egyesület részvétiratot.

Az igazgatóság legőszintébb részvéttel veszi tudo
másul Barta Bélának, szakiparunk egyik érdemes mun
kásának elhunytát. Egyesületünk javára irányzott sike
res működését és az elhunytnak érdemeit jegyzőköny
vileg megörökíti és az özvegyhez részvétjratot intéz.
2627. Ugyancsak napirend előtt megemlékezik elnök azon 

érdemekről, melyeket Walter Károly szakiskolai igazgató az 
által szerzett, hogy a szakiskola növendékeinek figyelmét 
egyesületünk működésére irányítja és az ifjúságot egyesü
letünk működésére irányítja és az ifjúságot egyesületünkbe 
belépésre, jövőjének biztosítására buzdítja. Szakiparunk, ezen 
nagyérdemű munkása a jövő hó 6-án tölti be a szakirányú 
tanoncziskoláknál eltöltött nagysikerű működésének 25-ik és 
a vendéglős szakirányú tanoncziskola igazgatói állásában el
töltött 15-ik évfordulóját. Kiemcji és méltatja ezen kiváló 
tanférfiu nagy érdemeit úgy általában az ifjúság szellemi 
és erkölcsi nevelése, mint főképen szakiparunk ifjú nem
zedékének oktatása körül és indítványozza, hogy ezen ju- 
bileum alkalmából az egyesület is küldjön a jubilánshoz, 
üdvözlő iratot és az ünnepségen képviseltesse magát.

Az igazgatóság örömmel fogadja el elnök inditvá- 
nyát, Walter Károly érdemeit jegyzőkönyvileg megörö
kíti, öt jubileuma alkalmából a legmelegebben üdvözli 
és a június ö-iki ünnepélyen az egyesület képvisele
tére elnök urat felkéri és megbízza.
2628.. Elnök bejelenti, hogy Szenté Imre igazgató ur 

ott át neki az egyesület céljaira. i
i igazgatóság az adományért köszönt

8 K-t adott 
Az köszönetét mond.

„A.. B. C.” Egyesült Fehér 
nemű-Kölcsönad V á l l a l a t

J e g o lc s o b b a ti s z á í í i f  és  p o n to s a n  c s e ré i a z  VI., Eötvös-utcza 30. o Telefon 4 6 - 8 6

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
0



Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 5
VT

I9II juníus 15.

n M

SZULTÁNI
K IV Á L Ó D  /1

I V E 6 Y I Ö S S Z E T É T E L Ü

BORésDUS 
LITHION 
FORRÁS

U  u
Kutkezelőség: Eperjes. — Megrendelhető: A Ma
gyar ásványvíz forgalm i és kiviteli részvénytár

saságnál Budapest. — Telefon: 162—84.

2629. Titkár jelenti, hogy a'budapesti választmány 341.21
K-t küldött, a pozsonyi 608.60 K-t, a szombathelyi 88.61 
K-t, a kassai választmány pedig K-t küldött be
elszámolás kapcsán, de az utóbbinak jegyzőkönyve be nem 
érkezett.

Tudomásul szolgál.
2630. Jogtanácsos jelenti, hogy Schriefl Frigyes tag 

elhalálozott igényjogosultak hátrahagyása nélkül. Özv. édes 
anyja, ,kit az elhunyt fentartott, azon kérelemmel fordult 
az .igazgatósághoz, hogy elhunyt fia által befizetett tag
dijakat végkielégítés czimén utalványozza ki részére az igaz
gatóság. Jogtanácsos közölte kérvényezővel, hogy az alap
szabályok értelmében az egyesülettel szemben minthogy nem 
igényjogosult, egyáltalán mi igénye sincsen. Az előterjesz
tett formában kérvénye meg épen nem teljesíthető, hanem 
az esetben, ha azon körülmény, hogy fia őt eltartotta, ha
tósági bizonyítvánnyal igazolja, kilátásba helyezte részére, 
hogy az egyesület valamivel támogatni fogja. A bizonyít
vány fazonban még be nem érkezett, igy a kérelem tár
gyában ezúttal intézkedni nem lehet.

Az igazgatóság a jelentést tudomásul veszi.
2631. Jogtanácsos jelenti, hogy Ébner Ferencz ragasz

kodott a 2554. sz. alatt kiutalt összeg folyósításához, miért 
is elnök ur engedélye alapján az ezen szám alatt már ki
utalt /összeget Ébner sürgetésére már kifizette.

Tudomásul szolgál.
2632. Jogtanácsos jelenti, hogy Dömötör Mihály és 

Haller Mátyás egyidejű kilépésük mellett a befizetett ösz- 
szeg iegyharmadát kérik vissza.

Az igazgatóság a kérelmeket teljesiti és Dömötör
Mihálynak 163.65 K-t, Haller Mátyásnak pedig 65.96
K-t egyidejű törlésük mellett kiutal.
2633. Jogtanácsos jelenti, hogy Bodor Márton 1600 K-ról

2100 K-ra, Kascmann Károly 2000 K-ról 3000 K-ra, Schöpf 
Gyula 4 200 K-ról 2000 K-ra, Wagner Vilmos 1200 K-ról 
3000 K-ra, Wéber Károly 1000 K-ról 2000 K-ra, Bárány
Mihály 1000 K-ról 2000 K-ra, Schwarcz Mór 3000 K-ról 
4000 K-ra óhajtják nyugdíjigényüket felemelni.

Az igazgatóság a kérelmeket teljesíti.
2634. Jogtanácsos jelenti, hogy Lőwy József 1600 K-ról

3000 K-ra óhajtja nyugdíjigényét felemelni, Bózsa Dániel
pedig Visszamenőleg 5 évre óhajt nyugdijat biztosítani és 
mindketten az utánfizetni való összegnek 50 illetve 100 K-ás 
negyedévi részletekben törlesztését kérik.

Az igazgatóság a kérelmeket teljesiti.
2635. Jogtanácsos jelenti, Tappler István, Moór Béla, 

Hujber Lajos, Kranitz Gyula, Garai Jenő, Feuereisen Géza 
és Engel Lipót újból beléplek az egyesületbe és előbbi be
fizetéseik 50°/o-ánal< megtérítését kérik és utóbbi még 5 
évre visszamenőleges biztosítás engedélyezését is kéri.

Az igazgatóság a kérelmeknek az alapszabályszerü 
korlátozással helyt ad.
2636. Jogtanácsos jelenti, hogy Müllner József, ki már 

néhány év óta beszüntette tagdíjfizetéseit, de még törölve 
nincsen, /azt kéri, hogy hátralékát utánfizethesse és nyug
díjigényét 2400 K-ra felemelhesse.

Katona Géza kérdést intéz, hogy kérelmező hány éves. 
Jogtanácsos jelenti, hogy kérelmező elmúlt ugyan már 50 
éves, minthogy azonban belépésekor még nem volt 50 éves, 

a kérelem teljesítése esetén az előbbi tagság érvénye
sül és minthogy az uj alapszabályok csak június 1-én lép
nek teljes hatályba, a kérelem engedélyezésének nincsen aka
dálya.

Az igazgatóság a kérelemnek helyt ad.
2637. Jogtanácsos jelenti, hogy Gerencsér József, aki pár 

hónappal előbb kilépett és befizetett tagdijai egyharmadát visz- 
szakapta, most újból belépett az egyesületbe és azt kéri, 
hogy visszamaradt tagdijainak 50«/o-át tudja be az igaz
gatóság az uj biztosítás utáni tagdijakra. Értesítette már, 
kérelmezőt levélben, hogy miután előző tagsága alatt szer
zett igényére teljes és alapszabályszerü kielégítést nyert, 
kérelme tesakis az esetben volna teljesíthető, ha a vissza
kapott egyharmacfot az egyesületnek beküldené.

Az igazgatóság jogtanácsos álláspontját magáévá te
szi és a kérelemnek csak a jelzett értelemben ad helyt.
2638. Titkár jelenti, hogy Török István 6 havi halasz

tást kér tagdijának befizetésére.
A kérelemnek hely adatik.

2639. Jogtanácsos jelenti, hogy Varga József, aki nyug
díjigényét 2000 K-val felemelte, visszalépett felemelési szán
dékától és most azt kéri, hogy a taggyüjtő kezeihez le
fizetett 20 K-t a tagdijak törlesztésére tudja be az igaz
gatóság. Kérelmező azzal érvel, hogy minden szerződés visz- 
szavonható 24 órán belül.

Az igazgatóság a kérelemnek sajnálatára helyt nem 
adhat, 'mert kérelmező jogi nézete merőben téves és 
mert az alapszabályok szerint a felvételi díjból vissza
térítésnek nincsen helye.
2640. Titkár bejelenti, hogy a magyar általános tkpénz- 

tár tudomásul vette, miszerint 5000 K-án felüli kiutalásnál 
az utalványozók egyikének személyesen jelen kell lenni, va
lamint elismerte az 50.000 K betét átvételét.

Tudomásul szolgál.
2641. Jogtanácsos jelenti, hogy az alapszabályok ér

vénybe léptetésére vonatkozó hirdetmény közzétételéért a 
Vendéglősök Lapja 90 kort. követel. Elnök indítványára

az igazgatóság ezen számla kiegyenlítésére 60 K-t 
utalványoz.
2642. Jogtanácsos jelenti, hogy a Munkaadók bankjánál 

elhelyezendő 20.000 K betét kiegészítésére még 500 K uta
landó át ezen pénzintézethez, a május havi bevételekből 
még 500(1 K áll rendelkezésre, mely összeget a Magyar ál
talános (tkpénztárhoz kér átutalni.

Az igazgatóság az indítvány értelmében utalványozza 
át a május havi 5500 kor. bevételt.
2643. Jogtanácsos kezelési kiadásokra 50 K-t, a jelen 

ülésen kiutalt összegek fedezetére pedig 341 K 21 fill. 
utalványozását kéri.

Az igazgatóság az utóbbi összeget a budapesti vá
lasztmány bevételeinek terhére, az 50 K-t pedig a Köz
ponti takarékpénztárnál levő betét terhére utalványozza. 
Több tárgy nem volt, elnök az ülést berekeszti.
K. m. f.

G a u  t A  p  C1 Ü  \ I  i  T  FESTŐ ÉS Specziállsta kávéházak és éttermek festésében.
V/ I V l  .1^ V/ JL) i-V 1M X  M Á Z O L Ó  Elvállal e szakmába vágó munkákat helyben és vidéken.

Költségvetéssé! díjtalanul szolgálok /tdéki levelekre azonnal válaszolok.
B C P A P E S T ,  V I . .  l l é z s a - i i l  CZII “ *•  SK . SZÁMOS E L ISM E R É S. O O O 0 T E L E F O N  SZÁM i t67—54
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A Budapesti kávésipartársulat közleményei.

Hivatalos kimutatás a budapesti kávésipartársulat 
munkaközvetítőjének működéséről.

Az 1909. évben elhelyezett munkások száma: 17000. 
Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 20317.

Kihelyeztetett: ________
Hónap 1909. 1910. 1911.

Január ..................... . . . . 1 173 1545 1639

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

Március . . . . . . . . 1419 1537 1587

Április.................... . . . . 2259 1818 2125

Május 15-ig. . . . . . . 1764 2202 2245

Kihelyeztetett:
1011. évi május hó 16. napjától 31. napjáig.

föpincér .
állandó 

. 14
kisegítő

lölszolgáló . 124 401
kávéfőző 24 . 206
kávéfőzőnő 5 —
konyhalegény . . 49 . 100
fölirónő . 46 5
takarítónő . 51 —

Budapest, 1911. junius 1.
A budapesti kávésipartársulat elnöksége.

SZAKOKTATÁS.

Walter Károly ünneplése.
(R. O.) Amikor az életet adó mindennapi ke

nyeret megszeljük, avagy a gyöngyöző bort töltjük a 
kristálypoliárba, vajmi kévésünknek jut eszébe arra 
a munkásra gondolni, aki arczának verejtékével mun
kálta meg azt a földet, amely'’ a termést adta. Amikor 
közéletünk kiválóságait a tudományok csarnokában, 
a törvénydiozás termeiben, iparunk és kereskedelmünk 
élén munkálva, összegyűlve látjuk, senkinek sem jut 
eszébe arra a tanítóra gondolni, aki lelkének énjét, 
képességének, tudásának minden formáját a tudatlan, 
léleknélkiili korpusból, gondolkodó, érző és munkás 
férfiút nevelt.

Annál jobban esik látnunk, hogy iparunk nemes 
férfijai, a tanártársak, a közhatóságok eljöttek meg
hajtani ,a tisztelet zászlóját az előtt a férfiú előtt, 
aki a magyar vendéglősipart fáradtságos munkájával 
egy negyedszázadon , a vendéglős nemzedék nevelé
sét pedig tizenöt éven át szolgálta.

