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és legmodernebb gyára. 
Pontos, tiszta, pehely- 
mentes munka. Afehér- 
nemüek kímélése érde
kében a leggondosabb, 
lelkiismeretes kezelés.

Az ország legnagyobb 
kölcsönző vállalata. 
Legolcsóbban és ponto
san szállit: Kölcsön fe
hérnem űt. Ünnepi és al
kalmi terítékek. Kizárólag 
Damast asztalnemüek.

fagylalt, jegeskávé, hidegkészítmények előállítá
sánál a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 
vagy írásbeli kérdezősködésekre dijmetesen nyújt
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SEIFERT HEMRIK és FIRI
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szakemberek által a legdrágább francia pezs
gőkkel ismételten ttsszehasonllttatván nem
csak egyenértékűeknek, de több Ízben a 
iraneia pezsgőknél JOBBAKNAK találtattak.
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Budapest VI., Szondy-u. 45-47
Hirdetések fölvétele ugyanott. 

K éziratok nem adatnak vissza.

Vendéglöslpari továbbképző t a n f o l y a m o d  á
Irta: Glück Frigyes. 'L—. - ^

— Felolvasta a «Bndapesti vendéglősök szakirányú tanonc
iskolája* továbbképző tanfolyamának 1913. évi október hó 

4 én tartott megnyitó előadásán. —

Igen tisztelt vendégek! Kartársak! Hallgatók!
Ipartársulatunk, mely az 1878. márczius havában 

tartott országos vendéglős kongresszuson először hoz
ta szőnyegre a szakirányú vendéglős-tanoncziskolák 
létesitését és amely az első ily iskolát miniszteri ha
tározattal 1895. május elején nyitotta meg, már akkor, 
az eszme felvetése, aZ első iskola megnyitása idejében 
tervbe vette a továbbképző tanfolyam felállítását.

Sajnos, a kezdet nehézségei, mostoha viszonyok 
mostanáig nem engedték meg e vjálgynak megvalósítá
sát, míg végre 1913. október hő 4-én elérkeztünk ezen 
—, véleményem szerint — iparunk szempontjából tör
ténelmi pillanathoz, amelyben továbbképző iskolánk 
megnyitását jelenthetem ! Kívánom, hogy e legújabb 
kulturális alkotásunk virágozzék, terjessze a tudást 
és műveltséget hazafias irányban, modern szellemben, 
hogJy majdan az annak falai közt megszerzett készült
ségünk révén az egész társadalom osztatlan és feltét
len elismerését vívhassuk ki magunknak! Mert nem 
szenvedhet kétséget, hogy minden igyekvésiink mel
lett — úgy mint más tereken — végre nálunk is a 
kulturális tehetség és a produktív fajképesség ereje 
fognak ígyőzedelmeskedni.

Épp. ezért kiilönbözá eszmékkel, tervekkel, gon
dolatokkal és jelentős újításokkal foglalkozunk!

Meglevő, ma háromosztályu szakirányú tanoncz- 
iskolánkat a fennállása óta tapasztalt eredmények 
kapcsán reorganizálni és az 1893. évi 3357 1. számú 
miniszteri rendelet értelmében követelni fogjuk, hogy 
minden vendég/ősipari tanoncz iskolába járjon! Szán
dékunk továbbá egy szakkönyvtárt létesíteni, iskolánk 
szakfelszerelést kiegészíteni, szakmúzeumot felálli-

iani, tanonezotthonok létesitését Sürgetni, szakisko
lánk tantestületének és felügyelő bizottságának szer
vező munkájával: ifjúsági ónképzö-egyesülefet alakí
tani.

Amily bizonyos és igaz, "hogy az iskola min
denkor az emberi nagy és örök eszmék hirdetője, leté
teményese volt és hogy az idők és az élet a régi és 
a modern nevelés közt nagly változásokat és eltérése
ket idéztek elő, épp oly kétségbevonhatlan, hogy ám
bár iparadloksznak tetszik, midőn a s'zabadgondolkozás 
alapján állunk, hogy mindenki mégis csak az egyén 

önfegyelmezésct követeli! Legjobban látjuk ezt az 
amerikai nevelésnél, mert az egyént szabadon engedi 
fejlődni, nem prédikál sokat, csak az adott
esetben irányit, de mindig tettet, cselekvést követel, 
és igy az ifjúságot nem passive, de aktive neveli. Ezen 
individuális, egyéni önnevelés által azután az ifjúság 
maradandó, meggyőző tudást sajátít el, munkája szi
lárd akarata és czéltud'atos.

Ilyen alapra akarjuk fektetni mi is szakisko
lánk továbbképző tanfolyamának munkáját.

Bár ideális czélt tűztünk magunk elé, érintkezés
ben akarunk maradni az élettel, az élettel járó min
denféle előnyökkel — hátrányokkal. így megóvjuk 
magunkat a színes, de romantikus álmodozástól, és 
hozzászokunk a szürke ugyan, de reális és logikus 
gondolkozáshoz és cselekvéshez. Ez a tanulási és 
nevelési rendszer, az egyéni munkásságnak ilyen ala
pokra fektetése tették naggyá és szabaddá Ameri
kát, és igy munkálkodnak legújabban a németek is.

A továbbképzőiskola tehát igaz férfiakat, önál
lóan gondolkodó és munkálkodó egyéneket törekszik 
nevelni.

Es - ha lehet — egyéniséget is!
Vacrst báró mondja »Gastrosofie« czinvü munká

jában: »Ha valaki egy szakácskönyvet akar Írni, az
zal kezdje, hogy mindenekelőtt a cserepest tanúsa 
meg, hogyan kell a takaréktüzhelyet becsületesen 
felépíteni, kisározni, hogy necsak az alsó vagy felső

Szent Margitszigeti üditöviz.
A legkiválóbb szénsavval telített ásványvíz. 
Mint asztali viz nagyon kellemes, jóhatásu, 
egészségápoló Ital — A Szent Margitszigeti 
Üdítő- és Gyógyvíz Kezelősége Budapest, 
VI., Teréz-körut 22. — Telefon-szám 30-52.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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sütő süssön, hanem mindakettő egyszerre. A mészá
rost tanítsa meg a húst rendesen felszeletelni, a pé
két kenyeret sütni, a konyhakertészt a zoldsegtelek- 
kel bánni, szóval — mindenkit tanítson ki egészén a 
szakácsfiuig. És —. csak ha ez mind megtörtént — 
csak akkor kezdje el a reczipéket megirni.«

Nagy Frigyes is úgy létesít ette Berlin korul a 
konyhakertészetét, hogy mindenről maga gondosko
dott, midőn Staniszlausz lengyel királytól az akkor 
még ritka spárgaplántákat hozatta, és a mindennapi 
étkek rendjét szakácsával előző este személyesen ál
lapította meg.

Ezen példákból látjuk, hogy mindennel köteles
ségünk törődni, amire csak1 úgy leszünk képesek, ha 
magunk is igy gondolkodunk és cselekszünk, es utó
dainknak oktatását és nevelését is reális alapokra 
fektetjük.

Ezek után mélyen tisztelt hallgatóim engedjek 
meg -  ha nem untatom önöket — hogy továbbképző 
tanfolyamunk programul fának ismertetésére, fejtege
tésére térhessek át.

Első tantárgyunk: az általános tudnivalók, ezek 
ismertetése keretében úgy a nagy-, mint a közép-, 
sőt a legszerényebb üzem tulajdonosa, vezetője ké
szén, rendszeres összefoglalásban fogja megtalálni 
mindama tudnivalókat, amelyek máskülönben csak 
hosszú évek tapasztalatai, a gyakorlati ismeret- 
szerzés révén szerezhetők meg. Ez a szó »altalános 
tudnivalóké egyébként oly tág fogalom, mely alatt a 
különböző elméleti és gyakorlati ismeretek oly ösz- 
szességét értjük, melyet itt nagy terjedelménél fogva 
legfeljebb csak körvonaloznunk lehetne, de kimeríteni 
nem, és ezért velük részletesebben nem is foglalko
zom.

Második tárgyunk a felszolgálástan. Tagad/zatlan 
ugyan, hogy ennek gyakorlati részét csakis az üzlet
ben, gyakorlatközben, a szigorú értelemben vett szak
szerű ismeretek megszerzése által tanulhatjuk meg, 
de meg kell világitnunk a belső, általános művelt
ségi, illemi, ethikai, szóval: elméleti részét is, mert 
az idetartozó ismeretek elsajátítása által fogjuk ki
vívhatni az életben és társadalomban a legnagyobb 
elismerést, és emelhetjük majd magunkat és iparun
kat a modern fejlődés és műveltség legmagasabb 
színvonalára. És, ha iparunk, foglalkozásunk gyakor
lása közben specziális viszonyainknál fogva —- eddigi 
tapasztalataink szerint -  néha önmegtagadással kell 
is viselkednünk, fontos, hogy önérzetünk csorbítatlan 
fentartása mellett demokratikus sima gentlemanek le
gyünk.

Harmadik tantárgyunk a jogügyi részekkel fog 
foglalkozni. Az idetartozó ismeretek lehető tökéletes 
elsajátítása különösen nálunk, a mi hazánkban, és 
tekintettel az iparunkat érdeklő törvények, rendele
tek, szabályrendeletek nagy számára és ezek külön
böző intézkedéseire, nagyon fontos. Francziaország- 
ban külön törvénybe vannak foglalva az iparunkkal 
járó kötelezettségek. De a fogok is! Czélunk, hogy 
mindenki tisztán lássa maga előtt az utat, amelyen 
jogosan, nyugodtan haladhat, kikerülhet sok feles
leges félreértést, bosszúságot, zaklatást. Ezért jónak 
látjuk ily irányban is felvilágositólag hatni, megadni 
a kellő ismereteket, amelyek mindenkire nézve egy
aránt nélkülözhetetlenek.

Negyedik oktatási tárgyunk a könyvvitel. Ez a

tárgy alapja közgazdasági fejlődésünknek, szükséges
ségé haszna és nélkülözhetetlensége tehat bizonyí
tásra sem szorul. Engedjék meg, hogy itt a regi »jo 
időkbők egy adomát mondhassak el, mely a mull 
idők felfogására jellemző. Velem történt, hogy fiatal 
koromban, mikor könyveimet még magam vezettem, 
egy öreg kollégám látogatott meg. »Felesleges munka 

szólt hozzám — elméikül is tudom, mi a jövedel
mem. Amit év végén a feleségem almárioniában a 
fehérnemű köze rejtett bugyelláiisaban találok, azt 
kerestem. Többet ön sem fog tudni kimutatók.

Hát igen tisztelt uraim, ezek az idők már rég 
elmúltak. A modern felfogás szerint minden rended, 
iparos, kereskedő, tehát a szállodás, vendéglős és 
korcsmáros is köteles törvényesen vezetett hiteles 
könyveket vezetni, akár vesz hitelt igénybe, akár 
nem. Meg kell ezt tennie törvényes kényszer nélkül 
is, saját jól felfogott érdekében, mert csak azáltal 
vagyunk abban a helyzetben, hogy hónapról-hónapra, 
hétről-hétre, sőt újabban ha kellő statisztikai ada
tokkal is rendelkezünk — napról-napra megállapít
hassuk, aminek ismeretére az üzem vezetésénél fel
tétlenül szükségünk van: az ítéleti eredményt.

Ötödik tárgyunk a konyhavegytan. Itt csak arra 
utalok, hogy milyen fontos például a hamisítások 
megállapítása, az anyagisme, az áruk felhasználásánál 
vagy összeállításánál a pazarlás elkerülése, a czél- 
szeriiség szemeiéit tartása.

Hatodik tárgyunk a díszítő rajzolás, hetedik a 
gasztronómiai földrajz. Azj egyik izléstfejíesztőleg és 
irányitólag fog hatni, és pedig a konyhai, mint a 
felszolgáló személyzetre, a másik a felhasználásra, 
feldolgozásra kerülő áruk termelési és beszerzési he
lyeinek ismeretébe fog bennünket vezetni.

Nyolczadik, kilenczedik és tizedik tantárgyaink
ból, a természetrajzból, fizikából és egészségtanból is 
meg kell ismerkednünk a legszükségesebb tudniva
lókkal, és különösen ismernünk kell a modern higié
niai, egészségügyi, kényelmi és technikai követelmé
nyeket.

A szállodai és étteremberendezések ismertetése 
—, programmunk tizenegyedik pontja — oly modern 
ismeretekkel, illetve követelményekkel fog foglalkoz
ni, melyek nálunk eddig egyáltalán nem, vagy csak 
kis mérvben érvényesültek, de magasabb szempontból 
tekintve iparunk jelentőségét, minden nagyobb szál
loda vagy vendéglő igazgatójára vagy üzletvezetőjére 
nézve nélkülözhetlenek.

Külön fogunk foglalkozni a konyhaberendezés, a 
konyhavezetés, a hűtő-, forraló-, szellőztető-, fűtőbe
rendezések-, a fűtőanyagok, takaréktiizhelyek stb. isi- 
mertetésével. Az idevonatkozó tudnivalókat program- 
műnk tizenharmadik és tizennegyedik pontjába fog
laltuk. A modern technika e téren oly tökélyre emel
kedett, hogy ma már előre melegített levegővel szel
lőztetünk, és talán valamikor éjs ez szerintem akkor 
fog bekövetkezni, ha a levegőben levő szabad villamos 
erőt az emberi zseniálitás meg fogja tudni fogni és 
értékesíteni evvel fogunk főzni, sütni és világí
tani, és különösen utóbbival, a világítással nem kell 
majd takarékoskodni. Nem úgy, mint valamikor, mikor 
a pesti nyárspolgár, aki midőn arról volt szó, hogy 
az utczákat tizenkét óráig kellene világítani, azt 
mondta, hogy minden becsületes és rendes polgár

Kávéházi tű zh elyek et é s  gép ek et, n ev ezete sen  kávéd ará ló  
és kávészürőgép ek et, h abverő , fa g y la ltk ész ltő  é s  jég tö r ő  
gépeket, fagylalttartányokat, jég szek rén y ek et gyári áron ajánl:

KECSKEMÉTI ÁRPÁD
BUDAPEST, VII., Kertész-utcza 16.
Telefon 71-05. Tessék ajánlatot kérni.
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kilenc/ órakor otthon van, csak a lumpok vannak fenn 
tovább, azoknak pedig nem világítunk.«

Tizenötödik pont a húsfeldolgozás stb., szóval 
a szakácsslág. Ezen tantárgyat nemcsak a szakácsnak, 
hanem a felszolgáló személyzetnek is és pedig leg
alább elméletileg alaposan ismernie kell. Utóbbinak 
főleg azért, hogy tudja mi, miből, hogyan és meddig 
készül, és ne úgy járjon, mint az a kisasszony, akit 
anyja a vőlegény jelenlétében a konyhába küldött, 
hogy a salátát mossa meg, és a kisasszony ehhez 
szappant kért. Igenis tudni kell azt is, ki volt Brillat- 
Savarin és a többi inyesmester, sőt még azt is szeret
ném, hogy tudják, hogy A uikreon egy szőlőszemen, 
Lais egy olajbogyón, Tarquiníus egy halszálkán ful
ladtak meg, mert mohón ettek. Ezt pedig tudni kell, 
mert a mohóság, a 'mohó evés nemcsak hogy illetlen, 
hanem veszélyes is.

Programmunk tizenhatodik pontja az észszerű 
táplálkozás. Ez a tárgy fogja meghozni nekünk a ké
pesítést. Ezt kell nekünk legjobban tudnunk, mert 
ismerete iparunkhoz és mesterségünkhöz tartozik. Az 
észszerű táplálkozás újításainak elterjedése, általá
nossá válása folgjja a 'mai konyhát megalapítani, mely
re a közel jövőben igen nagy szerep vár, akárcsak az 
ókorban a rómaiaknál, akiknél a patikárusok voltak 
a szakácsok, jobban mondva a szakácsok voltak a 
patikárusok, és ezek közt az első és legnagyobb Api- 
cius Coelius, akinek kéziratait a római pápa könyvtá
rában, mint becses és ritka kincset ma is nagy gond
dal őrzik.

Tizenhetedik pont a magyar és franczia nyelv 
tanítása. Ha lehetne, taníttatnánk az angolt is, sőt 
időszerű és fontos volna az orosz nyelv elsajátítása 
is. Sok más idegen nyelv megtanulására is súlyt kel
lene helyeznünk, hisz az idegenek főleg és elsősor
ban velünk érintkeznek, és különben is az általános 
műveltség követelményeiről nem is szólva, a régi 
latin közmondás szerint minden egyén annyi embert 
ér, ahány nyelvet beszél.

Tizennyolczadik -—. utolsó — pontja tantervűnk
nek a pincze be rendezés és borkezelés. Az idetartozó 
ismeretek szükségessége azt hiszem nem szorul bő
vebb magyarázatra, és elvitázhatlan, hogy ezek az 
ismeretek üzemünk egyik legsarkalatosabb tényező
jére vonatkoznak.

Ezzel a tananyag, mely felölel mindent, amit 
szakmánk igényel, valamint annak ismertetése be vol
na fejezve. Azt hiszem a felölelt anyag elég is, és 
mégis milyen parányi tudás ahhoz képest, amennyit 
tudnunk kellene. Mennyire igaza van annak a jó ma
gyar közmondásnak, hogy a jő pap holtig tanul.

Igen tisztelt vendégek, kartársak, hallgatók! A 
tanfolyam vezetőinek szemei előtt az. lebegett, hogy 
tanonczaiiikat ezen továbbképzés által üzletvezetőkké, 
üzemigazgatókká, irodafőnökökké, levelezőkké, szó
val intelligens, müveit, tanult emberekké^ nevelje, 
hogy az egyén megélhetéséhez, boldogulásához, pro
duktív munkásságához biztos alapot teremtsen, hogy 
iparunknak szakképzett iparosokat, hazánk idegen- 
forgalmának hozzáértő szakembereket neveljen.

Ha |ezt a törekvésünket az önök szorgalma támo
gatni fogja, meg leszünk elégedve!

Ezek után átadom a továbbképzőt az illetékes 
faktoroknak, Isten áldását kívánva munkájuk)a!PAPRIKA! Legolcsóbb forrás! Szavatolt vegytiszta leg

finomabb édes-nem s cseinegepapnka kor. 
2.75, finom gulyáspaprika, félédes kor. 2.30 
kilója ab Szeged. A t. vendéglős urak 

saját érdekükben tegyenek bizalommal egy próbarendelést. ,"m é n vüzlete
igen finom tojásos csemege-tar- „ P r K c n  a k t  t  a i c7Fn F n  !/2 t ’
konya 80 fill. k ió ja  ab Szeged. BECK tK  A IN  IrtL bZ.EOF.D 1,21.

A  t o v á b b k é p z ő  m e g n y i t á s a .
A »Budapesti vendéglősök szakirányú tanoncz- 

iskolája továbbképző tanfolyama« f. évi november hó 
4-én nyílt meg a szakiskolának a Nyár-utczai elemi 
iskolában levő helyiségében. Az ünnepélyes megnyi
táson, amelyen a m. kir. kereskedelemügyi minisz
tériumot dr. Víg Albert udv. tanácsos, iparoktatás!/, 
főigazgató:, a 'székesfőváros tanácsát dr. WUdner Ödön 
tanácsnok, a kerületi tanfelügyelőséget Mo&fósy Imre 
kir. tanfelügye’ő képviselték, és amelyen dr. W itt Inger 
Gyula székesfővárosi főjegyző is jelen volt, a meg
nyitó előadást Glück Frigyes ipartársulati elnök tar
totta. (Az előadást lapunk mai számában egész ter
jedelmében közöljük. A szerk.) Gliick Frigyes előadá
sában részletesen ismertette a vendéglősipari tanoncz- 
iskolák létesítésének és fejlesztésiének történetét, majd 
előadta ama tapasztalatait, amelyek a továbbképző tan
folyam létesítését a szállodások és vendéglősök, Vala
mint ezek előrehaladottabb alkalmazottai ismeretei
nek gyarapítása szempontjából szükségessé teszik. A 
tanfolyam előadásai ennélfogva nemcsak a szállodás 
és vendéglős általános tudnivalóira fognak szorít
kozni, hanem ki fognak terjeszkedni az üzleti felszol
gálástanra, a konyhavegytanra, a könyvvitelre, a gasz
tronómiai földrajzra, valamint mindazon ismeretekre, 
amelyek a szakácsnrüvészet körébe tartoznak. Érdekes 
előadását a nagy számban jelen volt szállodások és 
vendéglősök, kik közül Gund'el János ipartársulati 
tiszt, elnök, Kommer Ferencz alelnök, Francois Lajos, 
Gliick E. János, ifj. Glück Frigyes, Dökker Ferencz, 
Pelczmann Ferencz, Holub Rezső neveit sikerült fel
jegyeznünk, továbbá a nagyszámmal jelen volt ven
déglősök, főpinezérek, szakácsmesterek és irodái al
kalmazottak nagy figyelemmel hallgatták, végül pedig 
Víg Albert országos iparoktatási főigazgató elismerő 
szavakkal méltatta a tanfolyam jelentőségét. A tan
folyam előadásait folyó évi deczember hó 22-éi; fog
ják tartani, az előadók közt Palkovics Ede szállodás. 
Glück E. János, Gundel Károly vendéglősök, Löhnert 
Mátyás, Kedvesy Nándor és még több szakkácsmes- 
te ré s  a szakiskola tanárai szerepelnek.

*
A tanfolyam megnyitása alkalmából a szakiskola 

felügyelő bizottsága a következő körlevelet intézte 
az ipartársulat tagjaihoz:

A budapesti vendéglősök szakirányú iskolájának 
_________ igazgatóságától, VII., Nyár-utca 9.__________

Igen tisztelt kartárs Ur!
Tisztelettel értesítjük, hogy ipartársulatunk á l

lal tervbe vett továbbképző tanfolyamot 1913. évi no
vember hó 4-én délután 4 órakor a szakiskola helyisé
gében (Nyár-utcza 9.) megnyitjuk. Tájékoztatóul mel
lékeljük az 1913. évi november és deczember havi 
munkatervet.

Azon reményben, hogy e tanterv teljesen meg
győzi i. t. Kartárs urat törekvésünk komolyságáról és 
a kitűzött czél közhasznú voltáról, arra kérjük, legyen 
szives munkánkban segítségünkre lenni és odahatni, 
hogy e tanfolyamot minél többen látogassák.

Beiratkozás naponként az igazgató irodájában d. 
e. 8—10 óráig.

Tandíj 20 korona.
A megnyitáson az ügy iránt érdeklődőket szíve

sen látjuk.
K a r t á r s i ü dvö z 1 c 11 e 1

Gittek Frigyes Walter Károly Palkovics Ede
szöv. és ipartárs. elnök. igazgató. leliigy. biz. elnök.

*
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A budapesti vendéglősök szakirányú iskola továbbképző tan
folyamának 1913. nov. és dec. havi munkaterve a következő:

November 4-én délután 4 órakor: A tanfolyam 
megnyitása: Glück Frigyes. 5-én 4—5-ig: Általános 
tudnivalók; Palkovics Ede. 5—6-ig: A vendéglősipar
ra vonatkozó ügyiratok, törvények és rendeletek ; Dr. 
Nagy Sándor. 7-én 4—5-ig: A konyha vezetése és a 
fegyelem ; Wrabetz Gusztáv. 5 -6-ig: Franczia nyelv ; 
Cservenka Károly. 10-én 4—5-ig: Felszolgálástan; 
Haas Imre. 5 6-ig: Német nyelv; Varsányi Lipót.
12-én 4 5-ig: A konyha berendezéséről;^ Wrabetz
Gusztáv. 5 6-ig: Konyha vegytan; Vaszkó György.
14-én 4 6-ig: Diszitő rajzolás; Kende István. 17-én
4 5-ig: A levesekről; Kedvesy Nándor. 5—6-ig: Az
édes vizi halakról; Deiszler József. 19-cn 4 6-ig:
Diszitő rajzolás; Kende István. 21-én 4 5-ig: Gaszt
ronómiai földrajz; Augusztiny Oszkár. 5 -6-ig: Fran
czia nyelv; Cservenka Károly. 24-én 4 5-i|g: A meleg
előételekről; Kedvesy Nándor. 5—6-ig': A főszakács, 
szakács rendes napi teendőiről; Deiszler József. 26-án 
4 -5-ig : A vendéglős és szakács tanuló testi fejlett
ségéről és a test ápolásai; Palkovics Ede. 5 -6-ig* 
Gastronomiai földrajz; Augusztiny Oszkár. 28-án 
4- 5-ig: Az észszerű táplálkozás alapelveinek általá
nos ismertetése; Fölmért Mátyás. 5 -6-ig: Konyha 
vegytan; Vaszkó György. Deczember 1-én délután 
4 5-ig: A farceokról; Kedvesy Nándor. 5—6-ig: A
tengeri halakról ; Deiszler József. 3-án 4— 5-ig: Kony
ha vegytan; Vaszkó György. 5 6-ig: Német nyelv;
Varsányi Lipót. 5-én 4 5-ig: A hideg konyha rendel
tetése és berendezése; Wrabetz Gusztáv. 5 6-ig:
Franczia nyelv; Cservenka Károly. 10-én 4- 5-ig: 
Szállodai könyvvitel; Keresztes Ede. 5 6-ig: A ven
déglői és konyhai edényekről, azok használatáról, az 
egyszerű konyha és vendéglő berendezése; Gundel 
Károly. 12-én 4- 5-ig: A mártásokról; Kedvesy Nán
dor. 5—6-ig: A rákokról; Deiszler József. 15-én 
4—5-ig: Az észszerű táplálkozás alapelveinek általá
nos ismertetése; Löhnert Mátyás. 5—6-ig: A vendég
lősiparra vonatkozó ügyiratok, törvények és rendele
tek ; Dr. Nagy Sándor. 17-én 4—i5-ig: Szálloda és 
étterem berendezése; Glück E. János. 5—6-ig: Fran
czia nyelv; Cservenka Károly. 19-én 4— 5-ig: A tűz
hely, a segédeszközök, a hűtők és forralok, a tüzelés 
és tüzelőanyagok, szellőztetés; Gundel Károly. 5- 6- 
ig : A párolt húsok; Deiszler József. 22-én 4—5-ig: 
Szállodai könyvvitel; Keresztes Ede. 5 6-ig: Az ész
szerű táplálkozás alapelveinek általános ismertetése ; 
Löhnert Mátyás.

A munkanélküliekért.
(K• J.) A hosszantartó általános gazdasági pan

gás, a folyton emelkedő nagy és már-már elviselhet- 
len drágaság, a vendéglői nyári üzleteknek közel
múlt, szinte végzetszerűen rossz üzletmenetéi nyári 
saisonja, válság felé viszik iparunkat, és nem hagy
ták érintetlenül, sőt nehéz, soha nem tapasztalt jövő 
elé állították állás nélkül levő vendéglősipari mun
kásainkat, akik bizonytalanul néznek az ajtó előtt 
álló hideg, fagyos tél elé . . .

A Budapesti szállodások, vendéglősök, korcs- 
márosok ipar társulatai, mely a vendéglősipari alkal
mazottak erkölcsi és anyagi érdekeit megvalósulá
sukban mindig nagy jóindulattal segítette elő, sőt 
e czélból nem egy altruisztikus intézményt is léptetett 
életbe, helyes szocziális érzéke által vezérelve már 
evek óta jól eső segitsjéget nyújt arra érdemes szegény 
munkásoknak, akik a zord tél keserveitől szorongat-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

tatva, segélyt kérve kopogtattak háza kapuján, es 
elvégezte ezt a szép és nemes emberszerető munkát 
úgy, hogy annak eredményével méltán lehetett meg
elégedve.' E megelégedés jogosultságának eleven, so
katmondó 'bizonyságai: a munkanélküliek segélyalapja.

Minthogy azonban a vendéglők kedvezőtlen, sőt 
súlyos anyagi válsággal fenyegető üzleti viszonyai 
egyrészt, másrészt pedig az iparban már régóta ta
pasztalható munkásszaporulat a munkanélküli alkal
mazottak egyébként is nagyszámát oly ijesztő mérv
ben növelte, hogy tartani és félni kellett attól, hogy 
az ipartársulat e czálra szánt segélyalapja nem lesz 
elég nagy arra, hogy a tél nélkülözései által fenyege
tett, szenvedő munkásoknak,, ha csak ideig-óráig is 
tartó enyhülést adjon, és bizonytalan, szomorú kilá
tások nyíltak meg mindenfelől a gondoskodók lelki 
szemei előtt, az ipartársulat legutóbbi választmányi 
ülésén egyik igen lelkes, fiatal tagjának, Frenreisz 
Istvánnak indítványára elhatározta, hogy a munka- 
nélküli vendéglősipari alkalmazottak nagyobb mérv
ben segélyezhetése czéljából játékonyczélu előadást 
rendeztet a Royal-orjeumban, és ennek egész tiszta 
jövedelmét a munkanéik\üliek segélyalapjának dotá- 
cziójára fordítja.

Nem kételkedünk, hogy ennek a szép és nemes 
valóban emberszerető munkának, derék vállalkozás
nak, melynek előkészítő munkálatait a Frenreisz Ist
ván elnöklete alatt működő bizottság végezi el, a leg
önzetlenebb buzgósággal meg lesz a kellő anyagi és 
erkölcsi eredménye, hogy nyomán sok kicsordult köny 
fog felszáradni, nem kételkedünk abban sem, hogy 
kartársaink, kiknek szive minden iránt, ami szép, jó 
és nemes, oly fogékony, kivétel nélkül meg fogják 
tenni a maguk kötelességét, ámde nem mulaszthatjuk 
el még sem kérni őket, hogy ez alkalommal egyikük 
se zárkózzék el a legszentebb érzés, a jótékonyság 
gyakorlása elől, váltsa meg mindenki a neki küldött 
jegyeket, értékesítse azokat, hogy vállalkozásunk egy 
fillérnyi kárt vagy veszteséget se szenvedjen, hisz 
—i más mindentől eltekintve — a jelentéktelen áldo
zatért még ellenértéket is kapnak. És tartsanak velünk 
egy utón e kötelességteljesitésben az állásban levő 
jobbmódu alkalmazottak is, hisz pálya- és hivatás
társaik javáról van szó.

A vendéglősipart, amikor valami jóról volt szó, 
sohasem kellett valami nagyon biztatgatni. Ilyenkor 
szive-erszénye mindig egyaránt nyitva voltak azok 
előtt, akik arra szorultak. Legyen most is igy, 1913. 
deczember 2-ika legyen egy szép családi ünnep, a 
Royal-orfeum tele terme pedig tegyen bizonyságot 
amellett, hogy a szenvedők, a nélkülözők sorsa-baja 
mindig megtalálja azt a nyílt utat, amelyen könnyen, 
akadálytalanul juthat el sziveinkhez.

*
A munkanélküli vendéglői alkalmazottak javára 

rendezendő előadás ügyében kiküldött bizottság a 
következő körlevelet küldötte szét az ipartársulat tag
jaihoz :

Budapest, 1913. november hó.
Tisztelt Kartárs Úri
Az 1913. évi szeptember hó 17-én, illetve ez 

év november 7-én tartott budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulati választmányi 
ülése elhatározta, hogy anyagilag nehéz helyzetbe 
jutott munaknélküli vendéglői alkalmazottak felsegé
lyezésére a Royal-Orfeumban (Erzsébet-körut) teljes 
esti műsorral, ez deczember 2-án kedd délután fél 4 
órakor fehér (gyermekeknek is) előadást rendeztet a 
rendes helyárak mellett.

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1913. november 15. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

A mellékelt jegyek utján kartárs ur szivéhez 
apellálunk, karolja fel szeretettel ügyünket, kérjük, 
szíveskedjék az előadás fényét emelni és azon becses 
családjával megjelenni, a fennmaradó jegyeket pedig 
(ismerősei és alkalmazottai között elhelyezni szíves
kedjék.