Készakarattal használom e kifejezést és pedig 
azért, mert Walter Károly a férfikor ifjú éveitől mos
tanáig állott a vendéglősipar szolgálatában oly áll
hatatos szivóssággal, fáradhatatlan kedvvel eltelve, 
hogy ez az ő egyik, legszentebb életczélját képezi. 
Ha végigfutunk életének történetén, azt látjuk, hogy 
1883-ban már mint ipartársulati titkár munkálkodik 
a vendéglősipar terén. Két évvel később, az 1885-iki 
kiállítás alkalmával rendezett első vendéglős nagygyű
lés előkészítő-bizottságának jegyzője. Mint ilyen, ál

landó együttműködésben áll Glück Frigyessel, a ma
gyar vendéglősipar mecénásával, aki az 1885-iki nagy
gyűlésen pendítette meg a szakiskola felállításának 
eszméjét. Egy év múlva Glück Frigyes és Walter Ká
roly szorgos munkával fáradoznak azon, hogy elkészít
sék a szakiskola szervezetét, hogy híveket szerezve, 
az eszmét meg is valósíthassák. 1895-ben megválaszj- 
totta az ipartársulat Walter Károlyt a szakiskola  igaz
gatójává s országosan szervezte a'tanonczügyi osztályt. 
Itt teremnek évről-évre a vidék nagyobb góczpontjatn 
szakiskolák. Arad, Debreczen, Győr, Kaposvár, Ko
lozsvár, Miskolcz, Nagyvárad, Pécs, Szeged, Szombat
hely és Temesvár szakiskoláinak felállítása a bizonysá
ga annak, hogy jól választották meg Glück Frigyes
ben (az országos szövetség tanonczügyi osztályának 
elnökét, Walter Károlyban pedig a szakosztály elő
adó titkárát. Hogy Walter Károly munkássága teljes 
lehessen, sokoldalú szakismeretét közkinccsé tegye, 
az ipartársulat felszólítására hozzáfogott a szakköny
vek írásához. Egyrészt mint a kereskedelmi és ipar
oktatási tanács tagja, másrészt mint több szakiskolai 
könyv Írója, nemcsak akkor volt szolgálatára a ven
déglősiparnak, amikor tanított és nevelt, hanem ak
kor is, mikor irányt adó helyeken szakvélemény adá
sára hívták fel.

Munkásságának elismerése ott kezdődik, amikor 
1897-ben Budapest székesfőváros tanácsa igazgató
vá választja meg, miután az ezredéves kiállításon a 
tanügyi csoport rendezésével szakértelmének oly fé
nyes tanúbizonyságát szolgáltatta. 1900-ban az ipar
oktatási tanács tagjává'nevezte ki a vallás- és közokta
tásügyi miniszter. Mindenütt, ahol hivatalos működé
se közben alkalma volt a vendéglősipart, a szakok
tatást szolgálni, tette azt spontán kötelességből, mert 
egyénisége teljesen egybeforrott a szakoktatás gondo
latával, valójával.

Emellett ideje maradt még arra is, hogy a VI. 
kerületi munkásgimnáziumot, a kerületi napközi ott
hont, a felruházó egyesületet is megalapítsa, létrehoz- 
s ezeknek mint egyrészt igazgatója, másrészt titkára 
társadalmi tevékenységének is elismerést vívjon ki.

Az a meleg rokonszenv emelte kartársaji, s a tiszt
viselői kar részéről a Magyar Tanítók Bankja igazga
tójává s a Köztisztviselők fogyasztási szövetkezete

*  A  P i l s e n i  P o l g á r i  S e r f ő z ő  „Pilseni Ősforrás" #  fi 
a M ü n c h e n i  P a u l a n e r  S ö r f ő z ő  r.-t. S a l v á t o r s ö r g y á r

m  n n v n n n n o - v ó r f l  _____ x _ i _ i _  • .

M E Z E Y  és T Á R S A
Budapest, IX., Ranolder-utcza 4. sz.
TELEFONSZAM 38—60. KID  TELEFOM3ZÁM SS—60.

m agyarországi k izáró lag o s v ezé rk é p v ise le te

L |ál  ó^fZ?rf’rii 45u !!L S r‘ f,kft u*f hord6l»n. ml Bt palaczkban „Fllaaal Oilsrrla Or«
!  ÍBriíS upl.A í* 18i2 •taul«"ar aSr» a MUachanl Paulaner
■ íftíísSl iaZSSH&PFkií £spí ai? eg<“  .éven 4t- "s,l*,,or ,Br* » Münehani Paulaner■ sorlözö SalvitoraOrgyárból, kliArólna cenkle mircalua havában kapható. — — —
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igazgatóságának tagjává. Mindenütt, ahol hivatalosan 
vagy kartársai bizalmából helyet foglalt, lelkiismere
tes, fáradtságos munkát végzett, s munkájának sike
re Uüztos volt, mert a munka embere volt.

A munka emberét jöttek össze üdvözölni kartár
sai, jóismerősei, hivatali elöljárói 25 éves jubileu
mi ünnepségén.

Szakiskolánk tanári testületé és felügyelő-bizott
sága folyó évi junius hó 6-án ünnepelte W altér Ká
roly igazgatónak jubileumát. Ez alkalommal az in
tézet nagytermét szinültig megtöltötte előkelő fényes 
közönség. Az ünneplők soraiban láttuk: Magyar End
re [és Vág Albert főigazgatókat, Hamvay Sándor ta
nácsi fogalmazót, Fuchs Mór iskolaszéki elnököt, Gun- 
del Jánost, a »Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata« prökös tiszt, elnökét, 
Malosik Antalt, ezen ipartársulat örökös t. alelnökét, 
Kommer Ferenczet, a »Budapesti szállodások, vendég
lősök lés korcsmárosok ipartársulata««és a »Magyar 
Vendéglősök Orsz. Szövetsége« alelnökét, Bokros Ká
rolyt, a »Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezé- 
rek és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete« elnökét, 
Palkovits Edét, a »Magyar szállodás és vendéglős 
munkaadók egyesületei elnökét, Harsányt Adolfot, a 
»Budapesti kávésipartársulat« elnökét, Bauer Károlyt, 
a »Magyar Szakácsok Köre« elnökét, Glück E. Já
nos, Petánovits József, Kovács E. M., Dökker Fe- 
rencz, Müller Antal, Holub Rezső, Márk Károly, Mayr 
József stb. szállodásokat, vendéglősöket s kávésokat, dr. 
ifj. Nagy S ándort, a M. Sz. és V. M„ E. üg,yé|sz|ét',?» 
Francois Lajost, Poppel Miklós ipartársulati titkárt, F. 
Kiss Lajos szerkesztőt, a »M. V. O. Sz.« titkárát, 
Kovácsy Edét, Usetty Ferenczet, Hubacsek Alajost, 
Beér József szerkesztőt, a »M. Sz. K.« titkárát, Kon
dor Jgnáczot, Percnyi Lajost, Endrey Ákost, Nyiry 
Klárát, Széchy Máriát, Klimpt Pált, Bencze Istvánt 
Ottlik Máriát, Mudrony Etelkát stb. stb.

Palkovics Ede elnök az ünnepi beszédek sorát 
a következő beszéddel nyitotta meg: »Mélyen tisz
telt vendégek ! Örömmel üdvözlöm önöket, akiket kii- 
kiilönbség nélkül azon cél vezérelt ide, hogy magyar 
nemzeti kultúránk egy igen érdekes munkásának el
ismerésükkel adózzanak, ezzel jutalmazva meg Wal- 
ter Károlynak a vendéglősipar terén negyedszázadon 
és a vendéglősipari szakirányú tanonezoktatásban ti
zenötéven át'kifejtett sikeres munkásságát. Hazánkban 
a vendéglőstanonezok szakirányú oktatásának törté
nete Walter Károly nevével egybe van forrva, sőt 
szoros kapcsolatban áll e névvel a székesfőváros ven
déglőseinek, vendéglősiparának megmagyarosodása is, 
mert ő volt az, aki ezért hosszú és eredményes küz
delmet harczolt végig, nagy érdemeket szerezve ma
gának. Fáradhatatlan buzgósággal, minden érdek nél
kül dolgozott és e munka hosszú huszonöt esztende
jén ismert szerénységével tudta kikerülni még az el
ismerés megnyilvánulását is. Ezért azok, akik szere
tik, tisztelik és becsülik, nem is vártak arra, hogy erre, 
hogy az ünneplésre engedélyt adjon, hanem megra
gadva a kettős évfordulón kínálkozó alkalmat, ma, 
akaratlanul is ünneplésük tárgyává teszik. Engedjék 
meg, hogy mint a ^vendéglősök szakirányú tanoncis
kolája felügyelő-bizottsági elnöke, megmondhassam e

HYGIENIKUS

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

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

Prospektussal és további felvilágosítással szol
gál az aacheni edénymosogatógépgyár magyarországi 

vezérképviselője:

M a Hl e r  Károly
B u d a p e st, VII., Dembinszky-utcza 9. szám.

helyről, hogy Walter Károly a vendéglősipar, ipar
társulatunk és tanonczszakiskolánk körül soha el nem 
múló érdemeket szerzett magának, melyek kellő mél
tánylása tehetségünk körén szmte kívül esik. Ezért 
mindazok nevében, akik iránta hálára vannak kötelez
ve, azt óhajtom, hogy azokon a csekélységeken kívül, 
melyekkel a mai napon, mint a tisztelet, szeretet és 
becsülés jeleivel el fogják halmozni, fáradtságos mun
káját fizesse meg neki az isten, hosszú élettel és bol
dogsággal. Éljen Walter Károly !

Palkovics Ede hatásos megnyitó beszéde után 
Kom m er Ferencz, B okros  Károly és Augusztiny Osz
kár utján küldöttségileg hívták meg az ünnepeltet 
akit lelkes éljenzéssel fogadtak a jelenlevők.

Az üdvözlő dal, amelyet Renner Ferenczné ve
zényelt, csendült fel ezután, amelynek elliangzása 
után Száva lános a következő ünnepi beszédet mon
dotta, :

Igen tisztelt ünneplő közönség! Kedves Kartársaim! Ked
ves Ifjúság s akiken kezdenem kellett volna, igen tisztelt 
'hölgyeim, kedves, szeretett Igazgatónk!

Valahányszor közéletünk egv-egy kiváló egyéniségét ün
nepelni jövünk össze, mindenkor előszavunk a Mindenható 
felé forduljon, aki bölcs gondoskodásával megengedte élni, 
az ünnepelt munkásságának emberi megnyilatkozásokkal való 
elismerését. Az elismerés, amely ilyenkor a szív elzárt ré
szeiből napfényre kerül, amely ilyenkor a lélek rezgő húr
jain megszólal, felcsendül, nemcsak az elismerés, a köszö
net .egyszerű választéknélküli szavaiban nyer kifejezést, ha
nem annak a szeretetnek hatványozott megnyilatkozásában, 
melyet ilyenkor a jól elvégzett munka, a sokoldalú tevé
kenység ünnepe vívott ki. Ez az elismerés, ez a megtisz
teltetés 'soha nem volt talán őszintébb, igazabb, mint ma

BORHEGYI F.
borkereskedő B Budapest

Ajánlja a legjobb franczia és magyar pezs> 
góket, cognacot és likőröket gyári árakon. 
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan tuljeslttetnet 

V., G iz e lla -té r  1. szám . 
Pinczék: Budafokon és V., Dorottyá i  8.
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a !mi szeretett igazgatónkkal szemben s ép azért a mai 
ünnepség méltóan és jogosan a munka ünnepének mondható.

Édes jó mindannyiunk szerető, gondos édes anyja, a 
magyar haza minden polgára kötelességeket ró, minden 
tagjának lelki és szellemi kötelességévé teszi közremunkálni 
az egységes Magyarország felépítéséhez. De legnagyobb, 
legfárasztóbb feladata jut osztályrészül ebből a nagy mun
kából az ifjúság nevelőinek, tanítóinak. Amikor az egységes 
erős {magyar nemzet létének alapjait rakosgatjuk le, az if
júság szivét, lelkét nemes hitre csak igényt mutató jelző
táblákat állítunk sorjában, melyek meghatározzák az útvo
nalat, melyen haladnunk kell. Ezen útjelző, irányt jelző táb
láink lelvezetik az ifjúságot a mi nagyjaink nyomába, a 
kiknek munkája, lelkesítő példája biztosítja a jövő nemze
dék céltudatos fejlődését. A mi nagyjaink, akik között egy 
Gittek Frigyes!, a '.nemes szivü meczenás, G tw dií János, Stadler 
Károly neveit látjuk, mint vezérek neveit s a vezérkar tag
jai között W altér Károly, mint első zászlótartó, teremtették 
meg a tiszteletet, a megbecsülést a nemes vendéglősipar 
iránt. Csak a közelmúlt eseményeire kell rámutatnom. Csak 
napjainkban történt, hogy a Balatonparti Keszthely vendég
lőibe bevonultak a jogászpinezérek, a kik ezzel a 
fénnyel a lenézett, alig megbecsült pinezéri foglalkozásnak 
tiszteletet és beesülést adtak. Ez a tény, ez a körülmény 
bizonysága annak, hogy azt a régi óhajt, melyet egy ne
gyedszázad óta állandóan hangoztatnak, a vendéglősipar ve
zetői, ,a vendéglős mesterségnek képesítéshez való kötését 
ma .már elodázni nem lehet. Hogy a vendéglősipar mun
kásai, (a vendéglősipar fejlesztői ma már a modern mű
veltség fegyverével, a szaktudás, az ismeretek gyűjteményé
vel lépnek ki az elet küzdőterére, abban ennek az önerejé
ből plkotott, teremtett iskolának, ennek a felszentelt falu 
hajléknak van legtöbb érdeme.