Az leladott jegyek ellenértékét úgyszintén az eset
leg fennmaradó jegyeket kérjük 5 napon belül Fren- 
reisz István urnák (József-körút 56) beküldeni.

Jegyek, esetleg a legkészségesebb felvilágosítás 
kapható Ikartársunknál Frenreisz István urnái (József- 
körut 56., telefon 113 Ü7).

Elvárjuk b. támogatását, maradtunk 
kartársi tisztelettel

A rendező-bizottság'.
Frenreisz István s. k.

Oundel Károly s k. Kővári Jenő s. k.
Holub Rezső s. k. Oláh Gyárfás Mihály s. k

Közgyűléseink.
— Harmadik közlemény. —

Az elnök ebédje. — Ismerkedési estély. — Diszebéd a 
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a Részvényserfőzdében
Az országos szövetség és az országos nyugdíj- 

egyesillet f. évi közgyűléseinek részletes ismertetése 
után, a közgyűlésekkel kapcsolatos ünnepségekre tér
hetünk vissza, amelyek több mint két évtizede szerves 
kiegészítő részei országos tanácskozásainknak, és ma
gyarázatául szolgálnak ama meleg szeretettől átha
tott kartársi összetartásnak, melye;t a szövetség terem
tett meg. Régi szokás, melytől eddig még egyetlen 
vidéki város sem tért el, hogy azon, a napon, amelyen 
a közgyűlések megkezdődnek, annak az ipartársulat
nak elnöke, akinek városában a kongresszust tartják, 
a városba jélrkező ipartársulatok elnökeit magához 
hívja ebédre.

Gundel Jánosnak és Glück Frigyesnek, Hauer 
Bertalannak és Márkus Jenőnek debreczeni, Nagy 
Lajosnak aradi, Stern Hermanna'k nagyváradi, Juráno- 
vits Ferencznek szegedi, Schubert Péternek temes
vári, Herczeg Ferencznek győri, Bokros Károlynak 
miskolezi, Udvorka Istvánnak pozsonyi kongresszusi 
elnöki ebédéiről ma már mint »hagyományról« beszél
hetünk, és csak természetes, hogy páratlan vendég
szeretetéről nemcsak itthon, hanem messze külföldön 
is ismert elnökünk Ginek Frigyes az idén is híven 
épségben tartotta a jó szokást és szeptember 22-ére 
magyaros szívességgel invitálva meg asztalához »az 
elnököket jés hivatalbelieket.«

Az idén Szentgyörgyi Ferencz (Kassa), Tyroler 
Adolf (Dluha-Árva), Márkus Jenő (Debreczen),.Klein 
Ferencz (Ruttka), Kiss Károly és dr. Csizmadia Mik
lós (Győr), Fészl József és Nagy Gábor {Kolozsvár), 
Braun Gusztáv (Arad), Kraut Jakab (Kaposvár), Her
czeg Ferencz (Szombathely), Haller János és dr. 
Förster Viktor (Pozsony), Radocsay Imre (Pécs), 
Molnár Gyula (Komárom), Schubert Péter (Temcs-

ftsvdnxvizefe beszerzése!
Előnyárak éttermek és kávéházak részére vidékre szállítva:
Krondorfi 1*60 liter á 49. S. lters Va liter á 40
Krondorfi r — « 41. Marienbadi 7/m « « 64.
1- rondorfl ’/a « « 32 Málnási Mária « « 60.
Ágnes 2 - « 50. « « ‘/a « « 44.
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vár), Constanzer József (Miklóshalma), Kneffel Béla 
(Félegyháza), Juránovits Ferencz és Cserzy Mihály 
(Szeged), Herczogh József (Újpest), Sámsony János 
(Tátravirágvölgy), Rottenbacher György (Brassó), 
Meizler János (Esztergom) kaptak meghívót a vidé
kiek közül a Pannoniakéii ebédre, amelyen Buda
pestet Gundel János tiszt, elnök, Kommer Ferencz 
alelnök, Wilburger Károly pénztáros, Bokros Károly, 
Dökker Ferencz, Gyuridéi Károly, Frenreisz István, 
Oláh Gyárfás Mihály, Holub Rezső, Kőváry Jenő, 
Jajczay János, Walter Károly, Müller Antal, dr. Nagy 
Sándor, F. Kiss Lajos képviselték. A meghívottak leg
nagyobb része eleget is tett a meghívásnak, és csak 
Márkus Jenő, Schubert Péter, Juránovits Ferencz, 
Rottenbacher, Meizler és Müller Antal mentették ki 
táviratilag vagy levélben elmaradásukat. Az ebéden, 
melynek társalgási tárgya tulajdonkép a közgyűlési 
tárgyalások előzetes megbeszélése szokott lenni, kez
dettől fogva emelkedett hangulat uralkodott. Ennek 
hatása alatt Gliick Frigyes szívből jövő meleg sza
vakkal üdvözölte a meghívottakat, örömét fejezvén 
ki afelett, hogy házában újra együtt láthatja azokat 
a vezető férfiakat, akik hivatva vannak arra, hogy a 
vendéglősipar jövőjét biztos alapokra fektessék és 
fejlődését biztosítsák. Ö a (maga részéről, ha kartársai 
ebben támogatni fogják, ebben a munkában mindig 
teljes odaadással kíván részt venni. (Lelkes éljenzés!)

A nagy tetszéssel fogadott beszédre a vendégek 
nevében az erdélyrészi vendéglősök országszerte tisz
telt szeniora, Nagy Gábor kolozsvári szállodás vála
szolt. A vidéken fennálló szomorú és vigasztalan álla
potok mellett —: igy szólt — jól esik látnia azt, 
az élénkséget, és azokat a szép közhasznú intézmé
nyeket, melyeket a szövetség és az ipartársulat veze
tői fejtenek ki a vendéglősipar életében, és melyeket 
a szövetség és ipartársulat létesítettek és tartanak 
fenn. Innen származik az a rendithetlen bizalom, 
mellyel a szakiparosok a »Magyar Vendéglősök Or
szágos Szövetsége« működése iránt viseltetnek, ame
lyet egyedül ismernek el az ipar hivatott képviselő
jének, és helyesnek, mert élén oly férfiak állanak, 
mint Gundel, Glück, Bokros, Kommer, kik teljes és 
önzetlen odaadással küzdenek az ipar előbbrevitelén.
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A jánljuk következő világhírű söreinket úgy hordóban, mint palackban „PlIscnl Ősfor
rás sör“  a I’ ilsenl polgári Serfözőből, alaplttalott 1842. „Müncheni Pauíaner sör" a 

Müncheni Pauíaner sörföző Salvat. rsörgyírból kapható egész éven át. „Salvator sör" a 
Müncheni Pauíaner sörfőző Salvátor.örgyárból, kizárólag csakis március haváhan kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Nagy Gábor beszéde után még Molnár Gyula 
elnök (Komárom), Bokros , Károly |cs többen beszéltek, 
majd az egész társasig a Hungária-szállodába vonult 
a nyugdíjegyesület közgyűlésére.

*
A nyugdijegyesület közgyűlése után, szeptem

ber hó 22-én este, a közgyűlés részt vevői — akik 
eddig m(,ár majdnem teljes számban a fővárosban 
időztek családtagjaikkal együtt, Gundel Károly állat
kerti vendéglőjében jöttek össze ismerkedési estélyre. 
Itt az első üdvözlő beszédet Glück Frigyes elnök in
tézte a megjelentekhez, köszönetét fejezve ki, hogy 
nem kiméivé pénzt, időt és fáradalmakat a fővárosba 
jöttek, hogy a szövetség és nyugdijegyesület mun
kálataiban részt vegyenek. Beszédére a szövetségi 
tagok nevében Radocsay Jiános, a pécs-baranyame
gyei ipartársulat elnöke válaszolt nagy tetszéssel fo
gadott beszédben. Utána Gundel János Bokros Ká
rolyra emelte poharát. Végiül Kövéry Jenő jelentette 
be lelkes beszédben, Ihiojgy MalosftiI Antal szövetségi és 
ipartársulati tiszt, alelriök — annak emlékére, hogy 
a nyugdijegyesület női tagok felvételét is elhatározta 
— a neje, valamint saját nevében 500—500 koronával 
az alapító tagok sorába lépett. A jelen volt lelkes 
adományozót hangosan megéljenezték, Bokros Ká
roly elnök pepdig szép beszédben fejezte ki a nyug
díj egyesület köszönetét.

Az estélyen a társaság a legjobb hangulatban a 
késő éjjeli órákig maradt együtt.

Másnap, 1913. szeptember hó 23-án a szö
vetségi közgyűlés napján délután hat órakor fényes 
diszebéd volt a Hungária-szálloda földszinti nagyter
mében. A diszebéden jelenvoltak közül a szövet
ségi és nyugdíj egyesületi tagokon kívül: dr. Bódy 
Tivadar alpolgármester, dr. Márkus Jenő tanácsnok, 
dr. Vita Emil tanácsnok, Goreczky Zsigmond elől 
járó, dr. Kemény Géza tanácsjegyző, Jávor Pál festő
művész, Hevesi József, a budapesti kávésipartársulat 
és ab udapesti kávésszövetség képviseletében Wein- 
gruber Ignácz elnök, Berger Leó tiszt, alelnök, IJpor 
József és Szeiffert Antal al elnökök, Sachs Ödön, Rei- 
ner Mór, Gárdonyi József, Kallós Márkus szöv. alel
nök, Gruber Károly neveit sikerült feljegyeznünk. 
Az asztalfőn Glück Frigyes elnök, Márkus József fő
rendiházi ítajg és Gundel János tis'zt. elniök közt foglalt 
helyet. A meghívott vendégek közül ezenkívül Hor
váth Nándor, Szente Imre igazgató, Fischer Emil, 
Francois Lajos, Francois Caesar, Zimmer Ferencz, 
Walter Károly, dr. Solti Ödlön, dr. Nagy Sándor, 
Littke Ernő, Sabathiel Tivadiar, Adler Ernő, Szántó 
Ferencz, Kutassy Vincze, Littke József, Stefanovits 
Döme, Labesz Henrik, Deutséh Mór, Deutsch Béla, 
Adler Ernő, Vigyázó Endre és Somogyi D. Dezső 

részt a diszebéden.
diszebéden számos felköszöntő hangzott el. 

Az elsőt ÖÜÍelségére a királyra Gundel János tiszt, 
elnök mondotta, Glück Frigyes elnök a vendégeket, 
Bódy Tivadar alpolgármester a vendéglősöket, Kom- 
mer Ferencz Bokros Károlyt, Gundel Károly a vi
déki kartársakat, Frenreisz István a sajtót köszöntöt
ték fel. Beszéltek még: Fischer Emil, dr. Nagy Sán
dor, Köváry Jenő stb. A beszédek szövegét a követ
kezőkben kő;......

vettek
A

Gundel János beszéde.
Igen tisztelt hölgyeim és uraim !
Szeretett kartársaim !
Ha komoly munka után fehér asztalnál 

víg lakománál, első és hazafias kötelességünk,
ülünk
l'<)gy

Innak) aki bölcs uralkodással őrködik szeretett hívei 
felett lakiknek jólétét és boldogulását állandóan atyai 
szivén hordja. Felkérem önöket, emeljék poharukat 
arra a páratlan uralkodóra, aki nemcsak az ő népei, 
hanem az egész világ osztatlan szeretettének és tisz
teletének örvend. Kívánjuk, hölgy a jó̂  Isten adjon 
még neki számtalan éveken át boldog és egészséges 
életet, mindnyájunk örömére, szeretett hazánk javára 
dicsőségére és boldogulására. Éljen sokáig! (Éljen
zés).

Glück Frigyes beszéde.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim !
Ma délelőtt, amikor a magyar vendéglősök 

országos szövetsége tizenharmadik közgyűlését tar
totta, felemlítettem, hogy a mi iparunkban éppen 
úgy, mint általában az életben a tendenczia a hu
szadik században odairányul, hogy minél tökélete
sebb kulturmunkát végezzünk az egész emberiség 
és az egyes foglalatosságok javára, de egyúttal az 
emberiségnek magasabbra való emelése szempont
jából is és hogy lehetőleg kiegyenlítsük azokat a 
nagy differencziákat, amelyek ember és ember kö
zött vannak, hogy úgy művelődjünk, hogy az ember 
tökéletes legyen és megfeleljen emberi mivoltának. 
Ezt ma délelőtt mondottam komoly tanácskozáson 
és most, a fehér asztalnál sem mondhatok egye
bet, mert ez a törekvés annyira vérré vált minden 
kulturemberben, hogy máskép nem is gondolkod
hatunk! És mi is ily tendencziával folytatjuk mun
kánkat közgyűléseinken az ország minden részében. 
Tavaly Pozsonyban voltunk és elszórtuk a magot, 
már előbb letelepedtünk az ország különböző váro
saiban és mindenütt igyekeztünk megfelelni hiva
tásunknak. Ma újból itt, az ország közepén vagyunk, 
az ország szivében és amint azt tegnap vs tettem, 
ma is szivem mélyéből ismételve üdvözlöm vala
mennyi kartársunkat, hogy hivó szavunknak megfe
leltek és hozzánk eljöttek. A mi feladatunk, mélyen
t. hölgyeim és uraim nagy és ambiczióink talán még 
nagyobbak. De, sajnos, az utóbbi időkben a gazda
sági viszonyok annyira mostohákká alakultak, hogy 
e feladatunk megoldása, ezen ambicziónk kielégítése 
elé napról-napra újabb akadályok, újabb nagy és 
legyőzhetetleneknek látszó nehézségek gördülnek, me
lyek már-már gyengítik erőnket, aláássák munkaked
vünket, csüggedővé teszik kedélyünket. Pedig éppen 
ma, mikor iparunk terén régi sérelmeinket és pa
naszainkat orvosolni és megszüntetni törekszünk, mi
kor 'korszakos reformokat készülünk végrehajtani, sok
kal inkább, mint valaha, kívánatos volna, hogy a 
gazdasági depresszió ne legyen teljesen úrrá felet
tünk, hogy energiánk nagyobb és erősebb legyen, 
mint e múló természetű jelenség és hogy az anya
giak miatt ne pusztítsuk, gyengítsük magunkat. Hol 
vannak azok a kedélyes idők, amikor derűs vigság- 
gal és nyugodt önérzettel mindig a jó kedélyt szem 
előtt tartva élték át őseink napjaikat? Miért ne le
hetne ez most is ijgy ? Kívánom szivem mélyéből, 
hogy az ügyek úgy forduljanak, hogy semmiféle de
presszió bennünket munkánk folytatásában ne gá
toljon! Sok minden ügyes-bajos dolgunkról beszél
tünk a közgyűlésen. Ezekben elsősorban a saját erőnk
re kell, hogy bízzuk az akadályok elhárítását. De 
hát a mi erőnk nem mindig nagy. Ezért szükséges', 
az egyetértés, a tömörülés! Szükséges, hogy bajunkat 
megismertessük azokkal, akik hivatva vannak ezeket 
orvosolni és az országot kormányozni, polgárok ügyét 
intézni ! Itt meg akarok állani, mert poharat

arra a nagy férfiúra gondoljunk, (a jelenlevők feldl-
emelni
tén és

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat

akarok
mindazokra a tényezőkre, akik, ha mi őszin- 
igazán megvalljuk nekik bajainkat, ezt meg-

mindig lapunkra hivatkozni.
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hallgatják, megfontolják és ha igazságosnak találják, 
segítenek is rajta. És a mi körünkből sohasem hiá
nyoztak azok a jóakaró barátok, akik bennünket ké
résünkben ne pártoltak volna. Emelem poharamat 
jelenlevő vendégeinkre (Éljenzés.) a magas kor
mányra, a fővárosra, a mi kedves, örökös jó bará
tainkra és mindazokra, akik velünk jót akarnak! Az 
Isten éltesse őket és fizesse meg nekik mindazt a 
jót, amit értünk tettek! Mi hálásak leszünk érte. 
(Éljenzés és taps.)

Dr. Bódy Tivadar alpolgármester beszéde.
Tisztelt hölgyeim és uraim !

Méltóztassék megengedni, hogy röviden, né
hány szóval a magiam részéről is kifejezést adhassak 
az öröm és szeretet érzésének, amelyet Budapest 
székesfőváros közönsége érez, hogy a magyar ven
déglősök orsz. szövetsége mélyen t. tagjait a város 
falai között látja. (Éljenzés és taps1.) Teljesen át 
vagyok hatva a vendéglősipar fontos és nagy hord
erejű hivatásától, mert hiszen igen t. hölgyeim és 
uraim, önök a legfontosabb tényezői az annyira óhaj
tott idegenforgalomnak (Úgy van.) amely a váro
sok fejlődésének egyik elemi feltétele. A magyar 
vendéglősökről általánosan el van ismerve, hogy a 
magyar vendéglátás nemes tradiczióihoz méltón töltik 
be hivatásukat, lépést tartva mindenkor a modern 
kornak követeléseivel. Azzal pedig, hogy Önök a sa
ját iparukat ily magas színvonalon tartják és foly
tonosan fejlesztik, nagy szolgálatot tesznek nemcsak 
a főváros fejlődésének, hanem az egész országnak. 
(Taps.) Azt hiszem, mindnyájan egyetértenek velem 
abban, hogy a vendéglősipar fejlődése körül külö
nösen két nagy férfiú szerzett Önök között kiváló érde
meket, akiknek buzgóságának köszönhetjük, hogy a 
magyar vendéglősipar a külfölddel minden tekintet
ben kiállja a versenyt. (Úgy van!) Ezt a két fér
fiút Önök méltán veszik körül minden szeretetiikkel, 
mert hiszen az Önök igen t. elnöke, Gliick Frigyes 
és diszelnöke, Gumiéi János számtalan tanúbizonysá
gát adta annak, hogy mily lelkesedéssel és szeretet
tel ragaszkodnak a vendéglősiparhoz. Amidőn a ma
gam részéről a főváros szeretetteljes üdvözletét is
mételten tolmácsolom, .engedjék greg, hogy poharamat 
az Önök egészségére ürítve azt kívánjam, hogy az 
Úristen az Önök elnökét és díszei nőkét, Gliick Fri
gyest és Gundel Jánost sokáig éltesse! (Lelkes él
jenzés és taps.)

Kommer Ferencz beszéde.
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim !
Künn a városligetben, a földtani intézet pin- 

czéjében van egy igen finom, csodás szerkezetű ké
szülék, amely állandóan működik és bámulatos ér
zékenységével annak megfigyelésére és jelzésére szol
gál, megrendül-e, megmozdul-e itt, vagy a messze 
távolban talán éppen Japánban — a föld? Ne
künk is van, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim egy 
ilyen finom szerkeze(fü, egy ilyen csodás műszerünk 
és ez a mi szeretett barátunk, Bokros Károly. (Él
jenzés.) Az ő nemesen érző lelkének kilengései haj

szálnyira megérzik a mi lelkünk minden lendületét, 
rezgését, megrázkódtatását, megérzik iparunk min
den szükségletét, vágyát, sikerét, úgy, ahogy mind
ezt igazi valójukban csak egy oly kiváltságos ér
zésű ember érezheti meg, mint ő! Ez a kiváltságos 
érzése, magasztos erejű lelke nagy, állandóan nagy 
és szinte kifogyhatlan energiával vonzza, gyűjti a 
nemes érczet a köz javára és csakis így lehetséges, 
hogy azon a helyen, amelyen ő áll, hosszú évek 
során kijegeczesedett egy olyan kristály abból a ne
mes érczből, amely minekünk, vendéglősöknek, az 
ország minden vendéglősének a legdrágább, legérté
kesebb drágakő és ez a nyugdijegyesület. (Éljenzés 
és taps.) Ennek a mi nyugdíj egyesületünknek az 
élén buzgólkodik, fárad már tizenöt éve, végez iga
zán becsületes, önzetlen, egiéstz munkát a legneme
sebb emberi érzéseknek és erényeknek, a humaniz
musnak szolgálatában. Én, mélyen t. hölgyeim és 
uraim, igazán boldognak érzem magamat, hogy ma 
hivatalosan az országos szövetség nevében felköszönt- 
hetem Bokros Károlyt. (Éljenzés.) Kérem a Min
denhatót, hogy az ő erejét, lendületét, egészségét 
és odaadását, az ő buzgóságát nekünk még sokáig 
tartsa meg! Bokros Károly barátunkat, a mi seis- 
mografunkat az Isten sokáig éltesse! (Lelkes taps.)

Gundel Károly beszéde.
Tisztelt hölgyeim és uraim ! Szeretett kartársaim !
Nagy és meleg szeretettel üdvözlöm Önöket a 

szövetség igazgatósága és az ünnepséget rendező 
bizottság nevében. Azt hiszem, az üdvözlést nem 
kezdhetem méltóbban, mintha a mi szeretett elnö
künknek, Gliick Frigyesnek a zöld asztalnál mon
dott búcsúzó szavait folytatom. Amikor ő szavait 
a rőzseszálakkal kapcsolatos példabeszéddel fejezte 
be, utalt arra, hogy sok rőzseszál összefogva lehet 
erős és hatalmas, míg egyenként könnyen eltörik. 
Azt hiszem, már nagyon elcsépelt théma a mi köz
gyűléseinkkel kapcsolatos lakomákon az összetartás
ról beszélni. Magam is félek, hogy untatom Önöket, 
mikor e szót szájamra veszem, de azt hiszem, hogy 
még a fehér asztalnál is kötelességünk iparunknak 
szolgálatot tenni, ha erre alkalom nyílik. Engedjék 
meg, hogy most, a szórakozás órájában is 'a mun
káról beszélhessek. A mi országos szövetségünk két
féle czélt szolgál. Az egyik az ipar bajainak orvos
lása, a másik pedig humánus és kulturális intéz
mények létesítése. Az elsőnek teljesítése, sajnos, nem 
rajtunk áll. Mi csak kezdeményezhetünk, az iparunk
ra sérelmes törvényeknek és rendeleteknek módo
sítását javasolhatjuk, de a döntés joga nincs a mi 
kezünkben. Humánus és kulturális intézményeinket 
magunk teremthetjük meg, de fejlődésükhöz, pros
peritásukhoz természetesen hathatós támogatásra, lel
kesítő pártfogásra van szükségünk; szükségünk van 
arra, hogy mögöttünk hatalmas, nagy tömeg álljon 
és hogy tudjunk arról, hogy mögöttünk áll. Uraim ! 
A magyar vendéglősök szövetségének programja: a 
Gliick Frigyes meleg szive által teremtett programúi 
és ennek a programnak kell, hogy önök híveket 
szerezzenek széles ez országban, mert a Messiás is

C O G T m e

C Z U B T l D U n O Z t E R  &  C te
cs. és Mr. udvari szállítók

Franczia cognac-ggár Promoníor
Alapitlatott IHH4.
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hiába prédikált 'volna, hiába hirdette volna az embe
riséget megváltó eszméit, ha nem áldottak volna mel
lette a tanítványok, az apostolok, akik ez igéket szer
tevitték a világban. Épp igy hiába hirdet Glück Fri
gyes is akármit, hiába dob végtelen szép ideákat 
felszínre, ha nincs, aki azokat átérezni és megérteni 
tudja. (Taps.) Tisztelt Urálim! önök amikor a vi
dékről feljönnek, kell, hogy érezzék és tudják, hogy 
mi hozzánktartozásuknak, velünk való működésüknek 
nagy értékével tisztában vagyunk, érezniük és tud- 
niok kell azt is, hogy teljes tudatában vagyunk an
nak, hogy Önök nélkül, odaadó támogatásuk, lelke
sítő elismerésük, megfontolt és jogos kritikájuk nél
kül a mi működésűnk, utánjárásunk, gondoskodásunk 
édeskeveset é r ! önök kell, hölgy lássák, hogy szíve
sen és tárt karokkal fogadjuk Önöket. De ne gon
dolják, kedves vidéki kartársaim, hogy azzal, hogy 
feljönnek ide, tanácskozásainkon résztvesznek, meg
hallgatják az évi működésünkről szóló jelentésünket, 
már eleget tettek annak a kötelességnek, amivel az 
összvendéglősségnek, az iparnak tartoznak. Nem, 
Uraim ! Önöknek akkor kezdődik az igazi, nagy fel
adatuk, amikor hazamennek a maguk pátriájába ; ott 
kell, hogy híveket, barátokat szerezzenek a szövet
ség eszméjének. Ott kell megjmagyarázniok azt, hogy 
a nyugdíjintézetünk nem üzleti haszonra, nyereségre 
alapított vállalkozás, hanem humánus intézmény. Ott 
kell, hogy megmagyarázzák azt, hogy azok, akik itt 
a szövetség központjában 'dolgoznak, miért áldoznak 
időt és fáradságot, hogy eloszlassák a hitetlenek 
kételyeit, hogy megmondják, hogy itt nincsen párt
kérdés, nincsen névkultusz, nincs anyagi érdek a szö
vetség zöld asztalánál, ahogy nincsen féltékenykedés 
s ismeretlen feltűnési vágy, hanem egy czél van csak, 
az iparnak, a vendéglősiparnak, a mi iparunknak fej
lesztése, nagygyá, hatalmassá, megbecsültté tétele. 
(Taps.) Uraim Önök apostolok kell, hogy legyenek. 
Szégyenlem bevallani, hogy szövetségünknek, amely
hez kartársaink ezreinek kellene tartozni, nincs csak 
néhány száz tagja. Szégyenlem ezt vendégeink és 
magám előtt. Uraifin ! Önökre , vidéki kartársakra vár 
a feladat, hogy ha hazamennek, felvilágosítsák az 
embereket és kétkedőket, a hitetleneket meggyőzzék 
arról, hogy itt nincs anyagi előnyökre való vadá
szat, nincs népszerüséghajhászás, nincs ínás. czél, mint
hogy az ipart nagygyá tegyük, hogy végre olyan 
helyzetbe kerüljünk, hogy ha valaki társaink közül 
a mai nehéz megélhetési viszonyok között elesik, 
annak segítségére tudjunk sietni, ha valaki sorssuj- 
tottan, szegényen végzi be pályáját s hajléktalanul 
bolyong abban a menházban, amely hála Glück Fri
gyes meleg szivének ( TápéY) már nemsokára tető 
alatt lesz, találjon otthont, ahol lehajtsa a fejét és 
kipihenje az élet sok nehézségét, fáradalmát. Uraim

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Ne haragudjanak, hogy elragadtattam magamat és 
tovább mentem a kelleténél. Bár engedné az Isten, 
hogy e szavak és mindaz, amit ma hallottak,^ szi
vükbe férkőzne és akkor, miikor hazatérnek néhány 
kellemesen eltöltött nap után, érezzék, hogy Önöknek 
kötelességeik vannak! Nem nekünk, a vezetőségnek 
tesznek vele szívességet, hanem azzal cselekesznek 
jót, akit beíratnak a szövetségbe és a nyugdíjinté
zetünkbe. Az lesz Önöknek hálara kötelezve, aki az 
Önök közvetítése révén öreg napjaira nyugdíjhoz, 
esetleg menhelyünkön otthonhoz jut. Ezek fogjak ál
dani Önöket a vendéglősök menhelyén, amely min
den magyar vendéglős büszkesége lesz. Én az Önök 
egészségére, otthonmaradt és elhozott családjuk 
egészségére ürítem poharamat és kérem, tartsák meg 
a vendéglősszövetséget szivükben, tartsák meg úgy, 
hogy azt a magukénak vallják és tudják. Az Isten 
éltesse önöket! (Taps.)

Frenreisz István beszéde.
Tisztelt Uraim ! Tagadhatatlan, hogy ma már a 

sajtó: a)z, ami szárnyralebbenti az erőt, az alkotó 
erőt és viszi az éltető gondolatot. A sajtó ma már 
kikerülhetetlen folyó a !mi részünkre. A sajtóhoz sza
lad, aki alkotásra termel és a sajtói segíti elő az 
alkotásokat. A vendéglősipar és sajtó, között min
dig kellemes viszony volt. Czélunkat, az ipartársulat 
ügyeit mindig pártolta. A nagyközönség között bará
tokat szerzett nekünk, jótékony intézményeinket szin
tén pártfogásába fogta. Mi ezt tudjuk és értékeljük. 
Ma pedig ennek kifejezést akarunk adni. Én éltetem 
a magyar sajtót, annak derék’ munkásait és hiszszük, 
hogy mint a múltban segítségünkre voltak, úgy a 
jövőben is nehéz munkánkban buzdító barátaink ma
radnak. Az Isten éltesse a magyar sajtót. (Taps.)

Dr. Nagy Sándor beszéde
Mélyen tisztelt urak és hölgyek ! Fia valaki azt 

kívánná tőlem, hogy rövid pár szóval jellemezzem 
a vendéglősipar múltját, jelenét és jövőjét, nem jön
nék zavarba és bár érezem, hogy mily rendkívül 
nehéz dolog valamit általában, röviden, lényegbeha- 
tóan jellemezni, mégis 'merném ezt a feladatot vál
lalni és jellemezném akkép, hogy a vendéglősipar 
múltját úgy jellemezném, hogy az volt a Gundel- 
korszak, jelenét és jövőjét pedig úgy, hogy ez a 
Glück-korszak. Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! 
Egy angol filozófus és iró, Carlyle mondja a 
»Hősök« czimü könyvében, hogy a hősök csinálják 
a hősi időket és nem megfordítva, a hősi idők á 
hősöket. Mert felhoz példát, hogy Róma hanyatlá
sának idején évszázadokon át vártak az idők a hő
sök után qs azok nem jöttek. Itt kell lenni a hős
nek, jelenlenni és az ő tüzes, szenvedélyes lelkének 
forró cfsókjait beleölné az alkotásba és akkor lesz hősi 
idő! Azt, amit nagyban a történelem mezején lá
tunk, ugyanazt figyelem én meg közvetlen közelről 
a vendéglősipar történetében. Sokan vontak már pár
huzamot G und el János és Glück Frigyes működése 
között. Ls hálás feladat nemcsak a hasonlóságokat 
ebben a két nagy férfiúban, a vendéglősiparnak eb- 
ben a két hősében keresni, hanem azokat a külön
böző és éppen ezért egyéni, individuális sajátságo
kat is, amelyek alkotásaikban a legpregnánsabbul nyi
latkoznak meg. Mik ezek a tulajdonságok ? Megért
jük ezt azonnal, ha határnak beállítjuk azt az időt, 
amelyben a két férfiú, egyik a múltban, másik a 
jelenben működött, illetve működik. Akkor, amikor 
Gundcl János állott az ügyek élére, nem volt semmi, 
De volt rosszabb, mint a semmi. Volt lenézés, ki- 
csinyh's, bizonytalaiiság, bizalmatlanság, hogy lcsz-c

és Kávés-Ipar
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ebből az iparból valami ? Volt a tekintély hiánya 
és ezer és ezer rossz tulajdonság, melynek Ietiprá- 
sával lehetett csak teremteni. És hogy egy ily me
zőn valami alkotás létrejöhetett, ahhoz higgadtság, 
előrelátás, s z ív ó s  akarat, nivelláló képesség és kon- 
czentráló erő kellett, olyan, amilyen Gundel Jánosban 
volt. (Éljenzés.) Igen, uraim, Gundel János volt az 
a férfiú, az a Deák Ferenczünk1, aki megcsinálta a 
kiegyezést a legnagyobb ellenféllel, a lekicsinylés, 
a közöny, az érdektelenség ellen. És csinált olyan 
kiegyezést, bogy annak nyomán virágzó élet fakadt 
és ami Glück Frigyes kezében ma már többé nem 
semmi, de nem is lényegtelen, kis valami, hanem 
olyasmi, aminek súlya, ereje van, aminek értéke van.