Sokszor említették nektek ifjú barátaim, hogy a hon
szerző nagy Árpád küzdő hadainak lierosi munkáját mi nap
jainkban, amidőn a modern technika minden kényelme ren
delkezésünkre áll, amidőn minden eszköz és mód megvan 
a ífejlődésre, méltányolni igazán csak akkor tudhatjuk, ha 
visszagondolunk arra az időre, amikor őseink a nagy fá
radtságos, alkotó, teremtő munkát primitiv eszközökkel vit
ték (véghez. Szakiskolánk megteremtése, megalapozása énen 
ilyen alkotó, teremtő munkásság volt. Az alkotások embere, 
a mi szeretett igazgatónk, W alter Károly, aki az ő nagynevű 
munkatársaival elgyetemben a magyar vendéglősipar fejlesz
tésére megteremtette a szakiskolát, melvet ime egy negyed
századon gondos, odaadó munkával, olv magas színvonalra 
emelt, hogy a vendéglősipar is ma már nemcsak hogy nem

.a lekicsinyelt, fitymált pálya, melyre a letört és más 
pályán boldogulni nem tudók jutnak, hanem a tudás és 
ismeretek (fegyverével felvértezett életerős ifjúság, amely' 
meg tud küzdeni azzal a sokoldalú igénnyel, mely'et vele 
szemben támasztanak. i

A szeretet és munka ünnepén ezért üdvözöljük mi W alter 
Károlyt, ezért ünnepeljük az. ő negyedszázados munkássá
gát, mert ez a munka még nemcsak elodázhatatlan a magyar 
vendéglősipari oktatás történetétől cs fejlődésétől, hanem 
egész, lénye egybe van forrva! a vendéglősipar rohamos, pvors 
fejlődésével.

És amikor őt ünnepeljük, nem lehet megfeledkezni ar
ról a nőről, arról a szeretett hitvesről, aki a fáradtságos 
munka közepette, a sok küzdelem és megpróbáltatás alatt 
segítőtársa, vigasztalója v olt. S meg keli emlékezni azok
ról a szerelő gyermekekről, akiknek szivébe, leikébe a maga 
lényét csepegtette be az apa szeretve nevelő munkája.

Üdvözlöm a hitvest Madách szavaival: »Mi volna ha 
nem volna napfény, mi volna a madár, fia nem csicseregné 
dalat, tm volna a virág, ha rezgő harmat nem hintené

Jét.,^ a küzdelem, ha nem volna

IINGÁR HÚR ÉS TSA
törv. bej. szálloda, kávé
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vevést közvetítő irodája
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aki letörli .a fáradtság, izzadtság csöppjeit, ha nem volna 
aki a redőket elsimítja a homlokon, — nem volna a lét — 
lét .nekem!« így üdvözlé Madách az ő Éváját, Így üd-Madách
vözlöm én a Walter Károly hitvesét.

Hogy a. kölcsönös nagy szeretet, mely itt ma megnyil
vánult, nemcsak a mai nap ünnepe legyen s a jövő nem
zedék lássa, tudja, kik voltak a múlt küzdelmeiben vezé
rek, munkások: a tanári testület és ifjúság megfestette a 
szeretett ligazgató képét, hogy oda kerüljön a másik vezér
férfi mellé, akivel együtt megalapította ezt az iskolát, a 
magyar vendéglősipar ezen tudományos csarnokát! Ha az 
éj csöndjében a két szellem találkozik, akkor Glilrk Frigyes 
és W alter Károly álmuk boldog beteljesítését látják: Hull
jon le a lepel! ( (Felzendiil a dal: Éljen soká!! Hangos 
éljenzés.) Hirdesse ez a kép a múlt munkáját, a jelen el
ismerését ! Kedves Barátunk, szeretett Igazgatónk, a magya
rok Istenének áldása kisérje munkáda? s az éltessen soká, na
gyon soká !

Ezután az egyes küldöttségek szónokai mondották el 
üdvözlésüket.

ür. Magyar Endre iparoktatási főigazgató a vallás- és 
közoktatási minisztérium részéről: Igen tisztelt ünneplő kö
zönség! A magam egyéni becsülésem és tiszteletem kife
jezése mellett szabad legyen üdvözlésem tolmácsolásakor ar
ról szólanom, hogy ha van pálya, amely a tiszteletet és 
becsülést kiérdemelni hivatva van, az a tanítói pálya. Még 
nagyobb becsülés és tisztelet illeti azt a tanító embert, 
aki nemcsak a gyermekek nevelése körül fe jt  ki munkás- 

hanem, aki egy ipar szolgálatába szegődött ifjúság 
tűzte ki czélul. Boldogság és megelégedés önlelké- 
ismerás s mégis eljöttünk üdvözölni W alter  Károly 

mert az ő munkássága nemcsak a kötelességek 
kielégítést, hanem ott, ahol az

ságot, 
nevelését 
ben az é 
igazgató urat.
pontos [teljesítésében talált
irányt adó körök munkájáról tudomással bírnak, tudják azt 
is, hogy az iskolán kívül is nagyjelentőségű munkásságot fe jt  
ki. Ezért látjuk ma itt társait, azért a közélet kiválóságait. 
Ha a munkásság elismerése nem jutalom, ne vegye rossz 
néven, hogy mi nemcsak elismerni jöttünk munkásságát, ha
nem (meghajtani az elismerés és tisztelet zászlaját 25 évi 
munkája e őtt, hogy ez az ünnepség légi én a jövő záloga 
a (még hosszú, fáradthatatlan munkásságnak. Isten éltesse!

P r- Y'S Albert iparoktatási főigazgató, a kereskedelmi 
(minisztérium részéről: A mai ünneplés nem csak W alter  
Karoly igazgató ünneplése, hanem egyúttal a modern ipari 
oktatás, az iparfejlesztés ünnepe is, mert nemcsak azt lát- 
,J.uk’ h°Ry egy férfi egy negyedszázadon át fáradt és küz- 
dott, (hanem tatjuk, hogy egy ipar, amely évtizedek óta 
Küzd a képesítéshez kötött iparokhoz való besorozásért, nem
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csak (kéri ezt, hanem maga megteremtette a maga szakok
tatását. Ha ezt a szakoktatást figyelemmel kísérjük, látjuk, 
ros tanácsának közoktatási ügyosztálya részéről, gróf Fes- 
iinnepen őszinte, igaz szívvel üdvözlöm, kérvén, hogy lelke
sedését, [haladását megtartva a megkezdett utón dolgozzon 
továbbra is.

Dr. H am vasy  Sándor, főv. fogalmazó a székesfőváros 
tanácsának (közoktatási ügyosztálya részéről: A székesfővá
ros (tanácsának közoktatási ügyosztálya részéről gróf Fes
tetics Géza tanácsos ur megbízásából és képviseletében őszinte 
örömmel köszöntőm igazgató urat mai ünnepsége alkalmá
ból; A tanács mindenkor élénk figyelemmel kisérte igazgató ur 
működését s örömére szolgál, hogy az Ipari oktatás terén 
elért (sikereinek, elismerésének kifejezést adhat. Munkálkod
jék az ipari oktatás terén igazgató urnái ismert teljes vál- 
tozhatatlan buzgalommal továbbra is s az ügyosztály, mint 
a Imultban, úgy a jövőben is kitüntetéssel fogja munka
társai /közé számítani.

Ezután a SMagyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége« és 
a »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar- 
társulata« nevében K om m er  Ferencz alelnök, a »Szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pinezé ek és kávéssegédek orsz. nyug- 
dijegyesülete« nevében B okros  Károly elnök, a »Budapesti 
kávésipartársulat« nevében H arsin y i Adolf 'elnök, a »Magyar 
szállodás és vendéglősmunkaadók egyesülete* nevében Dr. 
if j. N agy  Sándor ügyész, a »Magvar Szakácsok Köre* ne
vében B eér  József szerkesztő-titkár mondották a következő 
nagyhatású üdvözlő beszédeket:

K om m er  Ferencz alelnök: »MéIyen tisztelt igazgató Ur ! 
A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar
társulata* inevében, mely e szakiskola megalapítására, fe j 
lesztésére kezdettől fogva a legnagyobb gondot fordította és 
annak f  elvirágoztatása czéljából mindig páratlan áldozatkész
séget tanúsított, elismeréssel és hálával üdvözlöm Önt köz
hasznú munkásságának e szép ünnepén ! Ipartársulatunk ve
zetősége, /annak minden egyes tagja egyaránt és feltétlen 
elismeréssel honorálja ama kiváló érdemeket, amelyeket ön 
e |naga nemében első ipari tanoncziskola létrejötte, fe jlő
dése és felvirágzása körül szerzett magának és amelyek 
nevét e szakiskola történetével elválaszthatatlanul egybefüz- 
ték. jlpartársulatunk vezetősége épp ezért önmagát tiszteli 
meg és csak a jól teljesített kötelességekért méltán ki
járó (elismerést adja meg, amidőn szeretettel és bizalom
mal köszöntve Önt mai jubileumán, velem az itt átnyújtott 
megemlékezést juttatja el Önhöz! Fogadja ezt tőlünk szí
vesen és legyen róla meggyőződve, hogy midőn múltjára 
hálás elismeréssel tekintünk vissza, bizalommal nézünk a 
jövő felé, melyről hisszük és tudjuk, hogy iskolánk fel
virágzásának, további fejlődésének az Ön bölcs vezetése mel- 
’ett valósággal fénykorát lesz hivat.a képezni! Az Isten él 
tesse!«

B okros  Károly elnök: sMélyeu tisztelt igazgató Ur! Ked 
vés barátom ! Őszinte örömmel, igaz bensőséggel eltelve j e 
lentem meg a mai ünnepélyen, hogy a »Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek országos nyug- 
dijegyesü!ete« központi igazgatósága, nemkülönben a magam 
nevében hálánkat és elismerésünket fejezzem ki ama áldásos 
tevékenységedért, melyet szakoktatásunk élén állva immár 
tizenöt éven át fejtesz ki lankadatlan ügyszeretettel és oda
adással és amelynek ime már ünnepi évfordulóját ülöd meg! 
Mint £gy oly intézménynek vezetője, mint országos nyug- 
dijegyesületünk, mely rendeltetésénél fogva kifejezetten em
berbaráti czélokat szolgál, az emberi tudás és műveltség, a 
fejlődés és előrehaladás szolgálatába állított munkásságod
ban örömmel ismerek fel bizonyos közös törekvéseket, me
lyek munkánkat tökéletessé tenni vannak hivatva, megadván 
iparunk utánunk következő nemzedékének nemcsak az anyagi, 
hanem erkölcsi szempontból is biztos jövőnek garanciáit.