És nézzük, milyen ember az, akinek ez az érték, ez 
a drágakő a kezébe került, milyen ember Glück Fri
gyes ? Nem mindén elfogódottság nélkül próbálok 
szerény erőmmel vállalkozni erre a feladatra, nem 
tudom, el fogom-e találni, de az én szerény Ítélőké
pességemmel azt hiszem, hogy Glück Frigyest leg
elsősorban az jellemzi, hogy ő modern, esztétikus 
egyéniség. Az esztétika az a legfőbb törvény, amely 
minden gondolatát, érzését, cselekvését átjárja. Ez 
az esztétika vele van mindig. Glück Frigyes nem tud 
kizárólag csak jót alkotni, amit ő alkot, az azon
kívül hogy jó, mindig még szép is. Ez az ő egyéni
ségétől, cselekvéséből és mindén lépésétől elválaszt
hatatlan. Ez benne van, ez vele jár úgy, mint ahogy 
a napsugárban benne van minden szin, bár fehé
ren verődik vissza, de ha a spectral analysist meg
csináljuk, külön látjuk minden színét. Ezt az eszté
tikát látom benne, ha azon a prismán keresztül né
zem, amely analysálja a cselekvések rugóit. Ö az 
a szép lélek, aki magában hordozza, azt lehet mon
dani, egy világrész mindén szép tulajdonságát és 
aki amellett oly modern és ezt bátran merem mon
dani, hogy az ő egyéniségében invidualiter keresz
tülment mindaz, amit a művészet történetében lá
tunk, amikor a művészet a lényeges felé ment és a 
detailt 'levetkőztette. Ugyanezt találom meg az ő egyé
niségében és ezért találom modernnek, mert ő is a 
lényegesre tör, meglátja a tömkelegben, a zűrzavar
ban a fonalat, amelyet meg kell ragadni és mert 
ezt meglátja, vezeti mindén lépését a siker. Mélyen 
tisztelt hölgyeim és uraim! Van különbség a két 
hős egyénisége között. Ha szabad a próféták példá
ját föleleveniteni, a próféták sem voltak mind egy
formák. Az egyiknek az volt a hivatása, hogy csak 
hirtíésse az igét, hogy jönni fog a Megváltó, a má
sik próféta már cselekedett is és átvezetett egy né
pet a tengeren. De nem! is a|z a lényeges, hogy mi
ben különböznek, vagy miben hasonlítanak egymás
hoz. A tény az, hogy ők óriási szolgálatot tettek az 
iparnak és  büszkeségei az iparnak és én tiszta szív
ből kívánom, hogy e két férfiút, Gundel János és 
Glück Frigyes urakat az Úristen sokáig éltesse! 
( Lelkes taps.)

Kővári Jenő beszéde.
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!
Az előttem szóló iGundcl Károly szeretett és 

tisztelt kartársam egy intézményt említett, amely a 
közel jövőben fog (megvalósulni és pedig Glück Fri
gyes és az ő leghűségesebb hadvezére, Konuner Fe- 
rencz fáradtságos munkája révén. És mi már látjuk 
is az!t a nagy, gyönyörű perspektívát, amikor majd 
menházunk kapui megnyílnak, hogy szerető otthont 
nyújtsanak elesett harczosiainknak. A közeli napok
ban, alig van néhány napja, láttam a mi nemesszivü 
és igazán ideális gondolkozást! és nagytudásu el
nökünket. Az öröm ragyogott arczárói, szentéből a

1 I? BELÁT! NY 1
§

□ □
PEZSGŐS

□ □

boldogság tükröződött. »Mi az? —• kérdeztem tőle, 
—' talán megtalálta az örök ifjúság kövét ?« »Nem, 
ennél is többet!« —i volt a válasz. És akkor lát
tam, hogy ha ily emberek kezében van letéve az 
ügy, rohamosan, huszmázsjás kövekkel haladunk a 
czél, az épület elkészülte felé és akkor azt a pozi- 
oziót fogjuk majd betölteni, amit a háborúban a 
vöröskeresztesek. Az elesett harezosokat, akiket a jkőz- 
élet mezején az életért vívott nehéz harezokban ért 
súlyos csapás, fogjuk e jlótéti intézménynyel segíteni. 
A pihenésre vágyó embereknek megmutatjuk majd', 
hogy ez a te szobád, ai te hajlékod s ezért csak 
egy kötelességed lesz, hogyha majd t. i. kongatnak 
a közös étkezéshez, lemégy az étterembe. Más kö
telességed nem lesz. És mikor majd este pihenni fog
nak, mert bizony a jő' öreg Vendéglősöknek majd 
este 8 órakor le kell feküdni, az ő aziljukba, ami
nél szebbet, nemesebbet alkotni nem lehet, össze
teszik majd reszkető kezüket és azok az emberek, 
akik igy tudnak örülni annak, hogy szépet és oko
sat alkotnak, mikor lehajtják öreg fejüket a vánkos
ra, hálaimát fognak küldeni az Egek Urához. Ehhez 
már most előzetesen azt kívánom, hogy a mi derék, 
végtelenül kedves, iparunkért annyira lelkesedni tudó 
és iparunkat úgy szerető elnökünket, Glück Frigyest 
és alelnökünket, Kommer Ferenczet az Isten éltesse! 
LÉI jenzés.)

Fischer Emil beszéde.
Igen tisztelt Uraim !
Engedjék meg, hogy egy hasonlattal kezdjem 

felszólalásom. Volt a messze keleten egy feejdelem, 
akinek egyetlen kéjencz vágya az volt, hogy min
dennap délután megvakartatta a hátát. (Derültség.) 
Erre a czélra tartott magának egy udvari fővaka- 
ronezot. (Derültség.) Egy szép napon ez az udvari 
vakaroncz megirigyelte fejedelmének kéjét, amit a 
vakarás által okoz és behívott valakit, aki megva
karta az ő hátát is. Egy (alkalommal a fejedelem 
megfordult és látja, hogy az egész udvar véges- 
telen végig vakartatja a hátát és ugyanabban a kéj
ben úszik, mint ő. Én is végighallgattam a szép 
szónoklatokat, kezdve Gundel Jánostól egészen Kő
vári Jenőig és hallottam, hogy mindenkit tisztessé
gesen, becsületesen, érdeméhez méltóan megvakar
tak. Engedjék meg, hogy kivételt tegyek. Én nem 
vakarok meg senkit, de megígértem Gundel Károly 
és Kommer Ferencz barátomnak, hogy nem is bántok 
senkit. De daczára annak, hogy nem is kívánom za
varni a mai gyönyörű harmóniát, ne vegyék rosssz 
néven, ha mint olyan férfiút, aki sokat dolgozom 
vendéglősökkel és kávéháztulajdonosokkal, szivem 
egyszer kiöntöm igazán és megmondom véleménye
met. Daczára annak, hogy Gundel János barátom 
és Glück Frigyes ur sokat fáradoztak ezen ipar meg- 
nemesitésén és intézményünk nagy feladatához talál
tak is egy elsőrendű direktort, Walter Károly ked
ves barátomat, ez a szép szakma oly iparág, amelybe 
belekontárkodhatik mindenki. Ez egy valóságos bör- 
zeczikk, egy oly börzeczikk, amely eddig csak a ká
véházaknál volt divatos, hogy t. i. letört és bukott 
kereskedők, börzianerek —i figyelni fogok mindén
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szóra és nem bántok senkit *—i árulják a kávcliá- 
zakat, magas áron adják el és a szállítók, amelyek
hez, sajnos, sokszor én is tartozom, másnap a tulaj
donos helyett egy özvegyasszonyt találnak a kávé- 
házban, mint tulajdonosnőt, aki kidobja a szállítót 
azzal, hogy nem rendelt semmit, mit akarnak tőle, 
igazságtalan követelést rajta behajtani nem lehet! 
Mélyen tisztelt Uraim! Én azt kívánom, hogy egy 
olyan iparágnak, amelynek az élén Gli'ick Frigyes 
és Qundel János tisztelt barátaim állanak, egy oly 
iparágnak, amely annyi jóindulattal, nagylelkűség
gel készíti elő a fiatal generácziót, abban az irány
ban kellene elsősorban összetartania, hogy ne en
gedjék felülkerekedni azokat, akik csak azért akarnak 
ebbe az iparba belekontárkodni, hogy elsősorban meg- 
rentsák a mellettük levő tisztességes kávés vagy ven- 
dég'lősiparos konkurensüket, akinek véletlenül jó 
dolga van és megrontsák azokat, akik tisztességes, 
becsületes munkássággal, pinczérségüktől, borfiusá- 
guktól kezdve szaktudásukkal annyira vitték, hogy 
tisztességes jövőt biztosíthatnak maguknak. (Taps.)
Mélyen tisztelt Uraim ! Nem szégyenlem kimondani, 

hogy én gyakran léprementem és tudom, hogy nem 
hálás a mai felszólalásom, nagyon sokat fogok ez
által elveszíteni, de kimondok mindent, ami a 1 cl - 
kémén fekszik, mert tisztességes czélt kívánok szol
gálni felszólalásommal. A múltkoriban is lépremen
tem azoknál, akik a tisztességes, becsületes iparo
sokat, akiket névről sorra megemlíthetnék, csak azért 
kívánták megrontani, hogy melléjük felkeveredve, az 
ő üzletüket hazug forgalommal drágán tudják to
vább adni. Nemcsak a börze, nemcsak az illető tu
lajdonosok, akik kávéházvásárlással foglalkoznak, ha
nem mi, szál/itók is nagyrészben bűnösei vagyunk 
ennek a ténykedésnek. Bűnösei vagyunk azért, mert 
hogy ha az Erzsébet-körut és nem tudom milyen 
utcza sarkán hogy véletlenül ne aposztrofáljak 
ismert személyeket — egy jó üzlet keletkezik, szem
közt bizonyosan találkozik valamilyen borüzlet, vagy 
pezsgős, vagy hogy sokat nevezzek meg, hogy is
mét ne jussak bajba, valami kereskedő, sörgyáros, 
vagy más gyáros és ez keres egy pinezért, akinek 
fogalma sincs az üzleti ténykedésről, de aki becsü
letes, tisztességes munkával keresi meg ma minden
napi kenyerét mint pinezér, ezt kiragadja a mun
kából, beállítja a vendéglőbe, csak azért, hogy a 
mellette levő becsületes polgárembert megkárosítsa. 
Mélyen tisztelt Uraim ! Ha önök ezen a bajon segí
teni óhajtanak, nem csak az iskolára fektessék a 
fősulyt, mert én azt látom, hogy nincs még egy 
ország, amelyben ülück Frigyes iskolájának megte
remtése óta oly jóravaló pinczérgenerácziót teremte-

és K ávés-Ipar

nének, mint aminőt most Walter Károly igazgató 
ur segítségével teremtenek, hanem arra, hogy kit 
fogadnak be maguk közé és figyelmeztessék szál
lítóikat, hogy nem tűrik meg a piszkos konkurrentia 
támogatását.' A fiatalemberek, kik az iskolából ki
kerülnek, tiszteletreméltók, tisztességes pinezérfiuk. 
De megengedik, mélyen tisztelt uraim, hogy elér
kezik mindenkinél az a vágy, hogy ha mint borfiu 
kezdte hivatását, végre mint vendéglős fejezze be 
életét. A szolgaságtól távolodni kíván. £s ha mi szál
lítók nemcsak azokat a tisztességes pinezérembereket 
támogatjuk, akik valami iskolát végeztek, tehát min
den tudással, intelligencziával bírnak arra nézve, hogy 
önálló üzemet vezethessenek, ha mi szállítók nem 
azokat támogatjuk, akik azt tényleg megérdemlik, 
akik úgy, mint Gundel, vagy a Kommer-család, ki
csiből kezdték és nem mindjárt egy 300,000 koronás 
üzletet nyitnak 1000 korona készpénzzel, amelyet ak
kor kértek kölcsön, hanem akik tisztességesen, be
csületesen megkeresett pénzükből egy olyan kis üz
lettel kezdik, mint valaha á mi igazán nagyrabe- 
csiilt Gundel barátunk, ha mi ezeket támogatjuk, 
tisztelt Uraim, sem penziót, sem a menházat nem 
fogják túlságosan igénybe venni, hanem mindenki 
olyan jövőt biztosíthat magának, hogy büszkén és 
önállóan végezheti munkáját és ezen tisztességes, be
csületes munka után megtalálja azt a nyugodalmas 
életet, amely megilleti az iparost, ha szakmáját tény
leg tanulta. (Taps.) Mélyen tisztelt Uraim! Tisztelet- 
teljesen kérem Önöket, méltóztassanak gyönyörű köz
gyűléseiket valamikor arra felhasználni, hogy felszó
lítsák mindazokat, akik uj üzletek keletkezésében a 
legnagyobb szerepet játszották, a különböző előle
gező szállítókat, hogy azok oly előlegeket adjanak, 
amelyeket nem uzsorás kamattal tudnak részben visz- 
szakapni évek után, hanem amelyeket annak az em
bernek egyéni képessége, tudása, becsülete megér
demel. Ha mi ezekre fogjuk a fősulyt fektetni, mé
lyen tisztelt Uraim, akkor nem szükséges a kormány 
képesítése, amire úgyis hiába várunk, úgy hallom, 
hogy az uj ipartörvényrevizióban erről is lesz szó, 
de most egyáltalán nem hallani róla semmit. Én, 
mélyen tisztelt Uraim, ennek az üzletnek, ennek az 
iparágnak ama tisztességes, becsületes Jnunkásaira ürí
tem poharamat, akik kicsiből kezdve, a saját becsü
letes munkájuk révén ma itt is becsületes munká
juk által élvezik minden szállítónak tiszteletét. Az 
Úristen őket sokáig éltesse. (Lelkes éljenzés és taps.)

Pogány János (Pécs) beszéde.
Az ebéd utolsó szónoka Pogány János pécsi ven

déglős meleg szavakkal köszönte meg a szives ven
déglátást és a legmelegebb szavakkal emlékezett meg 
a magyar vendéglősipar két vezérférfiáról, akik di
csőségére válnak az iparnak. Közülök az egyik az 
volt, aki megalkotta és szervezte Budapesten az első 
ipartestületet, amelynek még akkor német volt a nyel
ve, ma pedig valamennyien tiszta magyarok. Szó
lott ezután a kongresszus folyamán hangoztatott sé
relmekről, amelyeket az ipartörvény revíziójával vél 
csak megszüntethetőnek. Minden kérelmezést hiá
bavalónak tart addig és az elnökségnek minden lé
pése eredménytelen, amig a viszonyok gyökeresen 
meg nem változnak, amig a kormány nem gondosko
dik a bajok orvoslásáról, amig a vendéglősök nem 
szakképzettek, őszinte ragaszkodását fejezi ki az el
nökség iránt, a vidéki vendéglősök szeretetét tol
mácsolja annak hangoztatásával, hogy amig lesz ma
gyar vendéglős, azok szivében élni fog mostani ve
zetőség iránti szeretet. Glück Frigyesre emelte po
harát. (Taps.)

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A diszebéd étrendje a következő volt:
, Budapest, 1913. szeptember 23.

ÉTREND

A jó rágás fél emésztés!!
Az élelekben foglalt tápanyag mennyisége

1 éhéi je 
gramm

Zsil
gramm

Szénhydrát
gramm

Kalória
érték

Szárnyaskivonat, csészében
120ccma

Balatoni süllő, csirág- 
fejekkel és barnított

nem á p lá ló , csak erősitő

„ v a j j a l ................... 120 gr.
Ozgerinc-szelet,

lioamájjai és rizszsel 
és tormás ribizke-

11 20 16-98 114 208-50

kocsonyamártással . = 150  g i.  
Roston sült harmat

ié rce, aj ókás fejes

18-21 3-07 44-57 285-94

salátával . . . . =  150 gr. 
Savarintészta-gyííríí,

26-74 12-24 3-02 235-84

ananászszal sülve . =  80 gr. 
Vegyes sajtos falatok,

4-52 6-96 31-70 213-23

darabja...................=  50 gr.
Idény gyümölcsök

9-77 15-76 0-37 188-14

=  kb. 100 gr 0-60 — 14-40 61-50
Francia kenyér . . =  100 gr. 5-52 0-38 56 64 258-39
Fekete kávé cukorral =  10 gr. — — 9-60 39-36

Összesen 880 gr.
ITALOK

76-56 55-39| 161-44 H90 9U

Kőbányai sör 
Pannonhalmi fehér és 
Tényői vörös bor 
Törley Qrand vin réservée 

pezsgő

Összeállította és számította: 

Löhnert Mátyás
konyhamester.

Este díszelőadás volt a Népoperában. Az elő
adáson a vendégek legnagyobb része estélyi öltö
zékben jelent meg. A Népopera igazgatósága a köz
gyűlés rendező bizottságának kérelmére megváltoz
tatta megállapított műsorát, úgy hogy vendégeink 
Arányi Dezső, Adler Adelina művészi előadásában 
élvezhették a »Hoffmann meséi«-nek örökszép zené
jének gyönyöreit.

*
A 'közgyűlés harmadik napján — szeptember hó 

24-én — reggel 9 órakor a közgyűlés résztvevői 
és családtagjaik a városi villamos vasút rókusi meg
állójánál találkoztak, ahonnan a rendelkezésükre bo
csátott küliönkocsikon az Első Magyar Részvényser- 
főzöde R.-T. igazgatóságának meghívására a sörgyár 
kőbányai telepeinek megtekintésére indultak. A ha
talmas, európai hirü gyárépületek főbejárójánál kel
lemes meglepetésként a sörgyár igazgatóságának ne
vében Glück Frigyes elnök, mint igazgató, Moiret 
Ödön igazgató, a sörgyár népszerű vezérképviselője 
Rajágh Lajos és Stejanovits Döme fogadták a ven
dégeket, akikhez Glück Frigyes intézett rövid, de 
szívből jövő üdvözlő szavakat. Az üdvözlés után a lá
togatók több kisebb csoportra oszolva, a gyár egy- 
főtisztviselőjének (Vezetésé alatt a gyári épületek (gép
ház, erjesztők, raktárpinezék, palaczkolók stb.) meg
tekintésére indultak, nagy érdeklődéssel hallgatva a 
gyár mintaszerű, a kor legmagasabb színvonalán álló 
mesés technikai berendezésére vonatkozó szakszerű 
felvilágosításokat. A berendezések megtekintése után 
a látogatók a főépület hatalmas nagytermében ta
lálkoztak, ahol Moiret Ödön igazgató szívből jövő, 
meleg szavakkal tolmácsolta az igazgatóság örömét 
afelett, hogy a szövetség a gyártelepet látogatásá

val kitüntette, majd pedig — Glück Frigyes felé 
fordulva —> az igazgatóság és a gyár személyzetének 
hálás köszönetét fejezte ki azért az ügybuzgóságért, 
amelylyel Glück Frigyes, mint a vállalat igazgatósá
gának tagja, a vállalat fejlesztését és felvirágzását 
elősegitette. E munkássága elismerése jeléül művészi 
kivitelű ezüst serleget adott át Glück Frigyesnek, 
ki a kitüntető figyelemért meleg szavakkal mondott 
köszönetét.

A társaság ezután a Müller és Holub által ren
dezett buffethez ült és ennek szakácsmüvészeti kiál
lításba illő fogásai mellett látott a részvényserfőzde 
pompás söreinek élvezetéhez. Közben Bokros Károly 
elnök hazafias lendülettől áthatott beszédben vázolta 
ama kötelességeket, amelyek a hazai söripar támo
gatása körül a vendéglősökre háramlanak, találó sza
vakkal vázolva ama kiváló érdemeket, melyeket az 
Első Magyar Rézsvényserfőzde vezetősége szerzett 
magának a magyar sörgyártás fejlesztése és felvi
rágoztatása körül. i

H elyreigazítás.
A »Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek 

és kávéssegédek országos nyugdíjegyesülete« f. évi 
közgyűléséről lapunk 1913. október 15-iki számában 
megjelent tudósításunkba a nyomda téves tör de/esc 
folytán hiba csúszott. A tudósítás e részét helyreiga
zítva, tudósításunk e része helyesbített szövege a 
következő:

Fellner László: Mélyen tisztelt Elnök Ur! A 
mai ünnepélyes közgyűlés alkalmából a budapesti 
vendéglős iskolák növendékeinek, a jövendő vendég- 
lősgenerácziók üdvözletét tolmácsolom. Akik isme
rik Nagyságod múltját, azt a 15 évet, amit a ven
déglősipar szolgálatában eltöltött, tudják azt is, hogy 
nemcsak közvetlenül az ipar fejlesztése körül szer
zett hatalmas érdemeket, hanem az ügy iránti sze
leiéiből, ahol munkára és támogatásra volt szük
ség, sehonnan se hiányzott. Különösen hálásaknak 
kell lennünk nekünk, a vendéglős iskola növendékei
nek, mert az első pillanatban, amidőn Glück Frigyes, 
az iskola eszméjének megpenditője, és később meg
testesítője e gondolatot megvalósította, Nagyságod 
odaállt és nemcsak szóval, hanem cselekedettel is 
támogatta a nemes emberbaráti törekvést. Amikor az 
iskola még csak a jövő [reménye és a gondolatok 
álma volt, Nagyságod odaállt ama kevesek közé, akik 
a lefolyt 15 év alatt mindig szeretettel gondozták az 
iskola ügyeit. Mi, a jövendő vendéglősgeneráczió, 
eljöttünk, hogy Nagyságodnak példájából, életének 
munkásságából erőt, kitartást és lekesedést nyerjünk 
jövendő munkásságunkhoz. Ez ünnepélyes alkalom
mal kéremi a Mindenhatót, terjessze ki a mi nemes jó
akarónk életét az emberi kor legvégső határáig nem
csak a mi, hanem1 kartársaink és kedves hozzátar
tozói örömére. Az Isten éltesse sokáig. (Éljenzés és 
taps).

Cserzy Mihály (Szeged): Tekintetes Közgyűlés! 
Üdvözletei hoztam Szegedről, a jszegedi vendéglősök 
ipartársulatától. Miután ezt az üdvözletét okmány 
alakjában adjuk át Bokros Károly elnök urnák, fel 
fogom olvasni annak szövegét. (Felolvassa a szegedi 
vendéglős ipartársulat által küldött diszokmány szö
vegét és áinyujtja az Egyesület ezüst babérkoszo
rúját. (Lelkes taps).

L I F T H H V E R L H R Q  H I E T H L

szem ély-, teher- és é te l-fe lv o n ék
kéz i és v il la m o s  erőre. G yá r: B u d a p e st ,  V i l i . ,  N a p -u tc z a  2 2 . }öIe,fe0fn» *M :
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Kőváry Jenő: Melyen tisztelt ünneplő közön
ség! Szeretett Elnökünk! A nyugdíj egyesület tagjai 
nevében óhajtom szeretett elnökünket néhány meleg 
szóval üdvözölni! (Halljuk!) Amidőn ezelőtt tizen
öt esztendővel Bokros Károly tele rajongással, hittel, 
lelkesedéssel kezébe vette a nvugdijegyletnek, egy 
nem létező valaminek, egy ábrándnak kormányrudját, 
sokan voltak a kétkedők, akik ajkbiggyesztve, ki
csinyléssel mondták ki a (vétót, hogy ez is halva szü
letett idea! Ószintén akarok nyilatkozni! Iparunk
nak nagyobbik fele igy gondolkozott. De ez szeretett 
elnökünk nem szegte Önnek kedvét, hanem amint már 
erős akaratú, alkotni vágyó embereknél szokott lenni, 
Önnél a lekiizdhetlennek vélt akadályok leküzdhetlen 
lelki erőt szültek. Annál görcsösebben ragaszkodott 
e gyönyörű eszme megtestesítéséhez, belevitte minden 
tudását, lelkesedését, rajongását, kartársaiért érző me
leg szivét, és megmutatta, hogy háborút tud nyerni 
a világ legmegbizhatatlanabb seregével, a pinczérek- 
kel. A mi derék pinczéreink ne vegyék ezt a jelzőt; 
zokon, mert hiszen köztudomású, hogy ők csak a 
mának élnek, és akkor, amikor a jövőről van szó, 
kissé könnyedén gondolkoznak. Hogy milyen nehéz 
titáni küzdelem volt ez, csak az tudja méltányolni, 
aki mint én, közel 10 esztendeig mindennap láttam 
ama rengeteg fáradalmakat, azt a határtalan lelkese
dést, és azt a páratlan áldozatkészséget is, mellyel 
gyakran még üzleti érdekeinek rovására is egyesüle
tünk érdekében működött, aki láttam az álmatlanul 
töltött éjszakákat, amelyek végre meg is hozták azt, 
hogy a krajczárokból százezrek lettek. Tiz esztendő 
után, amikor már az intézmény szilárd volt és fokoza
tos fejlődést mutatott, szeretettel nyújtották az elisme
rés pálmáját iparunk legjobbjai. Kétkedők már nem 
voltak, de gyülölködők igen. Akik igyekeznek be
csületes, derék, törekvő embereknek jól megérdemelt 
babérait megtépázni és ebben a vak gyűlöletben nem 
látták, hogy a társadalom mostoha gyermekeinek, 
azokról, akikről semmiféle intézmény nem gondosko
dik, hajlékába akarják a csákányokat belevágni. Ke
serűséget okoztak ezek a gálád bántalmak, de el
téríteni a kitűzött czéltól nem tudták soha. Ment, 
szilárdan, egyenesen, fölemelt fővel, befelé némán 
könnyezve, de kifelé dolgozva és lelkesítve. S azután 
mit láttunk Uraim ? Tiz év után a kétkedő jóakarók 
hajoltak meg, ma, tizenöt esztendő után a gyülölkö
dők hallgattak el. Mily tökéletesnek kell lenni az in
tézménynek, ha m\úr annyi irés sincs rajta, hogy a 
konczra leső kuvaszok beleharaphassanak! Ennek a 
nagyszerű háznak, ennek a jól megépített intézmény
nek minden téglájába bele van vésve az Ön neve, 
szeretett elnökünk, és állhat ez a ház, de álljon is 
századokig, Bokros Károly neve sohasem fog benne 
elhomályosodni. (Éljenzés). És ma ezen az ünne
pélyes aktuson egy igaz, derék embernek jól meg
érdemelt ünnepel tetősén, emlékébe idézem azt a hőn 
hangoztatott kérelmet a Mindenhatóhoz, hogy sze
retné megérni ennek az intézménynek gyümölcsosz
tását. Hát igenis ott tartunk, mélyen tisztelt köz
gyűlés, hogy egyesületünknek számos nyugdíjasa van. 
És Ijjiia ehhez a nemeslelkü emberhez száll a világ 
legszebb zenéje, az özvegyek és árvák hálaimája, la 
becsületes emberek tisztelete és rajongó szeretető. 
Mindannyiunk nevében, akik itt vagyunk és annak 
a sok száz tagnak nevében, akik jelen nem lehetnek, 
arra kérem a Mindenhatót, hogy szeretett Elnökün
ket épségben és egészségben sokáig tartsa meg, hogy 
ennek a gyönyörű alkotásnak mlég sokáig örvendhes
sen. Isten éltesse. (Lelkes éljenzés és taps).

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
c.r, n

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

J e g y ző k ö n y v .
Felvétetett a szállodások, vendéglősök, kávésok, pincé

rek és kávéssegédek országos nyugdijegyesülete igazgatósá
gának 1913. évi október hó '31-én az egyesület központi irodá
jában tartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Frenreisz István, 
Koinmer Ferencz, Holub Rezső, Kőváry Jenő, Wilburger 
Károly, F. Kiss Lajos, Várady József, Szántó Ferencz, Páris 
Vilmos, Szente Imre, Pelczmann Ferencz, Oláh Gyárfás Mi
hály igazgatósági tagok és dr. Nagy Sándor jogtanácsos.

Elmaradásukat kimentették: Dökker Ferencz és Walt? 
György.

3028. Elnök az ülést megnyitja és üdvözli az igazgató
ság tagjait, ezek közül különösen Szente Imre, Várady Jó
zsef, Pelczmann Ferencz és Oláh Gyárfás Mihály igazgatósági 
tagokat, akik ezúttal először jelentek meg a nyugdijegyesület 
igazgatósági ülésén. Kéri őket, hogy a tárgyalásokban oly 
buzgalommal vegyenek részt, mint amelyet az ügy megér
demel.

A jegyzőkönyv vezetésére dr. Nagy Sándor jogtanácsost, 
hitelesítésére Kőváry Jenőt kéri fel.

Jogtanácsos felolvassa a (múlt ülés jegyzőkönyvét, melyet
az igazgatóság észrevétel nélkül hitelesít.

3029. Jogtanácsos felolvassa a XVI. évi rendes közgyű
lés jegyzőkönyvét, valaímint a belügyminiszterhez az alap- 
szabálymódositások ügyében felterjesztendő kérvényt és jegy
zőkönyvet.

Az igazgatóság a Budapesten 1913. évi szeptember 
hó 22-én tartott XVI. évi rendes közgyűlés jegyzőköny
vét hitelesíti. Megbízza jogtanácsost, hogy az alapsza- 
bálymódositásokat belügyminiszteri láttamozás végett fel
terjessze.
3030. Jogtanácsos bemutatja a választmányok havi el

számolásait. i
A Budapesti választmány őktóber havi bevétele 2142 ko

rona 98 fillér, kiadása a folyósított nyugdijak és visszafizeté
sekkel együtt 1011 korona 89 fillér volt. Csekkszámlára be
küldött 1131 korona 09 fillért.

A Pozsonyi választmány október havi elszámolása 776 
korona 53 fillér bevételt és 42 korona 60 fillér kiadást tüntet 
fel. Csekkszámlára beküldtek 733 korona 93 fillért.

A Kassai választmány október havi bevétele 250 korona 
74 fillér, kiadása 74 korona. Csekkszámlára beküldött 176 
korona 74 fillért.

Végül a Szombathelyi választmány szeptember havi el
számolása 198 korona 12 fillér, kiadása 81 korona 74 fillér 
volt. Csekkszámlára beküldetett 116 korona 38 fillér.

Az igazgatóság a jelentéseket jóváhagyólag tudo
másul veszi. i
3031. Jogtanácsos bemutatja a pozsonyi választmány jegy

zőkönyvét, melyszerint özv. Stukofszky Istvánnénak újból sa
ját nevére kiállított iparigazolvány alapján vendéglői üzlete 
van, minek folytán a tagdijak folytatólagos fizetését és hát
ralékainak törlesztését megkezdette.

Az igazgatóság ezt jóváhagyólag tudomásul veszi. 
Ugyancsak a pozsonyi választmány jegyzőkönyve sze

rint Jamasch'ka József a tagdíj fizetésnek megkezdését óhajtja 
az eddigi alapszabályok értelmében.

Az igazgatóság ezt a kérelmeit a módosított alapsza
bályok 104. a) szakasza alapján nem teljesítheti.
3032. Jogtanácsos jelenti, hogy Kernszt Henrik fehér- 

templomi vendéglős rendes tag meghalt. Özvegye a saját és 
két gyermekének végkielégítéséért folyamodott.

Jelenti, hogy a végkielégítés összege az alapszabályok
8., 50. és illetve 59. szakaszai értelmében az özvegy részére 

300 koronát, a gyermekek részére egyenként 60 koronát 
tesz ki. ,

Az igazgatóság elrendeli, hogy Kernszt Henrik öz
vegyének az alapszabályok értelmében őt megillető 300 
korona végkielégítés folyósittassék; Kernszt Henrik 14 
even aluli gyermekeinek egyenként 60 korona végkielégítés 
csak a szükséges igazoló okmányok beérkezte után az 
illetékes arvaszékhez befizettessék.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Az összegeket a budapesti választmány folyósítja.
3033. Jogtanácsos jelenti, hogy Letenyei József betegség 

cziinén hat havi, Mátyás Ödön pedig folyó évi november ha
váig terjedő halasztás engedélyezéséért folyamodott.