A (tudás, modern műveltség, alapos szakképzettség azok a 
fegyverek, amelyek nélkül iparunkban a boldogulás cl sem 
képzelhető, és te amint ezt ezen alkalommal ünnepé
lyesen (nyugtázni kívánom 1 — aki ifjajukat tanítások köz
ben minden alkalommal nyugdijegyesületünkre figyelmeztet
ted, pket a belépésre biztattad, bátorítottad, tanítói ma
gasztos hivatásodat kettős hűséggel teljesítetted, mert ne- 
kiknek nemcsak erkölcsi és szellemi, hanem anyagi javakat is 
igyekeztél biztosítani. Ezért a kulturális és humanisztikus 
munkádért szeretettel és hálával üdvözöllek, azzal a jókí
vánsággal, hogy hasznos és eredményes munkásságodat még 
igen sokáig fejthesd iparunk és szakoktatásunk javára! Az 
Isten éltessen !«

Dr. N agy  Sándor ügyész: Mélyen tisztelt Uram ! A »Ma- 
gyar (szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete* szives 
üdvözleteinek (átadásával engem tisztelt meg. örömmel és 
készséggel vállatain1 a megbízást, mert hisz első pillanatban 
sem volt nehéz megtalálnom ama vonatkozásokat, amelyek 
egyesületünket, mely munkáskérdésekkel foglalkozik, és a szak
iskolát, mely a munkások szellemerkölcsi javai felett ural
kodik, egymással szorosan összefűzik. E vonatkozás alapján 
örömmel és elismeréssel állapítjuk meg, hogy szakiskolánk 
mely (kezdettől fogva erős vára volt a szakszerű tudásnak, 
az (általános műveltségnek, a haza és az ipar szeretetének, 
az ön kipróbált, bölcs vezetése alatt a kiválóan képzett mun
kások százait nevelte iparunknak, munkásokat, akik nemcsak 
a mi, hanem bármely más iparágnak is becsületére Válnának, 
de később a vendéglősiparnak bizonyára dicsőségére fognak 
válni. Ma, amidőn iparunkat is, mint bármely más iparágat, 
munkáskérdések uralják és a munkások jogos, méltányos, 
és igazságos^ követeléseiket minden irányban, sokszor még 
áldozatok árán is teljesíteni igyekszünk, fokozott jelentőséget 
kell tulajdonítanunk iskolánk tanító és nevelő hatásának és 
örömmel állapítjuk meg, hogy a szakiskolából kikerülő ifju- 
sag iparunkban egyúttal a legkiválóbb, a legjobb munkásság, 
mely ismeri már jogait, de nem tagadja meg a munkaadóéit, 
ismén az emberiség legfőbb kincseii, de szereti a hazat 
iparát, öntudattal tör elő a haladás utján, de tiszteletben tart
ja ama hagyományokat is, a ni elve k iparunkat uagygya tet
te k ! Ez azt hiszem az ön bölcs vezetése alatt tálló iskolá
nak a legnagyobb dicsérete és midőn ezt egyesületünk ne
vében If érmén hangoztatom, u  isteni Gondviselés jóvoltából 
hosszú életet kívánok Önnek, hogy nemes hivatását tanár
társaival együtt még igen sokáig tölthesse be iparunk, mun
kásaink és egyesületünk javára!

B eér  József titkár: Mélyen tisztelt igazgató Ur 1 E l
jöttek a magyar szakácsok is, hogy ünnepeljék tágabb ér

telemben (vett kollégájukat, a tiszteletbeli szakácsot. Azok, 
akik a testi táplálékot feldolgozzák, tisztelettel hajolnak meg 
a (lelki táplálék feldolgozója, hogy úgy mondjam: a lelki 
szakács előtt. Amidőn a mai napon hálás köszönetét mond 
° nllek a Magyar Szakácsok Kőire a szakácstanonczok tanítása 
körül Jrifejtett fáradozásáért, az Ön által a múltban el
értekből merített hittel, a jövő működésébe vetett remény
seggel, tiszta szívből fakadó szeretettel adom át a kör ne
vében ,e csekély emléktárgyat, kérve, hogy fogadja szíve
sen. Isten éltesse !

A VI. kér. 1. számú iskolaszék nevében Dr. B u d is  Mór 
alelnök: Ha a mai ünnepséget, melyet W altér  Károly tiszte
letéi e rendezett a 'szakiskola' s a melyben részt vesz a ha
tóság és társadalom, közelebbről vizsgáljuk, felmerül an
nak a kérdése, vájjon egyáltalában szükségszerű dolog volt-e 
(! mai ünneplés. Nem, erre az ünnepségre nincs szükség, mert 
wattéi- Karoiyt a maga munkássága már magában Véve ün
nepli, ö  most egy médium, amely médiumnak elmondjuk az ő 
munkásságát, hogy  ̂ lássa, tapasztalja, mit tett s luivé lett. 
A VI kér. I. számú iskolaszék nevében őszinte örömmel 
üdvözlöm. Isten tartsa soká !

I ) ; i 0 .  A Pilseni Genossenschafts-Brauerei legmodernebb technikai berendezésévelI I lle n i c r e u e i l  OOr. elérte azt, hogy gyártmánya a földgömb le.távolibb részébe szállítva sem veszti
_________________________________________el eredeti frissesegét. A pilseni eredeti sör a kontinens legkitűnőbb zamatu
söre; kezelése nem okoz nagyobb gondot, mint a hazai söröké. A pilseni sör nálunk megrendelhető és szívesen szolgálunk

közelebbi megállapodásokra vonatkozó felvilágosításokkal.

P f m n n n i f l  bortermelő és borértékesitő részvénytársaság BUDAPEST, VII., Károly-körut 13., mint a P i l s e n e r  M U l t i t  w l t  A l l  U e n o s s e n s c h i i l t s - M r a u c r e i  magyarországi vezérképviselete. T e le fo n  16 0 —61. OO
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U setty  Ferencz: A VI. kcr. munkásgimnázium tanári 
kara (nevében őszinte örömmel üdvözlöm szeretett igazga
tónkat, ikérve öt, hogy tartson meg bennünket továbbra is 
szeretett munkatársainak, amint mi kívánjuk, hogy még soká 
legyen igazgatónk.

Az Érsek-utczai elemi leányiskola tanítótestülete nevében 
N yíri Klára: »Van egy közmondásunk, hogy aki elhallgatja 
az igazságot, elássa az aranyat. Már pedig ez csak köny- 
nyelmüség volna ilyen nehéz időkben. Aztán meg elhallgatni 
valamit .nőknek, különösen, ha csordultig van a szivük, le
hetetlen. Megmondom hát az igazat: Jó itt tanítani az 
Érsek-utczában. Jó pedig azért, mert iskolánk igazgatójában 
mindig megtaláljuk az embert. Az embert, aki az élet sú
lyos megpróbáltatásaiban együtt érez velünk. Készségesen 
és ami több, ennél jó szívvel van segítségünkre. Mi (ezt 
az embert ünnepeljük ma. Ezt a fáradhatatlan, munkás, jó- 
lelkü, kötelességtudó embert. Akit nem távolit el tőlünk 
az tűrés tekintély rideg választófala. A közvetlenség, a bi
zalom, egymás munkájának megbecsülése szilárdabb bástyát 
alkotnak ennél.

Így mi nem is babért hozunk. Minket az őszülte r a 
gaszkodás vezetett és a szeretet hervadhatatlan virágait ajánl
juk fel azzail a kéréssel: legyen még ugyan sokáig vezérünk, 
zászlótartónk és ennek a kis szövetséges köztársaságnak, 
melybe annyiféle iskola olvad össze, továbbra is jó gazdája#.

Az Érsek-utczai elemi fiú és szabóiparos tanoncziskola 
tantestülete nevében Perényi Lajos: A VI. kér. Érsek-utczai 
elemi és .ipariskola férfi tanítótestülete szeretett igazgató
jának, Walter Károlynak ünnepeltetése alkalmával igazi örö
mének ad kifejezést. Jól eső tudattal látszik ime, hogy oly 
férfiút (ér a méltó kitüntető ünneplés, aki évtizedeken át 
szerény (iskolánk vezetésével és irányításával oly érdemeket 
szerzett az elemi és ipari iskolai oktatás terén is, amelyet 
csak a sizülők és mi tudunk igazán méltányolni. Kívánom, 
hogy a Mindenható további működéséhez is oly erőt, egész
séget lés Jankadatlan, lelkes buzgalmat adjon, mint eddig 
adott, 'hogy szakképzett vezetése mellett oly szép sikerek 
kisérjék működésünket, a nép- és iparoktatás szerény me
zején, mint a minőket addig elérni tudtunk.

A jelenlegi növendékek nevében Schmitta Samu 111. a) 
oszt. tanuló:

Igen tisztelt Igazgató Ur I
Boldog ember az, aki munkásságának, lelkesedésének 

gyümölcseit férfikorának legszebb éveiben élvezni tudja. Bol
dog .cró'ber az, ki önleikében érzi a megelégedést s az a 
tudat hatja át lelkét, hogy nem mulasztott el egy alkalmat 
sem, amikor a| közjavát szolgálhatta.

Amidőn ma tisztelői meleg ünneplésben részesítik, nem 
maradhattunk el mi sem, akik legközvetlenebbül érezzük mun
kásságának gyümölcseit. 1 5 éven át tanította, oktatta az if
júságot, [hogy annak az iparpak, melynek egy negyedszá
zad (óta munkása, méltóan be tudjuk tölteni.

A mai nap hő fohászt bocsájtunk Isten trónjához, kérve 
tartsa meg aiz ifjúság nevelésére, iparunk dicsőségére még 
soká !

Első Pilseni

PILSEN.
Magyarországi vezérképviselete

Ifj. Lövy  Adolf és Társa
BUDAPEST, V ili., Szentkirályi-utca 14. sz.

Alapittatott 1869 Telefon 144 00

Magyarország bármely állomására szál
lítja az általa képviselt.

világhírű gyártmányt. - Vendéglősök és 
t. érdeklődők szíveskedjenek közvetlenül 

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

és Itevékeny életerőben folytathassa emlékezetes, nemes hi
vatását, mely valóban méltó pendantja kedves bátyja or
szágosan méltányolt nagy pedagógiai érdemeinek értékes lán- 
czolatában. Dicsőítse meg kedves Igazgató ur kultúránk mo
dern történetében a szent István korából tisztelt ősi Wal
ter nevet.

Dr. K örössy  László, tanár.
Esztergom. Azon alkalomból, hogy 25 éve foglalkozol 

a vendéglőstanonezok tanításával s ezen tanintézet élén mint 
igazgató 15 éve működsz, kiváló sikerrel, fogadd legőszin
tébb Iszerencsekivánatainkat és gratulácziónkat.

Tóni, Józsi, Sanyi, Margit, Erzsiké, Ju liska, R óza néni.
Engedje meg kérem, hogy a mai jubileumi ünnepség 

alkalmából melegen üdvözöljem és őszinte szerencsekivána- 
taimat (kifejezzem.

Táviratilag illetve levélben a következő üdvözlések ér
keztek be, melyeket Augusztiny Oszkár, a szakiskola jegyzője 
olvasott (Tel :

Engedje meg, hogy eredményes működésének negyed- 
századik (évfordulóján legmelegebben üdvözöljem. Őszintén 
sajnálom, hogy a jubileumi ünnepségen nagy hivatali el
foglaltságom miatt személyesen meg nem jelenhetek. Fo
gadja tiszteletem nyilvánítását.

Dr. B alogh Jen ő, államtitkár.
Nagy sajnálatomra a csúnya zivatar ép akkor jött, ami

kor (indulóban voltam az ünnepségre. így legnagyobb saj
nálatomra nem vehettem részt. Szívből gratulálva, csókollak

Dr. W alter Gyula, püspök.
Eperjes, lü érettségi vizsgán biztoskodva kaptam ün

neplésedre (szóló meghívót. Ha talán későn is járulok az 
ünneplőkhöz: ad multos annos!

Einály G ábor.
Jubileumod alkalmából örömmel üdvözöllek s kívánom, 

hog\ a tanügy terén még számos évet teljes boldogságban 
tolthess!

Sántha Lajos, szakfelügyelő.
AdÍa a Í» Isten, hogy még sokáig viruló egészségben

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

satorköi dr. R osenberg  Gyula, ügyvéd.
Ünneplésedhez szívből gratulál tisztelő öreg barátod 

E öldváry Imre, keresk. törv. b. tag.
Jubileuma alkalmából őszintén gratulá/ régi hive

Kása Vilmos, ügyvéd.
Ma vettem kézhez legnagyobb örömömre a budapcst 

vendéglősök és szállodások szakiskolájának és tanári testű 
létének Igazgató ur 25 éves érdemben gazdag működésé 
jubileumi ünnepélyre való meghívását.

Amily örömmel tölt el azonban az igaz érdemek il; 
spontán ünneplése, épp oly sajnálattal kell az. ünnepségre 
való (elmaradásomat már eleve kimentenem, mert abban a 
időben, mint jelenleg tartalékos katona, az esztergomi tá 
borban 'gyakorlatozom.

Fogadja tehát ez utón szerencsekivánataimat, tiszteletté 
Dr. Niedermann Eerencz, ügyvéd.

Engedje meg, hogy én is az ünneplők közé álljak é 
szívből fjövő szerencsekivánataim fejezzem ki.

Dr. Auer Pál, ügyvéd.
li/iany. Férjem legjobb igazgatójának s családunk ked 

vés barátjának innen küldi üdvözletét
Augusztiny Oszkárné.

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Hivatalos elfoglaltságom miatt ezúton kívánok minden 
jót /jubileumod alkalmából.

M edveczky Lajos, főgimn. tanár.
Negyedszázados jubileumán őszinte tisztelettel üdvöz

löm. Munkája áldásos volt a magyar nemzeti közművelő
dés fölszentelt oltárán és az áldoz'ati tüzek magasra lobogó 
lángja II egyen ezután verőfénye a tudás jegyében lefolyt 
nagy múltnak és még nagyobb jövőnek.

K allós Márkus, kávés 
a B. K. Sz. alelnöke.

Engedje 'meg mélyen tisztelt Igazgató ur, hogy én is 
az (ünneplők közé lépjek és ezúton küldjem őszinte szeren- 
bsekivánataimat.

Szigeti Arnoldné.
Áldásos tanügyi munkásságának szép ünnepén tisztelet

tel é$ igaz nagyrabecsüléssel üdvözli a
T etsch-c salad.

Véghetetlenül sajnálom, hojy nem vagyok oly szeren
csés ^személyesen üdvözölhetni, de hő imát rebegek s ké
rem ^ Mindenhatót, tartsa meg Önt nemcsak kedves csa
ládja (boldogságára, hanem, hogy e tfjgös pályán a kiér
demelt köztiszteletet és szeretetet soká élvezhesse.

E ben führer Gizella.
Tevékeny és eredményes működésének jubileumi ünnep

sége alkalmából fogadja szeretet igazgató uram szívből jövő 
őszinte jókivánataimat.

H ajnal Zsigmond.
A felolvasott üdvözlések után az ünnepelt a következő 

szavakkal Imeghatva mondott köszönetét:
Nagyságos Főigazgató Urak!

Mélyen tisztelt ünneplő közönség !
A kitüntető elismerésért, amelylyel csekélységem szerény 

aiunkásságát lördemen felül méltatni kegyeskedtek: fogad
ják leghálásabb köszönetemet. Az elismerés azok részéről, 
akik (hivatva vannak működésűnket ellenőrizni; a dicséret 
azok fészéről, akiknek hivatali ténykedésük munkásságunkat 
megbirtílni, arról Ítéletet mondani: a legszebb és legérté
kesebb 'kitüntetés, amelyet kiérdemelni volt törekvésem a 
múltban és amelyre magam érdemessé tenni fesz felada
tom a (jövőben.

Az a stzerény munkásság, amelyet ezen általam min
den más ipar felett különösen tisztelt ipar érdekében ki
fejteni (szerencsém volt, csak a ventféglősipar Iránt érzett 
'nagy adósságomnak, hálámnak szerény kamata. Hogy én 
ez ipar iránt oly nagy elismeréssel, tisztelettel és ragaszko
dással viseltetem, azon szorosabb kapcsolatban találja ma
gyarázatát, ínely engem ezen előkelő iparhoz fűz. Hiszen 
magam is vendéglős-fiu vagyok, boldogult édes atyám is 
vendéglős volt. Mi sem természetesebb tehát, mint az, hogy 
lelkem egész melegével állottam ez ipar szolgálatába, mikor 
iparunk büszkesége, a hazai vendéglős szakoktatás megte
remtője, Glück Frigyes kedves barátom ajánlatára az Ipar
társulat csekélységemet állította a vendéglős szakiskola élére.

Főtörekvésem mindig az volt, hogy a gondjaimra bí
zott .ifjúság ne csak ismeretekben gazdagodjék, hanem szív
ben, ‘érzelemben, erkölcsben és lélekben is nemesedjen, gon
dolkodásában legyen hazafias, hogy igy jellemszilárd és ha
zaszerető polgárokat neveljünk szeretett magyar hazánknak.

Amidőn ismételten megköszönöm e meg nem érde
melt kitüntetést, ünnepélyes Ígéretet teszek, hogy a 'jövőben 
ugyanazon elvek fognak vezérelni működésemben, mint ame
lyek irányiták tevékenységemet a múltban. Isten áldását ké
rem édes Mindnyájukra, kedves családjaikra és szeretett ipa
runkra !

Az ünnepelt válasza után az ifjúsági énekkar a Himnuszt 
énekelte, iamelylvel az ünnepség véget ért.

Az ünnepelt arcképét H orváth  Andor, főv. tanár, festő
művész festette, aki éppen öt évvel azelőtt Gliich Frigyes 
képét (festette meg a szákiskolának.

Meg kell még emlékeznünk Renner Ferencné úrnőről, 
aki az énekkart vezette' s a növendékeket oly rövid idő alatt 
precízen készítette elő az ünnepségre s Augusztiny Oszkár
ról, Viki az egész ünnepség rendezését vezette a felügyelő 
bizottság (és tanári testületből alakult rendező bizottsággal 
karöltve.

IRODALOM.

Az ipar alakulása a kapitalizmus 
korszakában.

Az Országos iparegyesület »báró Kronfeld Zsig- 
mond könyvtárának« most jelent meg a negyedik fü
zete, amely Matlekoviits Sándornak »Az ipar alaku
lása a ka pd.tázmus korszakában« cimü 'tanulmányát tar
talmazza. A munka hivatva van arra, hogy az ipar 
sok aktuális kérdését megtisztítsa a hozzátapadt elő
ítéletektől és helyes világításban mutassa be az utób
bi időkben nem egy felkapott jelszavát. Annak a kér
désnek 'vizsgálatából indul ki, hogy mi teszi a tőke 
hatalmát képessé arra, hogy gyárakat és nagyvállala- 
kat teremtsen és az előbb majdnem kizárólag uralkodó 
kézműipart a közgazdasági térről kiszorítsa. A tő
ke hatalmának fejlődése mindenekelőtt a munkameg
osztás tényezőjét állítja előtérbe, amely lehetővé tette, 
hogy egyes munkák olyan egyszerűvé váltak, hogy 
munkagéppel lehetett őket elvégezni. A gép tűnik 
fel leginkább, mint a gyárak és a nagyipar leghatal
masabb fegyvere. De nemcsak a gépek, nemcsak a 
munkamegosztás, nemcsak a pénzerő, hanem egész 
működésünk és az a körülmény, hogy a tőke segítsé
gével a tudomány minden vívmányát alkalmazhatjuk 
a (gyakorlati téren, teremtette meg a nagyipar mai 
nagy hatalmát. Az egyes mesterségekre azonban a 
nagyipar hatása nem egyenlő. Vannak iparok, ame
lyeknél átalakitólag hat és vannak, amelyekre eddig 
al,ig volt hatása.

Felbontó és romboló hatása mutatkozik a szövő, 
és fonóiparban, a fazekas, esztergályos, fésűs, ka
lapos, varga, szappanos, szitakötő, cipész, puskamü- 
ves és lórásmesterségeknél. Lényeges átalakítást terem
tett a nagyipar és nagykereskedés a lakatos, kovács, 
bádogos, (kádár, könyvkötő, asztalos és szabó mes
terségekben ; átváltoztatta működési körüket és sok 
tekintetben függőkké tette őket a nagy vállalatoktól. 
Teljesen megszüntette a kisebb vállalatok működését 
a tőke hatalma különösen az olyan áruk készítésé
nél, amelyek könnyen juthatnak a forgalomba és ame
lyeknél as zemélyes igények nem játszhatnak szere
pet. Iylenek a sör, liszt, cukor és egyéb nagvkelen- 
dőségü cikkek.

! Ellenben megszűnik a nagyipar romboló és fel
szívó hatása azoknál a mesterségeknél, amelyek köz
vetlen személyi igényeket elégítenek ki, egyéni szol
gáltatást végeznek, vagy amelyeknél a helyhezkötött- 
ség pagyobb munkamegosztást és tömeges munka
alkalmazást megenged. Ilyen az épitőmesterségek va
lamennyi ága. A kőműves, a kőfaragó, mázoló, szo-

Nincs

UNICUM ■
gyomorerősitő likőr 

más, mini ZWACK *féle. í
g  Csakis eredeti palackból fogadjuk el. g
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bafestő, cserepes, ács, kutcsináló stb. A pék, a cuk
rász, mészáros, hentes továbbra is fenntartja szokott 
üzletét, a hegedücsináló gépipar versenye mellett is 
keresett ember, a fodrász, a borbély, a divatárusnő 
továbbra sem fél a nagy tőke romboló hatásától; 
a bognár, a fényképész szintén elég jól érzi magát 
üzleti életében,

A szerző egyenkint tárgyalja mindezeknek az ipar
ágaknak alakulását a kapitáíizmus araima alatt, azután 
foglalkozik azokkal a törekvésekkel, amelyek a kéz
műipar fenntartására irányulnak, valamint azokkal a 
panaszokkal, amelyek a veszélyeztetett iparosok ré
széről (foglalkoztatják a kormányt, a törvényhozást, 
a közvéleményt, és a szakirodalmat. Tárgyalja neve
zetesen az iparszabadság és képesítés problémáját, 
a szövetkezetek kérdését, a kisiparosnak gépekkel és 
más mesterséges eszközökkel való segítését és mind
ezeknek a kérdéseknek a vizsgálata után arra a kon
klúzióra jut, hogy az állam a kisipar nehéz ehlyze- 
tével szemben kétségtelenül nem maradhat a tétlen
ség terén. I)e nem az imént felsorolt panaceák van
nak (hivatva segíteni a kisipar sorsán, hanem első
sorban a községeket nagyobb tevékenységre és anya
gi (áldozatra kell reábirni. A felnőttek oktatását az 
iparban ki kell szélesíteni. A szövetkezetek terén is 
hivatva van az állam ösztönző tevékenységre, de a 
túlságos állami beavatkozás káros.

Vizsgálja ezután a könyv a tőkének a háziipar
ban való hatását, szól a kartcllekről, trözstökről, szin
dikátusokról, koncernekről és kombinált vállalatok
ról, erős kritikával boncolván az e részben forgalom
ban lévő nézeteket. Végül a következőkben foglalja 
össze konklúzióit:

A tőkehatalom szerepe az iparban a mai köz- 
gazdasági viszonyok között a nagyvállalatoknak biz-

Dr. 5ZULY ALADÁR
ÉLELmiCIKKEK ÉS FŰSZER 
:: RAGYKERESKEDÉSE ::

Páratlanul gazdag külön 
: :  csemegeoszíáh? ::

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

Budapest, IRuzeum-kSrut 23
Megrendeléseknél kérjük tisztelt

tositja az uralmat. Megsemmisíti ott, ahol szükséges
nek látja, az iparnak eddigi alakulatait; megsemmisí
tette a háztartási iparok legnagyobb és a kézmii- 
vesipar egy részét, mert sokkal előnyösebben elégíti 
ki azokat a szükségleteket, amelyekről előbb a házi
ipar és egyes mesterségek gondoskodtak ; átalakítot
ta és a maga céljaira felhasználja az otthoniparrá 
átalakult (háziipari és a mesterségek legnagyobb ré
szét, de elfoglalta a vezetőszerepet; uralkodó válla
latokká összesíti az egyes nagy vállalatokat és ékep 
uralkodik a fogyasztókon. Éltető eleme a szabadság, 
amelynek korlátozását a háziipar es a kézműipar ér
dekében hasztalanul kísérelte meg a törvényhozás és 
csak a munkások érdekében sikerült bizonyos tekin
tetben a szabad intézkedési jog megszorítása, anél
kül, hogy, a munka és tőke közötti ellentét megszün
tetésére kilátás nyílnék. A nagyvállalatok működé
sének szabad intézkedési jogát a fogyasztóközönség és 
a közgazdaság fejlődése érdekében egyes vállalatoknál 
az államosítás vagy a községesités utján elhárítani 
igyekszenek, anélkül, hogy ez a módszer általános 
szabály gyanánt ajánlható volna, sőt sok esetben az 
orvossá}’ rosszabb a betegségnél. Ma, a világgazdaság 
korszakában, amikor az egyes nemzetek jóléte szo
ros kapcsolatban áll a világ többi nemzeteinek gaz
daságával, ma a nagyvállalatok tekintetében hozott 
minden megszorító intézkedés az összes közgazda
ságra birli atással és nagyon megfontolandó. Egye
lőre az ipar terén az államnak minél ritkább beavatko
zása és a szabadság fenntartása kívánatos.

A kitűnő iró, nagy, tudományos apparátussal, de 
tömörsége mellett is igen világos, mindenkinek ért
hető előadásban tárgyalja a felvetett nagyfontosságu 
kérdéseket és előrelátható, hogy Matlekovits köny
ve nemcsak Írójának kiváló egyéni súlyánál, hanem 
tartalmánál fogva is erős hullámzást fog okozni, azok
ban a széles körökben, amelyeket érdekel.

Az Országos iparegyesület, hogy a könyvet min
denkinek hozzáférhetővé tegye, árát egy koronában 
állapította meg. Megjelent Ranschburg Gusz.áv könyv- 
kereskedő bizományában és minden könyvkereskedés
ben kapható.

KÖZGAZDASÁG.