Az igazgatóság ezen halasztásokat megadja.
3034. Jogtanácsos bemutatja Taliankó István tagdíj visz- 

szafizetés iránti kérvényét.
Az igazgatóság ezt a kérelmet az alapszabályok 64. 

szakasza alapján elutasítja.
3035. Jogtanácsos jelenti, hogy a postatakarékpénztártól 

4000 'korona utalható át.
Az igazgatóság ezen 4000 koronányi összeget a Ma

gyar Országos Központi Takarékpénztárnál levő folyó
számlára utalja át. '
3036. Jogtanácsos .indítványára

az igazgatóság Petanovics József urnák, aki a nyug- 
di jegy létből való kilépése alkalmával befizetett tagdijá- 
bóf a neki visszájáról részt a nyugdijegyesiiletnek adomá
nyozta, köszönetét nyilvánítja és megbízza jogtanácsost, 
hogy arról Petanovics József urat az igazgatóság nevében 
értesítse.
3037. Wilburger Károly ur a Budapesti Szállodások. 

Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata pénztárnoka át 
ad az ipartársulat nevében 967 korona 85 fillért, mint az ipar
társulat által rendezett vendéglősbál jövedelmének a nyug- 
dijegyesület részére adományozott hányadát.

Az igazgatóság ezen adományért a Budapesti Szál
lodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának 
jegyzőkönyvi köszönetét nyilvánítja, és elrendeli, hogy 
ezen 967 korona 85 fillér összeg; a Magyar Országos Köz
ponti Takarékpénztárnál levő folyószámlán helyeztes
sék el.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Kmft.

A jegyzőkönyv hiteléül:
Dr. Nagy Sándor s. k. Bokros Károly s. k

jogtanácsos. elnök.

K im u ta tá s
A «Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és 

Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesületének Igazgatósága*
1913. évi október 31-én tartott Igazgatósági ülésén folyó
sított nyugdijakról és végkielégítésekről.

I Nyugdijak.
1. Özv. Bagossy Vinczéné Kassa X. havi nyugd. K 12.50
2. Brukács Ferencz X. « « « 28.33
3. Kintzl Antal X. « « « 21.25
4. Özv. Kéth Károlyné Szeged X. « « « 79.16
5. Klímán Imréné X. « « « 66.66
6. Özv. Rósner Ignáczné s gyerm. X. « ♦ « « 27.—
7. Varasdi Sándor Szombathely X. « « « 35.40
8. Wittreich Nándor Szombathely X. < « « 33.34
9. Zwetkó Lajos Pécs X. « « « 75 —
10. Benky Vilmos gyermeke X. « « « 5.31

II. Végkielégítés
1. Özv. Kernszt Henrikné K 300 .-
2. Kernszt Henrik 2 gyermeke K 120 .-

A  B u d a p e st i k á v é s ip a rtá rsu la t  közlem énye i.

J e g y ző k ö n y v .

Felvétetett Budapesten, 1913. évi október hó 27-én, a 
Budapesti Kávésipartársulat választmányának üléséről.

Jelen voltak: Weingruber Ignácz elnök, Berger Leó t. 
alelnök, Szeiffert Antal alelnök, Holstein Zsigmond pénztáros, 
Árvái Ottó Ede, Brück Károly, Gárdonyi József, Glaser 
Fülöp, Harkai Gyula, Holzer Leó, Kallós Márkus, Katona 
Géza, Steucr Marczell, Szántó Béla, Tihanyi József, IJIits 
Lőrinc/, választmányi tagok, Tauber Salamon felügyelő-bi
zottsági tag; dr. Havas Nándor titkár.

96. Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelenteket. 
Az előző ülés jegyzőkönyvének a (hitelesítésére Tihanyi József 
és Kallós Márkus urakat kéri fel.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt

Wolf Oszkár, Budapest
V ili., Luther-utca 1/b — T elefon: J ó zsef 21-30 
Szállítja a vendéglői és szállodai ezukrászda összes 
szükségleti czikkeit. Különböző gyümölcsízek. Minden
féle befőtt gyümölcsöt. Gyümölcsöt vastag ezukorban.

Gyümölcsnedveket fagylalt készítéshez. 
„Rex“-jegyü mesterséges ételzsir, melynek összetétele: 2/a-ad 
rész tiszta sertészsír és :/3-ad rész tiszta növényzsir. Liszt
cukor, mandula, mogyoró, mazsola, sütőostya, kávékivonat, 
kristályszirup, margarin, vanillia, gyümölcsetherek, méreg
mentes festékek, hajpor, hollandi kakaó- és tunkmassza, hol
landi kakaovaj stb. Mint speciálitást ajánlom: Pudding 
készítéséhez Rischkopf-féle vanillia crémporomat. 

A Schicht György R. T. vezérképviselete: 
„Ceres“-jegyü növényzsirban és vajban, 
„Ceres“-jegyü alkoholmentes italokban.

Naponta szállítás, csakis teljesen friss árukban. A leg
olcsóbb napi árak mellett.

97. Az 1913. évi szeptember hó 9-én tartott ülés jegyző
könyve felolvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

98. Titkár bejelenti, hogy az elnökség uj tagokul felvette: 
Bánó és Szabó (Nejv-York-kávéház rt.), De Ros Mary bárónő, 
Kovács Margit, Barta Teofil, Losonczi Gusztáv és Takács 
Árpád kávésokat 20 korona beiratási díjjal, Surányi Náthán 
és Társa pedig üzletüket megszüntették és kiléptek. Tudomá
sul szolgál.

99. Elnök bejelenti1, hogy dr.'Bódy Tivadar alpolgármester 
megválasztása és Palócz Gyula tagtárs esküvője alka'mából 
az ipartársulat üdvözletét kifejezte. Örvendetes tudomásul 
szolgál.

100. Elnök bejelenti, hogy ifj. Lövvy Adolf és Társa ezég 
a tanonczis'kola javára 100 koronát adományozott. A választ
mány a (íagylelkü adományozóknak a maga részéről is köszö
netét szavaz.

101. Radványi Gyula volt segédtitkár levele, melyben a 
folyósított végkielégítést megköszöni. Tudomásul vétetik.

102. Elnök jelenti, hogy Szeiffert Dezső kávésnak, az 
általános beszerzési és szállítási rt. ellen emelt panasza barát
ságos utón eli.ntéztetett. Tudomásul szolgál.

103. Vas Samu ügyvezető kérelmére, melyben a munka
közvetítő helyisége előtt rendőrőrszem felállítását kéri, a vá
lasztmány elhatározza, hogy a kérelem teljesítését a fel
merülő szükséghez képest az elnökségre bizza.

104. Klein Sándor és 67 társa kérelmére, melyben a 
munkaközvetítő rendjének megváltoztatását s a munkaköz
vetítő kötelező igénybevételének kimondását kérik, a választ
mány megállapítja, hogy a munkaközvetítő igénybevételére 
az elnökség az összes tagokat körlevél utján felhijvta, a munka
közvetítés rendjének megváltoztatása azonban a munkanélküli
ségen nem enyhítene és czéltalan intézkedés lenne.

105. Elnök e kérdéssel kapcsolatban felveti a munkanél
küli szakmabeli munkások segélyezésének kérdését és ennek 
megoldására gyökeres intézkedést óhajt. Hosszas vita és 
Holstein Zsigmond, Katona Géza, Kallós Márkus, Berger 
Leó, Brück Károly, Gárdonyi József, Szántó Béla v. tagok 
felszólalása után a választmány felhatalmazza az elnökséget, 
hogy e czélra a munkanélküli alap tőkéjéből egyelőre 1100 
koronát, szükség esetén az ipartársulat tőkéjéből is ezenfelül 
600 koronát használhasson fel. Ha ez összegek sem lennének 
elegendők, akkor a további intézkedések felől a választmány 
legközelebbi ülésén fog határozni.

106. A József kir. herczeg szanatórium-egyesület halottak 
napján a múlt években követett gyakorlathoz képest a kávé
házi gyűjtés megengedését kéri. A választmány a kérelmet 
teljesíti és errőj a kérelmező egyesületet átiratilag értesíti.

107. Zólyom sz. kir. város városi szálló-kávéház stb. bér
beadására vonatkozó pályázati felhívása, tudomásul szolgál

108. Budapest székesfőváros tanácsának értesítése, mely- 
lyel a 111241/913. sz. a. zárt bors, só és paprikatartók be
szerzésére vonatkoz órendelet végrehajtását f. évi deczcmber 
31-ig felfüggeszti. Tudomásul vétetett és a szaklapban köz
lendő.

109. Elnök bejelenti, hogy a balesetbiztosítás ügyében az 
országos munkásbiztositó pénztár igazgatóságánál az ipar
társulat küldöttségével együtt eljárt, hol azt az értesítést 
kapta, miszerint a kávéházak balesetbiztosítási kötelezettsége

olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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VENDÉGLŐ ELADÁS.
Országos hírnevű, jó menetelő vendéglő ház
zal együtt szabadkézből eladó, v. bérbeadó,
Bővebb felvilágosítással szolgál a tulajdonos: 
Gürsch Ferencz, Budapest I., Koronaőr
utca 6. sz A „Politikus Greisler“-hez címzett 

vendéglőben.

tárgyában az állami munkásbiztositól hivatal is állást foglalt 
már, amennyiben az 14832/912. és 985/913. számú határoza
taival eldöntette, hogy a kávéházak is a balesetbiztosításra 
kötelezett üzemek közé tartoznak. Sikerült azonban Ígéretet 
nyerni oly irányban, hogy az ipartársulat kérvényére a bal
esetbiztosítási járulékot csak az 1913. évtől kezdödőleg kell la 
kávésokra kivetni. Az elnöki jelentést a választmány helyes
lő ig  tudomásul veszi.

110. Elnök felhívja a választmány, illetve a tanoncz- 
iskolai bizottság figyelmét a tanoncziskolára és felkéri a tago
kat, hogy az iskola iránti érdeklődésüket személyes látogatás 
és az oktatás menetének megfigyelése utján tanúsítsák. He
lyeslőig tudomásul vétetik.

111. Elnök jelenti, hogy a mozgószinházak zárórájának 
szabályozása tárgyában a székesfővárosi államrendőrség fő
kapitányánál eljárt, ki azonban a kérdés szabályozásába nem 
óhajt befolyni. A választmány elnök indítványára elhatá
rozza, hogy ez ügyben! a belügyminiszterhez (és a főváros taná
csához beadványt intéz és annak támogatására a testvér ven
déglős ipartársulatot, a budapesti kereskedelmi és iparkama
rát, valamint a többi érdekeltséget is megkeresi.

112. Elnök jelenti, hogy a járdafoglalási engedélyeknek 
f. évi november 30-ig való meghosszabbítása iránt a főváros 
tanácsát kérvénnyel megkeresik. Tudomásul szolgál.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 6 és fél órakor 
bezárta.

Kmft.
Dr. Havas Nándor s. k Weingruber lgnácz s k

titkár. elnök.
f" ■■■»

H ivata los kim utatás a b u d ap esti kávésipartár- 
su la t m u n k ak özvetítő jén ek  m ű k öd ésérő l.

Az 1909. évben elhelyezett munkások száma: 17600 
Az 1910. évben elhelyezett munkások száma: 20517 
Az 1911. évben elhelyezett munkások száma: 21167 
Az 1912. évben elhelyezett munkások száma: 21428

Ellielyeztetett;
Hónap 1911. 1912. 1913.

Január..................................... 1639 1407 1033
F eb ru á r................................ 1112 1413 909
Márczius................................ 1587 1709 2044
Á p r i l i s ........................... 2125 2232 2194
M ájus.................................... 2245 2484 2349
Jun ius.................................... 2075 2527 2014
Ju liu s .................................... 1906 2092 1331
A u g u sz lu s........................... 2228 2123 1221
Szeptember........................... 1846 1650 1388
Október 1 5 -ig ....................... 1243 1074 928

El helyeztetett:
1913. október hó 16. napjától 31. napjáig.

állandó kisegítő
Főpinczér...................................... 9 .........................................._
Felszolgáló................................5 3 ..........................................51
Kávéfőző...................................... 7 .......................................... 56
Konyhalegény...........................2 0 ..........................................48
F ö liró n ő ....................................3 8 .......................................... 04
T ak arító n ő ............................... 5 2 ....................................  1

Budapest, 1913. november 5.
A budapesti kávésípartársulat elnöksége.

A „M agyar V e n d ég lő sö k  O rszá g o s  S z ö v e t s é g e 1 
k özlem én yei.

É rte síté s a p in czem este ri ta n fo ly a m  t á ig y á b a n

A > Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége:: folyó évi 
szeptember hó 23-án Budapesten tartott XIII. rendes évi köz
gyűlésén tett bejelentésünkhöz képest, van szerencsénk a 
m. t. kartárs urat értesíteni, hogy a vendéglősök szakszerű 
kiképzése ezéljábód a nagyméltóságu m. kir. földmivelesügyi 
minisztérium által szövetségünk kérelmére létesített borászati 
tanfolyamokat a budafoki kir. pinczemesteri tanfolyamon 
megnyitjuk.

Amidőn ennek szives tudomásul vételét kérjük, azt hisz- 
szük, hogy a tanfolyam létesítése érdekében kifejtett fárado
zásaink, e tanfolyam jelentősége és gyakorlati haszna sokkal 
ismertebbek a ni. t. kartárs ur előtt, hogysem ezeket külön 
is ki kellene emelnünk.

Épp ezért kartársi szeretettel és bizalommal felkérjük, 
hogy e tanfolyamra jelentkezni, és azon résztvenm szívesked
jék/  minthogy e tanfolyam látogatottsága egyedüli biztosí
téka ezen legújabb közhasznú intézményünk állandósithatósága- 
nak, és nagyon is óhajtandó eredményes müköd'hetésének.

Kellő tájékozódás czéljából a következőket ajánljuk b. 
figyelmébe:

Egyelőre kit tanfolyamot létesítünk, (.melyek közül tet
szése szerint szabadon választhatja meg azt, amelyiket láto
gatni kívánja.

1. Az első, úgynevezett elméleti tanfolyamat azon szállo
dások és nagyobb üzlettel biró vendéglősök részére rendez
zük, akik pincziUtbcn maguk nem foglalatoskodnak, hanem 
csak megfelelő alkalmazottakkal dolgoztatnak. E tanfolyam 
folyó évi deczembcr hó 1-töl deczembcr hó 13-ig tart.

2. A második, úgynevezett gyakorlati tanfolyamra azon 
tagtársaink iratkozzanak be, akik vendéglőikben, illetve pfu- 
ezéikben maguk dolgoznak, továbbá a szállodások és vendég
lősök azon alkalmazottai, akik magukat a pinczegazdasági is
meretekben kiképezni óhajtják. E tanfolyam 1014. január 
hó 5-én nyílik meg és tart 1914. január hó 18-ig.

Az elméleti és gyakorlati előadások mindkét tanfolyamon 
naponként délután '3—6 óráig fognak tartani.

A tanítás ingyenes.
Jelentkezési határidő 1013. november hó 15-ike.
Jelentkezni lehet személyesen vagy levélben a Budapesti 

szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatm iro
dájában (Budapest, IX.,'Lónyai-utcZa 22. szám) délután 4—7 
óráig.

A tanfolyamokon a Magyar Vendéglősök Országos Szö
vetsége vidéki tagjai is részt vehetnek.

Minthogy a tanfolyamok résztvevőinek száma korlátozva 
van, amennyiben mindegyik tanfolyamon legfeljebb kuszán 
vehetnek részt, felkérjük a ni. t. kartársainkat, hogy minél 
előbb jelentkezzenek, hogy már az első ily tanfolyamok léte
sítésénél oly intenzív eredményt mutathassunk fel, mely meg
győzze a nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi kormányt 
arról, hogy ezen intézmény állandósítása egyaránt hasznos és 
közérdekű.

Épp ezért már most nyomatékosan fel kell hívnunk je
lentkezendő kartársaink figyelmét arra, hogy reájuk nézve 
az előadások rendszeres látogatása a legszigorúbb értelemben 
vett: becsületbeli, erkölcsi kötelesség, mely alól senki sem 
vonhatja ki magát.