A budapesti kereskedelmi és iparkamara 1910. évi 
jelentése. A szokásos terjedelemben és tárgyhiiséggel je 
lent meg a budapesti kereskedelm i és iparkam ara  1910. év
ről szóló jelentése. Az általános rész  kiterjed az ország köz- 
gazdasági életének minden lényegesebb mozzanatára, inig a 
különös rész az egyes gazdasági ágazatok mibenállását tü
zetesen megállapítva s az adatok bőséges felsorolásával il
lusztrálva tárja elénk. Az iparról azt mondja, hogy a vi
lágszerte tapasztalható fejlődést hazai iparunk is megérezte, 
de habár a javulás és felmenő irányzat kétségbe nem von- 
hütó, ez nem terjedhet ki valamennyi ipari szakra, sőt a 
fejlődésből több nevezetes iparág mintegy ki lett zárva. 
Az ipar fejlődésének akadályaiul a jelentéi a béi+nozgalmakat, 
a lakásbérek exorbitans emelkedését és a kivándorlást je 
löli meg. A kereskedelem re  nézve kiemeli a jelentés, hogy 
a más országokban mutatkozó fellendülésnek hazánkban csak 
szerény jelei mutatkoztak s azok is szórványosan fordul
tak elő. Súlyos csapást mért kiviteli kereskedelmünkre az 
év elején behozott vasúti helyi díjszabás, általában pedig 
a kereskedelem és iparellenes áramlat bénította meg a ke
reskedelmi tevékenységet. Az általános rész záradékául a je 
lentés a jövő prognosztikonját a következőkben állapítja 
megj Magyarországon erős és általános a vágy a szabad 
lejlődés és folytonos haladás s a termékeny munka nyu
godt folytathatása iránt. Az utolsó évek sok kellemetlen,

szo|noru tapasztalata, a szakadatlan politikai harcok med
dősége ezt a vágyat még növelte. Az 1910-ik év a maga

lvasőinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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jó  termésével és egyéb döntő eredményeivel meghozta a 
várva-várt javulás első lényeges jeleit és határozottan fel
menő mozgalmat iidi.ott meg közgazdaságunk számos terén. 
De ennek sikeres folytatására csak akkor számíthatunk, ha 
a békés fejlődést ismét meg nem akasztják meddő politikai 
villongások és az állam legfontosabb szerveinek rendszeres 
tevékenységét meg nem bénítják, és ha az ország külön
böző gazdasági tényezőinek harmonikus együttműködése mes
terséges ellentétek szitása által nem lesz megzavarva.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsinárosok 
Ipartársulata“ minden pénteken

t á r s a s  r e g g e l i t  t a r t .
1911.  évi junius hó 16-án: Potzmann M átyás vendég

lőjében (IX., Üllői-ut).
1911.  évi junius hó 23-án: Gundel K ároly  vendég

lőjében (Városliget).
1911. évi junius hó 30-án: D oktor László  vendéglő

jében (Budafoki-ut) I. kér., Albert-utca 3. szám.

oly ihiven és igazán fejezte ki az ipartársulat összes 'tag
jainak fközérzését, örömmel használja fel az alkalmat arra, 
hogy daczára Gundel János és Malosik Antal jelenlétének, 
ezen ünnepélyes pillanatban első sorban K om m er Ferenczet 
üdvözölje nehéz és felelősségteljes tisztében, Ígérve, hogy a 
választmány mindenkor teljes odaadással fogja őt támogatni 
munkájában. Ezután meleg szeretettel, elismeréssel és há
lával emlékezik meg Gundel Jánosnak az 'ipartársulat érde
kében Ihárom évtizedet is túlhaladó időn át kifejtett pá
ratlan 'munkásságáról, e munkásság legkiemelkedőbb ered
ményeiről, az ipartársulati zászló és ház megszerzéséről, az 
országos szövetség, a szakiskolák, a nyugdijegyesület léte
sítéséről, a közvetitő-intézet felállításáról, az 1902. évi nem
zetközi szállodáskongresszusról, az 1903. évi vendéglősta- 
nonczkiáll itásról stb., stbiről, melyek legnagyobbrészt az ő 
fáradthatlan ügybuzgóságának, lelkesedésének köszönhetik lét
rejöttüket, fejlődésüket és megerősödésüket. Ezen úgy erköl
csi, mint anyagi tekintetben páratlan eredményességű mun
kásság elismeréséül indítványozza, hogy az ipartársulat k é 
szítesse el tanácsterm e részére Gundel Já n o s  elnök ér 'czszobrát 
és egyik leghiibb munkatársának, M alosik Antal tiszt, a lelnök  
művészi kivitelű arczképét örök időkre szóló bizonyságot 
téve (arról, miként tudják a vendéglősök vezetőik érdemeit 
megbecsülni. Szűnni nem akaró lelkes éljenzés és taps ki
sérte a .nagy lelkesedéssel előadott indítványt, melyet K om m er 
Ferencz alelnök egyhangúlag elfogadottnak jelentvén, a vá
lasztmány & szükséges teendők elvégzésére B okros  Károly 
elnöklete alatt Palhovics Ede, Lilim János, Katona Géza, 
Frenreisz  István, K om m er Ferencz, W ilburger  Károly, Dr. 
ifj. Nagy  Sándor, F . Kiss Lajosból álló végrehajtó-bizottságot 
küldött ki. A határozat kihirdetése után Gundel János meg
hatott hangon mondott köszönetét a nem várt üdvözlésért 
és a neki szánt kitüntetésért, melyet, úgy véli, nem térdemelt 
meg, mert mindig csak kötelességét teljesítette, s amit tett, 
azért tette, hogy ezzel iparának használjon. Az emlékeze
tes ülés közvetitő-intézeti ügyek tárgyalásával végződött.

'Gömörmegyei szállodások, vendéglősök és korcsmárp- 
sok ipartársulata. Mint lapunk egyik megelőző számában 
megírtuk, a rozsnyói és vidéki vendéglősök f. évi április 
hó 26-ikán Strausz Lipót szállodás kezdeményezésére lá
togatott (értekezletet tartottak a rozsnyói és rozsnyóvidéki 
ipartársulat megalakítása céljából, melyen az érdekelt szak
iparosok szép számban jelentek meg. Az értekezleten, ame
lyen a »Magyar Vendéglősök Országos Szövetségéi F . K iss 
Lajos szövetségi titkár képviselte, részletesen megbeszélték 
úgy a vendéglős, mint a korcsmárosipar terén sürgős or
voslásra szoruló sérelmeket. Sok panasz hangzott el a ven
déglősiparnak magánosok által történő gyakorlása miatt, 
melynek következtében a minden iparengedély nélkül mű
ködő kifőzések és zugkorcsmák száma annyira emelkedett, 
hogy a súlyos közterheket viselő vendéglősök megélhetése

. - ...............- .......................y- , ,  , , „ , is Koczkáztatva van. Az értekezlet úgy e visszaélés, mint a
jegyzőkönyvének hiteles,tesere Fhm  Jánost cs Potzmann  Ma- f tá j fezövctkczetek korcsmáltatása, az italmérési cn-
tyast kerve fel, felolvastatja az 1911, ev, május 20-,k, feê , yek sz?ndékos késede,mes kiadása, a zárórára vonat

kozó .rendeletek önkényes végrehajtása stb. miatt felhang
zott panaszok orvoslása czéljából elhatározta, hogy ipar- 
társulatot alakit és a kellő lépések megtételével ennek ve
zetőségét fogja megbízni. Az előmunkálatok elvégzésére ki-

Löwenstein M. utóda Horvát Nándor cs, és kir. udvari 
szállító (VII., Vámház-körut 4. Telefon 11—24.i É v tiz ed ek  óta az 
ország  leg n a g y o b b  szá llod á in ak , v en d ég lő in ek  é s  k áv éh áza i-  
nnk á llan dó  szá llító ja . Fióküzlet: IV., Kishíd ulcza 7. (Telefon 
11—48.1

VEGYES HÍREK.

A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro 
sok ipartársulata“ választmányi ülése. A budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata f. évi 
junius hó 3-án K om m er  Ferencz alelnök elnöklete alatt rend
kívül látogatott választmányi ülést tartott, amelyen Gundel 
János örökös tiszt, elnök, M alosik  Antal, örökös tiszt, alel
nök, B okros  Károly, Palhovics Ede, Baár József, Katona 
Géza, B laska  István, fi hm  János, W ilburger Károly, D ökker  
Ferencz, Frenreisz  István, Gundel Károly, Putnoky  István, 
K ram er Miksa, H ruska  János, Schnell József, K am arás Mi
hály, N ősek  Ignácz, Potzmann  Mátyás, A lakos Ferencz vál. 
tagok, Dr. if j. N agy  Sándor jogtanácsos, P oppel Miklós 
titkár, F, K iss Lajos szerkesztő vettek részt. K om m er Fe
rencz alelnök az ülést megnyitván, őszinte örömét fejezi ki 
afelett, hogy midőn első Ízben van szerencséje a választ
mány tanácskozásait vezetni, a választmány tagjai oly szép 
számban jelentek meg. Biztató jelnek tekinti ezt a jövőre 
nézve s ennek fejében Ígéri, hogy úgy ő, mint az elnökség 
és választmány minden egyes tagja teljes erővel fogják 
magukat az ipartársulati ügyeknek szentelni. Ezután az ülés

választmányi ülés és az 1911. évi május 22-ikén tartott 
rendes évi közgyű lés  jegyzőkönyveit, melyeket a választ
mány megjegyzés nélkül hitelesített. A Mohos-féle indítvány 
ügyében hozott közgyűlési határozat tudomásul véiele után 
a 'választmány a budapesti kereskedelmi és iparkamara ál
tal a  te lefon -törvényjavaslat tárgyalására egybehívott érte
kezletre K om m er  Ferencz alelnököt, Palhovics Ede, Burger 
I. Károly v. tagokat és Dr. i f j .  Nagy  Sándor jogtanácsost 
küldte ki. A pécsi szakiskola  igazgatóságának átiratát a vá
lasztmány a budapesti szakiskola felügyelő-bizottságához tette 
át javaslattétel czéljából, majd a budapesti vendéglősök szak
irányú tanoncziskolája felügyelő-bizottságának az ipartársulat
hoz intézett átirata alapján elhatározta, hogy W a/ter  Ká- 
rolynak, szakiskolai igazgatónak, a vendéglősiparban huszon
ötévé, a szakiskolában 15 éve kifejlett igazgatói működése 
jubiláris ünnepségén hivatalosan részt vesz és az igazgató
nak — érdemeinek elismeréséül — egv évi teljes fizetését 
nyújtja át aranyban. Gundel János az ipartársulat örökös 
tiszt, elnöke ekkor jelenvén meg a teremben, K om m er Ferencz

küldött v égrehajtó-bizottság elnökévé Strausz Lipót szállodás 
választatott inieg. Az előkészítő-bizottság — mint most la
punknak árják — feladatának máris eleget tett s az ala
kuló közgyűlést f. évi junius hó 12-ére hívta egybe ,és 
ennek érdekében a következő felhívást küldte szét a me
gyebeli szaktársakhoz: »Igen tisztelt Kartárs U r! Elérkezett 
az idő, hogy a gömörmegyei vendéglősök, szállodások és 
korcsmárosok ipartársulata megalakuljon. "Minden egyes me
gyében Jlevő kartársaink már együtt működnek, csak me
gyénk (maradt hátra. Mi is lépést akarunk tartani a korral 
és mindent elkövetni, hogy a tervbe vett ipartársulatot meg
valósítsuk. Ezen erkölcsi testület létrehozása mindnyájunk 
érdeke. Szükséges ennélfogva, hogy érdekeink képviseletére 
egy táborban gyűljünk össze, mert csak úgy jutunk abba

cscségével, (tudásával és tapasztalataival támogassa ezentúl jük (meg existentiánkat és akadályozzuk meg minden oly 
is jóindulattal a választmányt a maga tevékenységében. befolyást, mely érdekeink ellen van. Az ipartársulatnak nc-
B okros  Károly Kommer szavainak hatása Mát/, melyekkel mes czélja vüa s pedig tagjaink közös ipari érdekeinek elő-

Megrenetetéseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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bomir Nedzewzky és neje, Chartkow; Jan Pawelka, Prag; 
mozdítása, iparunknak emelése és összetartásunk fejlesztése. 
Hogy ezen czél elérhető legyen, nélkülözhetlen kellék az 
összetartás és egy táborban való találkozás. Mindnyájunk 
érdeke egy és ugyanaz s hogy kellő módon kifejezést ad
hassunk, meg kell alakulnunk s az ipartársulatot megvaló
sítanunk. Áz előzetes értekezleten megválasztott előkészitő- 
bizottság munkáját befejezvén, elhatározta az alakuló köz
gyűlés 'megtartását, melyre határnapul IV II. évi junius hó 
!2. napjának d. u. 'i 'és f\él órá ját tűzte iki a Strausz Lipót-féle 
vendéglőbe. Midőn az alakuló közgyűlésre ezennel tiszte
lettel (meghívjuk, egyúttal azon reményünknek is adunk ki
fejezést, ihogy b. megjelenésével szerencséltetni szives lesz 
és ^társulatunkhoz csatlakozni fog. Rozsnyó, 1911. évi jú
nius 1-én. Hazafias tisztelettel Strausz Lipót előkészítő biz. 
elnök, Dr. Freiberger Dávid ügyész.

Gundel János üdvözlése. A »Budapesti szállodá
sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata« f. 
évi május havi közgyűlése az akkor még Abbáziában' 
időzött Gundel Jánost, mint az ipartársulat örökös 
tiszteletbeli elnökét, a következő távirattal üdvözölte: 
Nagyságos Gundel János urnák, Abbázia, Szegő-sza
natórium. A mai napon megtartott közgyűlés szere
tettel és lelkesedéssel üdvözl|i Nagyságodat, kéri a 
mindenhatót, hogy halmozza el mindazon boldogság
gal^ melyet Nagyságodnak minden egyes vendég
lős (forró lélekkel kíván. Hálás köszönettel örökíti 
meg azokat az elévülhetetlen érdemeket, amelyeket 
önfeláldozó és megbecsülhetetlen értékű működésé
vel ,az ipartársulat érdekei körül szerzett. Megnyug
vással köszöni azon Ígéretét, hogy mint az ipartár
sulat örökös tiszteletbeli elnöke, tevékeny szereteté- 
nek melegségét ezután sem vonja fneg kartársaitól. 
Glück Frigyes elnök, Kommer Ferencz, alelnök.

Glück Frigyes és Kommer Ferencz üdvözlése.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro
sok ipartársulata vezetőségében beállott változás al
kalmával az iparunkkal összeköttetésben álló társadal
mi, ipari és kereskedelmi körök sürü egymásutánban 
iidvözlik uj vezetőinket. A gratulánsok díszes sorá
ban edső helyen áll a vendéglősipari érdekek iránt 
mjndig állandó érdeklődést tanúsító Törley Józs. és 
Ts.a pezsgőgyár, amelynek vezetősége Glück Frigyes 
ipartársulati alelnökhöz a következő üdvözlő levelet in
tézte: Budapest, 1911. évi junius hó 5. Nagyságos 
Glück Frigyes szállodás urnák, a Budapesti szállodá
sok, vendéglősök és korcsmárosok .ipartársulata el
müké, a Ferencz József-rend lovagja, a porosz királyi 
Korona-rend IV. osztályú lovagja, Budapest székes
főváros törv. biz. tagja, stb. Budapest. Nagyságod
nak', a Budapesti szállodások, vendéglősök lés kprcsmá- 
rosok ipartársulata elnökévé történt megválasztatásá
ról értesülvén, nem mulaszthatjuk el Nagyságodat e 
kiválóan díszes, áldásos ipari és közéleti működé
se révén kiérdemelt tisztében, melyhez kiváló egyé
niségénél fogva minden oldalról a legszebb várako
zások fűződnek, őszinte örömmel üdvözölni. Czégünk, 
mely bölcs vezetése alá került ipartársulgttal évtizedek 
óta kedves és barátságos összeköttetésben áll, és an
nak közérdekű törekvéseiből mindenkor készséggel 
vállalta a reá eső részt, szeretettel és bizalommal 
óhajtja e jó viszonyt Nagyságod kormányzása alatt is 
ápolni és fejleszteni, Nagyságodnak pedig ipara érde
kében kifejtendő, és úgy erkölcsi, mint ethikai szem
pontból folytonos előrehaladást, újabb korszakot és 
mindegyre nagyobb vívmányokat biztositó ipari, kul
turális és emberbaráti működésében mindenkor kész
séggel fog rendelkezésére állani. Őszinte tiszteletünk 
es igaz nagyrabecsülésünk biztosításával maradunk 
stb.« Ugyanezen alkalommal a Törley-czég Kommer 
Ferencz ipartársulati alelnököt a következő levéllel 
üdvözölte: Budapest, 1911. évi junius hó 3-án Nagy
ságos Kommer Ferencz urnák, szállodás, a Budapesti

Megrendeléseknél kérjük tisztelt o

szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársula
ta alelnöke, Budapest. Nagyságodnak a <bpdapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok érdemes ipar
társulata alelnökévé történt megvalósításáról értesül
vén, őszinte és igaz örömmel üdvözöljük Nagyságo
dat ezen uj és díszes méltóságában. Czégünk, mely a 
tisztes vendéglősiparral és a budapesti kávésipartár- 
sulattal mindenha a legbarátságosabb viszonyt tar
totta fenn, kiváló súlyt helyez arra, hogly, e jól viszonyt 
Nagyságod alelnöksége idején is minél bensőbbé te
hesse, készséggel állva Nagyságodnak rendelkezésére 
ipara és ipartársulata érdekében kifejtendő közérdekű 
munkásságában. Kiváló tisztelettel, stb.

A debreczeni pinczértanoncziskola. A debreczeni ven
déglősök szakirányú tanoncziskolájában f. évi junius hó 14-én 
tartották meg az évzáró vizsgálatokat, melyekre a meghívót 
Márkus Jenő felügyelő-bizottsági elnök, if j. W eichinger Ká
roly, a szakiskola gondnoka és F olster  Adolf igazgató bocsá
tották 'ki.

A Fogadó újra tám ad! A »Debreczen sz. kir. 
városi szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmá
rosok ipartársulata« elnöksége a következő sorok köz
lésére jhivta fel lapunk szerkesztőségét: Tekintetes 
Szerkesztőség! A »Fogadó« f. é. május elsői számában 
a jdebreczeni vendéglős ipartársulat közgyűléséről is 
megemlékezik és az arról szóló tudósításban elnökvá
lasztásunkról is. Ujonan megválasztott elnökünkről 
oly minősíthetetlen durva hangon ir, ami nem illik 
nevezett laphoz. Hogy kicsoda Márkus Jenő, uj el
nökünk, arról a »Fogadó«-val nem vitatkozunk; mi
lyen közéleti férfiú, látták-e »vajmi kevesek is a köz
téren, ismét nem a »Fogadó«-tól kérdjük. Amidőn te
hát visszautasítjuk május 24-iki rendkívüli közgyű
lésünk határozatából nevezett lapnak szokatlan , az 
igazsággal ellenkező hangú támadását, egyúttal a sze
mélyében megtámadott elnökünket biztosítottuk ra
gaszkodásunkról, szeretetünkről s grról, hogy őt hisz- 
szük legméltóbb utódnak Hauer Bertalan örökébe. 
Ennyivel tartozunk ímagunknakjs a »Fogadó«-nak. A te
kintetes szerkesztőségnek Debreczenben, 1911. május 
hó, kiváló tisztelettel Ottó Sándor s. k., a debreczeni 
vendéglősipartársulat alelnöke.

Hymen. H ajduska József budapesti vendéglős eljegyezte 
Weinberger Rezsinké kisasszonyt.

Rectificatio. A * V endéglősök Lapja  f. évi junius hó 
5-iki számában megjelent támadó tartalmú közleménnyel 
szemben Hajduska József ur, a »VIII. kér. Józsefvárosi Kör« 
vendéglőse annak megállapítására kérte fel lapunkat, hogy 
vendéglője az ugyanazon házban levő vendéglő konkurren- 
sének nem tekinthető, mert a körvendégl őlétesitését a kör 
vezetősége határozta el, másrészt vendéglője egyáltalán nem 
rituális vendéglő. Egyébként is zárt kör jellegével biró ven
déglő, amelybe csak a kör tagjai léphetnek, a nyilvános 
jellegű vendéglőnek sohasem lehet loyalis vagy i 1 lovai is kon- 
kurrense. Mindkettőnek más a közönsége.

Korona mosópor czimü, lapunk mai számában foglalt 
hiidetésünkre külön is felhívjuk olvasóink b. figyelmét. A 
nagy lidőmegtakaritás, mely e por használatával jár, to
vábbá annak egyéb előnyei maguk ajánlják ezen uj szer 
használatát, mert a hófehér, tiszta fehérnemű, melyet a 
megromlástól is megóv, minden vendéglőnek, kávéháznak csak 
előnyére és díszére fog válni.

Magyar közélelm ezés. Ezt a czimet vette fel az ed- 
dig is az egész országban elterjedt, kitűnő hírnévnek ör
vendő Csem ege és H iszem jság  s társlapja A K onyha  és 
B orterm elő s B orkereskedő. Az egyesitett Magyar közélel
mezés hűen eziméhez, független szószólója a magyar 'köz- 
clelmezes minden ágának s ezért hatóságoknak, élelmezési 
gyárosok es kereskedőknek, sőt minden háztartásnak nélkü
lözhetetlen lapja. A hetilapot szerkeszti Lenkei Zsigmond. 
Budapest, Rozsa-utcza 8. — Félévre 8 K.
. . .   ̂ nyári idény a budai Szt.-Lukácsfürdőben rendkívül 
ÍV .” , cs látogatott. A májusi havi vendégnévsorból felein 
Injuk a következőket: Friedrich Müller és családja, vezér- 
jgazgato, Berlin ; Dávid Goldenberg, kereskedő, Braila; Lyu

. és Kávés-Ipar _ l9ll junius 15.
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Thomas Smitli, gyárigazgató, London ; Pierre Collombe, Bou- 
logne; Csuts József és neje, bankigazgató, Marosillye; szi
geti Varga Franziska, Nagykőrös; Dr. Lupos János, esperes, 
Szelistye; Ritter Károly és neje, cs. és kir. százados, Bé
késcsaba ; péterhári Steiner Mihály, magánzó, Ö-Gyalla; Hoff- 
mann János, plébános, Földeák; Ferentzi Frigyes és neje, 
kereskedő, Nagyszeben ; dr. Reisz Samu és neje, orvos, Szen
tes ; Meller Henrik, földbirtokos, Csurgó; Urszinyi Zsig- 
mond, gyógyszerész, Tornaija; Dr. Derczény Samuiié, Diós
győr ; Bartalos János, ügyvéd, Szepsi és még számosán.

A gazdák érzik súlyosan azt a rettenetes csapást, me
lyein ekik földjükön és gazdaságukban a patkányok okoz
nak. Töméntelen Vízért ajánlanak a patkányok és egerek ir
tására, de bebizouyithatóan egyik sem oly hatásos, mint a 
»Danysz Virus«, melyet a párisi Pasteur-intézet hírneves ta
nára, Dr. Danysz fedezett fel. E szer kiválóságáról ezernyi 
elismerőlevél tanúskodik. Főraktárosai Budapesten Török Jó
zsef, iKirály-utcza 12. és Thallmayer és Seitz, V., Zrinyi- 
utcza 3.

»Pinczér 1 Fröcscsöt szaporán 
S ''Ilonával'' hozza ám !

természetes
é g  v é n y é éé g v é n y

SAVANYÜVIZ.

Legjobb asztalt és ttdfiiő ital.
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyagliurutnál.

IRattoni Henrik és Budapest.

1 attom
=M \\
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Ajánlom szállodások, vendéglősök, valamint kávéhnz- 
tulajdonosoknak az én

Korona -  mosóporomat
(Törv. védve.)

Biztositok Önnek 50 / 0 idő és pénz megtakarítást. 
A ruhának teljesen ártalmatlan, a fehérnemű szép, 
liszta és hófehér lesz. Egy próba elegendő és elnye
rem vevőmnek. 2 korona 30 fillér beküldése 
ellenében száffifok 4 csomagot vagy utánvét 

mellett.

JTlufzbauer Tereticz mos°p°r___________________________________  gyáros
Budapest, l. Budafoki-uf 14, t. em. 2. szám

Szálloda
eladás vagy bérbeadás.

A közismert »Zöldfaszálló Pozsonyban kedvező 
feltételek mellett eladó vagy alkalmas bérlőnek ha
szonbérbe kiadó.

A szállóban több mint 80 vendégszoba, villamos 
világítás, fürdő, étterem, kávéház, több klubhelyiség 
és automobilszin van.

Közvetlen ajánlatok dr. Samarjay Emil ügyvédhez 
Pozsonyban, Szilágyi Dezső-utca 4. szám alá intézen- 
dők, ahol közelebbi adatok is megtudhatók.

Pályázati hirdetmény.
..Központi Szálloda Részvény-Társaság" Siklóson teljesen 

újonnan épült kávéházzal, étteremmel, színházi (tánc-) teremmel 
és polgári ivóval kapcsolatos teljesen felszerelt és bebutorozott

szállodájára
3, esetleg 6 évre ezennel bérleti pályázatot hirdet. A szálloda 
és megnevezett helyiségek, úgyszintén a konyha teljesen és 
modernül berendezve és felszerelve, fürdővel és villanyvilágí
tással ellátva

m ár 1911. ju liu s  f)ó 1-én átvehető.
Bérelni szándékozó szakemberek ajánlatukat „Központi 

Szálloda Részvény-Társaság Siklós (Baranyam.J címen, személyes 
érdeklődők Schwarz Ottónál Siklóson nyerhetnek bővebb fel
világosítást.

20 hektoliter 1908. évi sa já t term ésű

kitűnő fehér bor eladó
flr a  h l-e n k in t  7o korona. B etleh em i  
ga zd a sá g , v a sú t és u. p. Győrszem ere.
0  Kívánatra kocsit küldök az állomáshoz. 0

BÉRBEADÁS
Kolozsvárt a Főtéren lévő 
„NEW-Y0RK“ szálloda, kávé- 
ház és étterem 1912. évi áp
rilis hó 1.-től kedzve hosszabb 
időre bérbeadó. — Feltételek 
megtudhatók: Dr. Czikmán- 
tory Ottó ügyvéd irodájában, 
Kolozsvárt, Vár-utcza 20. sz.

A
\U\
V

A
▼

i hirdetmény.
Az „Eleki Ipartestület" elöljárósága bérbe adja Eleken 

a 378'b. bázszám alatt levő saját lakházát a hozzátartozó mel
léképülettel és

korlátlan italmérési engedélylyel
együtt 1600 korona kikiáltási ár mellett. A versenytárgyalás 
fo lyó  évi augusztus hó 15-én az Ipartestület helyiségében 
délelőtt 10 órakor szóbeli és zártajánlattal fog megtartatni.

A bérlet tartama 5 év és 10 hónap, kezdődik 1912 feb
ruár hó 7-éu, végződik 1918 évi december hó végén.

Minden pályázó köteles a versenytárgyalás megkezdése 
előtt a kikiáltási ár negyedrészét Készpénzben vagy értékpapí
rokban az Ipartestület elöljáróságánál bánatpénzül letenni.

A feltételek Striefler Miksa ipartestületi elnöknél meg
tekinthetők, ugyanott megfelelő dij mellett másolati példányban 
is megszerezhetők.

Elek, 1911. évi junius hó 15.

Retteneteú osapás a patkány és egér I Ezek ellen legjobb szer a

„DANYSZ VIRUSZ“
Feltalálta dr. Danysz, a Pastenr-intézetbbl Pariiban. Más állatra és 
emberre ártalmatlan. DANYSZ VIRDSZ kapható minden gyógyszer- 
tárban és drogériában. Nagybani raktár: 0. és R. FrítzPezold 
és Süss A. 0. Wien 1. ' '
isefntl, Bndapest, VI., 

ntoa 3., "

oatt. Nagybani raktár: G. es R. Friu-Pesolfl L -J 
ín 1. (csak gyógyszertár részére) és Törtfk Jó* r— 
VI., Thallmayer és Seits, Bndapest, V., Zrínyi IQ 
3., Frane Wilhelms Co. Wien, III 2. NA

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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' O y á r a l a D i t á s  1850-benl

If i BUDAPEST =  WIEN

kézi-
Kávédaráló
és motorhajtásra.

Fagylalt-tartány.

MAYERHOFER C. F.
Budapest, VI., Teréz-körat 28. sz.
------  Telefonszám 138 41. —

Teljes kávéházi és vendéglő modern konyna- 
berendezések és állandó kiállítás a legmodernebb 
konyhagépekben, úgymint: szab. kávészürő és 
kávéliiitő készülékek, kávédarálók, habverők, 
továbbá kávéházi és vendéglői takaréktüzhelyek, 
valamint fagyasztó, jégapritó és áttörő (paszi- 
rozó gépek, fagylalt tartányok. Elismert 1-ső 
rangú, saját gyártmányú jégszekrények és am. 
rendszerű hütőházak, jég- és szénsav hűtéssel.

D.

Kávéházi takaréktüzhely és 
kávészürő gép.

Van Giilpen eminerichi pörkö- 
lőinek kizárólagos képviselete.

Fagylalt gép.

■
4
4
4
4
4
4
4
■

Gyári kantól. »
Bor és pálinkán kívül cca 800 hektoliter stfrt konsu- )  
máló, mészárszékkel egybekötött kantin, hozzávaló ^ 
lakással, vidéki na- K h  p  a d  a  n  i\ í\ l®0»lább J  
gyobb gyártelepen U C r U C d U d l l U U .  8 10.000 )  
korona tűkével rendelkező reflektánsok ajánlatát „Gyár- > 
vezetőség 27673“ jelige alatt SCHWARZ JÓZSEF Andrássy '  

úti hirdetési irodájába kérjük. Ügynökök kizárva. )

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy írásbeli kérdezősködésekre díjmetesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Yczóriigynöksége 
Iparsóuszlály :

BUDAPEST V., Yáczi-körut 32. Telefon 73—40.

Eladó vaqij bérbeadó 
egy l-rendü szálloda.
A resicabányai ,,J lem z eti sz á llo d a " ,  amely áll: 
32 vendégszoba, étterem, kávéház, tágas kerthelyiség 
és egy több részből álló egyleti helyiségből, mely 
utóbbit jelenleg a Kereskedelmi Egylet bérli, 1911. 
augusztus 1-től bérbeadó, esetleg örök áron eladó! 

Cim:

Kriesel 3dnos,
Resiczabánya, Andrássy-ut 2. szám.

I J . I 1 -  C -Í -I llr k * . Í Á - f O ű í  cs. és kir. szabadalmazottM i l l e r  J O Z S e T  jégszekrények gyára 
Budapest VII., Nagydiófa-u. 22, és 25. (Wesselényi-utca sarok]

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

gépek és tartályok a legszolidabb kivitelben.

Árjegyzék 
kívánatra 
ingyen 
és bér
mentve.

T. étlopiró és vendéglős uraknaklegmelcgcbben aiínlom 1
legjobbnak elismert és sok időt és munkát megtakarító

Berfkér ts- HEKT0 6 RR PH-LR POK,
s minden színben levő tintákat. — Nagy választék
ban Hektograph-tekercsek, kész étlapok, menu-kár- 
tyák. konyha-söntés-ivek és könyvek, boon-block 
minden nagyság és színben, ruhatár-számok, bérlet
füzetek, levélpapír és borítékok %zivarszipkák kívá
natra czégnyomassaj is. legújabb jVecsenve- és haldi- 
szek, torta- és tányér-papírok, siitemeny-kapszlik,

K -szalvéták, papirlemeztányérok, szalmaszálak,
jók, ujságtartók, irótáblák, kréták, szivacsok stbit olcsó szabott árak 

mellett, gyorsan és pontosan szállít:

BERK0U1T5 KAROLY Budapest, U ll., 5ip-utca 5. sz.
Hektograph készítő, irodai, éttermi, kávéházi és czukrászdai czikkek raktára. 

Kívánatra árjegyzék és minták Ingyen és bérmentve.

Urasági borok eladása.
■ Kitűnő urasági borokat, direkt a termelőnél át-
■ véve, ajánl kedvező feltételek mellett -

5 W EISZ VILMOS
* Budapest, VI. kér., Teréz-körut 15. szám.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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| Figyeljünk |
HAZAI IPAR

I
. v t OJ C OV.

HAZAI IPAR
I

.v t o jc o r .

Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára. 

Óvakodjunk a rossx 
=  utánzásoktól. =

Magyar játék-kértya-gyár

Piatnik Nándor és fiai
BUDAPEST, VII., Rcfttenblller-u, 17. MÍM00W

á v t fa p w ' Telefon : 65- 56. A lepItte totM ÍS S . í u a »PM '

T

I

M e d ,  L i . n l v . f

Dfl*. W e i n g r u b e r  Á r m i n
f o g o rv o s  és operateur

k f p .  f i i í i i  o r v o s ,  k O z é p is k .  k ö z e g é s z s é g ta n - ta n á r ,  n y .  c s . 
és k i r .  1. o s z t .  e z re d o rv o s

R en d el : Budapesten, IV., Olzella-tér 2. szám alatt 
----------------d. e. 9-től 1 óráig és d. u. 8-tól fi óráig.

A v á r o s l i g e t i  G YÓ G YFO R R ÁS
P  s z é n s a v v a l  te l í te t t ,  k e l l e m e s  lstl

I L O N A
ii

.11
H::\\
ti::

artézi ásványvize legyen m i n d e n n a p i  italod.
Megrendelési czim : ARTÉZ1A R.-T. BUDAPEST, 
VII.. EGRESSY-UT 20/c. Telefon 50—78.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajanija!
1 9 0 4 . S T .  L O U I S  G R A N D  P R IX .

Külföldi utazáson k é rje n  m in d e n ü tt S z t.-Lu ká cs fQ rdő l
KRISTÁLY-ÁSVÁNYVIZET!

A KRISTÁLY ■forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvásy*»Y*v*>kB«ll 
és e m é sz té s i n e h é z sé g e k n é l. A legtisztább és le g e g é s z 
ségeseb b  asztali és' borviz. Hathatós s z ó m jc s ll ls p lto . 
Vidékre és kalfflldre fii vnr d íjm e n te s  szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. — Szénsavtelités-nélktlli töltés is rendelhető, mely 
hasonló en y h eség e  folytán pótolja a franezia Evian ó* SL 

Galmier vizeket
S z t . L u k A c s fiird ö  K u tv ó lla la t  Budán.

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

M BIIIIIllB r

ELNÖK:

WINDISCH-GRiTZ LAJOS herceg
O Y Ó G Y A S Z U ,  S Z A M O -  
R O D N I  É s  A S Z T A L I  
B O R A I  F E L Ü L M U L -  
=  H A T A T L A N O K .  =
=  KAPHATÓ MINDENÜTT. =
Á R J E G Y Z É K E T  K ÍV Á 
NATRA INGYEN KÜLD.

Modern vendéglők és szállodák
nem vesznek már többé |eget, hanem egy hűtőtelepet 
rendeznek be ezzel maguk állítanak elő hideget és jeget. 
A géppel való hűtés olcsóbb, tisztább és egészségesebb 
a Jéghtttéenél. Egy géppel, mint egy központból a sör, 
bor, hús, tej, zöldség külön-külön hüthető és még jég is 
előállítható. Régi Jégszekrények és httttfkamrék géphtt- 
tésre átalaktthaték. Speciális gép kávésoknak és cznk- 
rászoknak. -  L. A. RIEDINÖER, AUOSBUHG, (Német- 
.. ország) hűtőgépgyár magyarországi vezérképviselete: ..

Gellért Ignácz és Társa
Budapest, Vt., Teréz-körut 41. — Telefon 12-91.
Kedvező fizetési feltételek! Gyors szállítás! 
Előkelő referentiák! Messzemenő garantia!

H U B E R T  J . E .  P O Z S O N Y
CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ 
SS ALAPITTATOTT 1825. &

KÜLÖNLEGESSÉQIJEQY: ) }  ORNTRY-CLUB”
G Ő JE .

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

i

császári és királyi udvari szállítók,
F ü l ö p  S z á s z  C o b u r g  G ó t f i a í  Herczeg Ő Fensége szállítói

BUDAFOK.

16 e ls ő r e n d ű  k it ü n te té s .

FŐ R A K TÁ R :

□  O  □  H o r s  G o n e u r s .  □  □  □

VEZÉR KÉPVISELŐ SÉG

BORHEGYI FERENCZ R u D A  ES B l OCHMAHH UTÓDAI
T E L E F O N  : 3 5 -  7 9 .

B U D A P tS  . V., GIZ LLA -TÉR  I.
Sürgönyeim : Francois Budafok.

1 E L E F O N  : 3 6  6 6 .

BU D APEST, V., A K A D É M IA -U . 6.
TELEFON: Budafok 15. szám.

„TUNGSRAM"WOLFRAMLAMPA
I W a tt

áramfogyasztás.

Kávéházak, vendég
lők. á r u h á z a k ,  
irodák stb. világí
tására a legalkal
masabb és Immár 

nélkülözhetetlen.

Szép. kellemes, fe
hér es állandó fény.

Kapható minden 
villanyfelszcrelö 
és műszaki Üzlet

ben.

7 0  7„
áramköltstíg.

megtakarítás-
E g y e s ü lt

Izzólámpa- és VillamossAgí R é s n é n y lta é g
Ú J P E S T .

Telefon 78-52, <’s 53, 78 54, 10-01. Sürgönyeim: AMl’ÉRE.

Az egyetlen humoros szépirodalmi s művészéi! RűpeS lTCflTap a

*  m o K R  ^
Főszerkesztő: H a n g a y  S á n ő o r .

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

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

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

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

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

Szerkesztőség és k iad óh ivata l:
Budapest, UI., Teréz-körut 38. . \  Telefon ZZ— 63.

Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye, Szeged, Jókai-utcTá Laptulajdonos: F. Kiss Lajos.
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