Kartársi üdvözlettel: ülitek Frigyes s. k., elnök. Kom
má- Ferencz s. k., alelnök. F. Kiss Lajos s. k., titkár.

T  r e n c s é n t e p l i c z - f ü r d ő n
a park tavával szemben gyönyö
rűen fekvő „NAGYBARACSKA11v e n d é g l ő  é s  t e j c s a r n o k
bérbeadó..... ...............  Ajánlatok a
fürdőigazgatósághoz intézendők.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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IRODALOM.
Mixed-Drinks-Buch (Hegenbarths Misch-Getránke-Bavv- 

len- und Punsch-Buch) Eine Sainmlung zeitgemiisser Vor- 
schriften zűr Herstellung von kalten und wanncn Bowlen- 
und Punchen und allén anderen 'Mischgetriinken für Cafés, 
Bars, Hotel, Casinos, Restaurants und IdSc FaHiilie.« A Dresd'en 
plaueni Hegenbart-czég kiadásában most jelent meg" e hézag
pótló mü ötödik, jelentékenyen bővített kiadása, amelyben az 
érdeklődő olvasó mintegy hatszáz különböző grog-, jeges
kávé-, jeges limonádé-, knikebein-, tojáspuncs stb. készítési 
módjának reczeptjét találja. Az amerikai eredetű cobhlcrck 
és cocktailok, a délvidéki sorbettek stbin kívül igen sok 
divatos kontinentális italkeverékkel ismerkedhetünk e munka 
réven, melyben majdnem minden nemzet kedvelt mestersége
sen komponált italnemüivel megismerkedhetünk. A székesfő
város cgy-két nagyobb éjjeli mulatóhelyétől eltekintve ezek 
a magyar szemnek-szájnak idegen italfélék, amelyeket például 
Németországban »SchIürfe« »Medaillen-Löffelei«, »Automobil- 
schlucke«, »Ahois« stb. néven bőven fogyasztanak vendéglőink
ben és kávéházainkban, még sem nyertek polgárjogot, és 
polgári háztartásunkban sem igen számíthatnak nagy jövőre, 
a könyv azonban igy is számot tarthat érdeklődésünkre, 
mert a magyar szakirodalomban Aczél Miksa budapesti szál
lodás hasonló tendéncziáju munkája (»Americanbar«, meg
jelent 1899.), az egyetlen, mely e modern italokkal, azok 
elkészítési módjával stb. foglalkozik. A »Mixed-Drinks-Buch< 
egyik legnagyobb érdeme, hogy bevallott czélja az Ízlés fino
mítása. Ára 1 márka 60 fillér, megrendelhető M. Hegenbarth 
kiadóhivatalában, Dresden-Plauen.

KÖZGAZDASÁG.
A vendéglősbank felszámolása. A Szegeden székelő Or

szágos Vendéglősbank' a május 18-án tartott rendkívüli köz
gyűlésén, melyen viharos jelenetek játszódtak le az igazgató
ság és a részvényesek, valamiint a betétesek közt, egyszer már 
kimondta a fölszámolást. A törvényszék azonban ezt a hatá
rozatot megsemmisítette, mivel nem volt elég a szótöbbség 
a fölszámolás kimondásához. A közelmúlt napokban a bank 
újra közgyűlést tartott, amelyen a megjelentek számára való 
tekintet nélkül kimondták! a fölszámolást és négy tagú fölszá
moló bizottságot választottak.

A Részvényserfőződe osztaléka. A Részvényserfőződe 
október 28-án tartott igazgatósági ülésén elhatározta, hogy 
46. rendes közgyűlését november 15-én délelőtt 10 órakor 
tartja meg. Az osztalékot, mely az idei üzleti évre 250 koroná
ban állapíttatott meg, november 17-étől kezdve fizeti ki 
a Magyar Országos Központi Takarékpénztár.

Dreher Antal sörfőzdéi rí. 1913. augusztus végén lezárt 
mérlegében 15,895.586 (az előző évben 15,561.113) K nyers 
jövedelmet mutat ki, amiből 114.808 (110.529) K az ingat
lanok hozama és 15,586.355 (15,208.648) K a 'gyártáson elért 
haszon. Kiadtak költségekre 11,740.062 (11,879.295) K-t.
leírásokra 1,706.965 (1,443.066) K-t fordítottak. A tiszta 
nyereség tehát 1,508.189 K, az előző évi 1,168.892 K-val 
szemben. A 11,200.000 K alaptőkével bíró vállalat ingat
lanait és gépeit 10,463.357 (9,515.330)K-ra értékeli és ezzel 
szemben az évről kimutatott busás nyereségen, 1,150.000 
(850.000) K tartalékon és 1,000.000 (650.000) 1< kétes köve
telések tartalékán kívül hat év alatt 5,002.562 (4,123.513) K 
értékcsökkenési tartalékot gyűjtött. A vállalat tartozása hi
telezőknek 5,790.619 (5,542.813) K, kintlevősége 11,798.055 
(az előző évben 10,884.389) K, a sörkészlet mérlegértéke 
2,265.524 (1,539.264) K.

A Haggenmacher kőbányai és budafoki sörgyárak rt. 
1913. augusztus 31-én lezárt mérlegle a 136.914 (az előző évben 
36.2-14) K ny ereség-át hozat tál együtt 8,459.787 (1911 — 12- 
ben 7,556.328) K bruttó jövedelmet fezámol el, amiből 107.085 
(138.453) K kamat-, 39.342 (34.882) K házbérjövedelem 
és 8,276.446 (7,337.623) K pedig a (gyártáson elért nyereség. 
1 l adtak költségre 2,476.204 (2,438.896) K-t, adóra 4,990.593 
(4,593.875) Kit, biztosításra 18.671 (15.252) K-t, és jégért 
22.717 (34.166) K-t, leírásokra fordítottak értékcsökkenés 
czimén 480.000 (80.000) K-t és kétes követelések fejében 
27.596 (1210) K-t. A tiszta nyereség ezek szerint 444.005 K, 
az előző évi 392.947 K-val szemben. Az 5 millió K alaptőké
vel biró vállalat hat év alatt a gyártelep 3,338.047 (az előző 
évben 1,857.434) K értékével szemben 1,360.000 (880,000) K 
értékcsökkenési tartalékot gyűjtöttek, a régi budafoki gyár 
értékét tehát háromnegyed részben már leírták. Ellenben a 
7,354.650 (7,681.186) K adósok tételével szemben a 80.000 
(0) K kétesek tartaléka nagyon is csekély.

A „Budapesti Szállodások, V endéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ minden pénteken

t á r s a s  r é g g é  f i t  f a r t .
1913. évi november hó 21-én: Malosik Róbert vendég

lőjében (VII., Dob-u. és Csengeri-u. sarok.)
1913. évi november hó 28-án: Kovács /:. M. vendéglőjé

ben (IV., Curia-u., Királyi-bérpalota).
1913. évi .deczember hó '5-én: Gundcl Károly vendéglőjé

ben (VI., Állatkert).
1913. évi deczember hó 12-én: Prizmáim Ferencz vendég

lőjében (Vili., Pannonia-szálloda).
1913. évi deczember hó 19-én: Kommer Ferencz vendég

lőjében (IV., Vadászkürt-szálloda).
1913. évi deczember hói 26-án: Nem tartják meg a reg

gelit.

CHIRfl- ÉS HL- 
PflCCfl-EZÜST

szálloda-, kávé
ház- és vendéglő
felszerelések leg
olcsóbban és leg
jobb minőségben 
jó tá l lá s  mellett

«SZ f lR DRIK»
magyar ezüst-és fém- 
árugyár r.-társ. köz 
ponti főraktáránál:

Gyártelep: Alsó-Hámor. (Bars-m.)
BUDAPEST,IV. 

SEMMELWEIS-UTCZA9.

M A R O S V Á S Á R H E L Y E N
a főtéren, négy utcára nyiló egyemeletes sarok
épület (az emeleten vendégszobák), mintegy harminc 
év óta fennálló, jókarban levő, teljesen berendezett, 
jóhirnevii, modern KÁVÉHÁZ — elköltözés miatt —
azonnal eladó.................  Értekezhetni: Csernálh
J. Marosvásárhely, Szentgyörgy-tér 9. szám.

TRADB MARK BORHEGYI F. Borhegyi borjS * = a ^

B O R K E R E S K E D É S
Budapest, V ., Gizella-tér 4. (Saját ház.) 
P ln czé k : Budafokon és V., G izella-tér 4. 
T e le fo n : 35-i9. F ió k ü zle t: V . Egyetem 
utca 2. szám  alatt. Teiefon szá m : 10-50,

* S S s )

A já n lja  a  le g io b b :  f r a u c z la  é s  m a g y a r  p e z s g ő k e t ,  
c o g u ac o t i s  l ik ő r ö k e t  g y á r i  á r a k o n .  B e lfö ld i b o ra it  
a z  e ls ő  h í r n e v e s  b o r te rm e lő k tő l  a  le g jn tá n y o s a b b  
á ro n  s z o lg á l ta t ja .  V id é k i m e g r e n d e lé s e k  g y o r s a n  

é s  p o n to s a n  to l je s l t te tn e k .VÉD-JB0T
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Mielőtt szükségletét valódi hegyi

MÁLNASZÖRPBEN
fedezné, kérjen mintázott ajánlatot

STEINER és LÖWY
első beszterczebányai hydraulikus
gyümölcssajtoló- és szörpgyártól

B E S Z T E R C Z E  B Á N Y Á N .

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

VEGYES HÍREK.
Alapszabályjóváhagyás. A kereskedelemügyi m. kir. mi

niszter az Orosházán és vidékén lakó vendéglősök és korcs
márosok ipartársulatának alapszabályait 1913. évi 74.630—VI. 
A. sz. a. kelt rendeletével az 1884. XVII. tcz. 150, §-a alap
ján jóváhagyta.
A budapesti vendéglősök szakirányú lanonc?- 

iskolája Petőfi Sándor szülőinek sírjánál.
Megható módon rótták le kegyeletüket a buda

pesti vendéglős szakirányú iskola növendékei a »jó 
öreg korcsmáros« iránt. Nemesszivü, ideális lelkű el
nökünk, Gl'ick Friigyes kezdeményezésére 1913. évi 
október hó 31-én délután 5 órakor megjelentek a 
Kerepesi-uti temetőben tanáraik vezetése mellett a 
»jó öreg korcsmáros« sírjánál. Elhozták magukkal a 
Gliick Frigyes által adományozott 10 kg-os viaszgyer
tyát, melyet kegyeletük jeléül gyászfátyollal vontak 
be és elhelyeztek a sirrai. A gyertya meggyújtást 
után Walter Károly igazgató a1 következő mélyér- 
zcsü gyászbeszédet mondotta: »Mély megilletődés- 
sel lelkűnkben, és igaz kegyelettel szivünkben jelen
tünk meg a budapesti vendéglős szakiskola növendé
kei le (szentelt sírnál, melynek hantjai szeretett magyar 
hazánk lánglelkü költője, legkiválóbb fia, Petőfi Sán
dor szülőinek, a »jó öreg korcsmárosnak«, Petrovics 
Istvánnak porladó hamvait takarják. Ide zarándokol
tunk, hogy miként a magyar vendéglősök ez emlék 
felállításával, úgy mi is lerójjuk kegyeletünket a 
vendéglősipar büszkesége, a »jó öreg korcsmáros« 
köztünk álló emléke iránt. De eljöttünk, hogy meg
tanuljuk iparunk nagyrabecsülését és drága magyar 
hazánk igaz szeretetét. Verjen kitéphetetlen gyökeret 
lelkűnkben az erős elhatározás, hogy úgy, miként e 
szentelt hantok csendes lakói, mi is utolsó lehele
tünkig igaz, becsületes, kitartó és tántorithatlan mun
kásai leszünk iparunknak és miként örökké élő nagy 
fiuk, utolsó csepp vérünkig igaz, becsületes és lrü fiai 
maradunk Sszeretett magyar hazánknak. Miként a |gyer- 
tya lángja magasan lobogva terjeszti a világosságot, 
úgy lesz a ti emléketek nekünk, jövendő vendéglősök
nek világitó fáklyánk, vezérlő csillagunk cs útmuta
tónk a vendéglősipar becsülésében és az édes magyar 
haza szeretetében. Aludjatok továbbra is nyugodtan, 
békeben, mert e kettős fogadalommal szivünkben 
mondjuk: »Isteu veletek!« Ámen !« A beszéd elhang

zása után Fellner László III. osztályú növendék sza
valta el szépen, lelkesen Petőfi »A jó öreg korcs- 
máros« czimü versét. Ezzel a mélyen megható gyász
ünnepség véget ért. ( <a). .

A Budapesti Kávésipartársulat társasvacsorája. A Buda
pesti Kávésipartársulat f. évi november hó 10-én tartotta meg 
Bokros Károly Andrássy-uti vendéglőjének első emeleti külön
termében szokásos társasvacsoráját. A vacsorán az ipartár
sulat és a szövetség tagjai, valamint ezek üzletbarátai szép 
számban jelentek meg. Jelenvoltak: Weingruber Ignácz ipar- 
sulati, Brück Károly szövetségi elnökök, Szeiftert Antal és 
Kallós Márkus alelnökök, Berger Leó tiszt, alelnök, Aczél 
Miksa, Fejér Gyula, Gál Arnold, Gárdonyi József, Germán 
Jenő, Gonda Lipót, Orosz Bernát, Gruber Károly, Harkai 
Gyula, Herz R. Rezső, Holzer Leó, Káldor Ftilöp, Kov«cs 
E. Mátyás, Nemény Béla, Pallai Miksa, Petrovits György, 
Reich Frigyes, Reiner Mór, Steuer Marcell, Strausz Miksa, 
Szabó Dezső, Szántó Béla, Wassermann Mór, Weisz Bertalan 
ipartársulati és szövetségi tagok, továbbá dr. Kemény Géza 
tiszt, főtitkár, Sarkad! Ignácz igazgató, dr. Ffavas Nándor 
titkár, F. Kiss Lajos szerkesztő, dr. Sarkadi Vilmos ügyvéd, 
Somogyi D. Dezső, a Törley Józs. és Tsa pezsgőgyár kép
viselő, Springut Henrik, Árvay Lipót, számos kávéházi fő- 
pinczér, Vas Samu stb. A vacsora folyamán Weingruber 
Ignácz Ölnök üdvözölte szívélyes szavakkal a megjelenteket, 
különösen a vacsorán első Ízben (megjelent ipartársulati tago
kat, kiknek nevében tetszéssel fogadott beszédben Bánó' De
zső a New-York-kávéház uj tulajdonosa mondott köszönetét. 
Utánna Gárdonyi József meleg szavakkal üdvözölte Sarkadi 
Ignáczot, a kerületi betegsegélyző pénztár igazgatóját, azon 
reményét fejezve ki, hogy Sarkad', aki mintegy tizenöt évvel 
ezelőtt a nagyváradi vendéglős kongresszus rendezésével irta 
nevét a szakipar történetébe, jóindulatát a kávésipartársulattól 
sem fogja meg vonni. Az érdekes visszaemlékezésekkel színe
zett beszédre Sarkadi Ignácz hosszabb, nagy érdeklődéssel 
hallgatott beszéddel válaszolt, melyben úgy az ipartársulatot, 
mint annak tagjait őszinte barátságáról biztosította. Vacsora 
után a társaság W ertheimer Lajos igazgató meghívására a 
Palais des dansesba ment, előbb azonban Weisz Bertalan 
Wkidsor-kávéházában feketézett.

A Magyar Ipar; a vendéglősmenhelyről. Az »Országos 
iparegyesület* hivatalos lapja f. évi november hó 9-iki szá
mában az orsz. vendéglősmenhely létesítése (érdekében meg
indított mozgalomról a következőket Írja: »Lapunkban meg
emlékeztünk már arról, hogy a Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata a Magyar Vendég
lősök Országos Szövetségével együtt egy országos vendéglős- 
menhelyet létesít. Ebből az alkalomból nem lesz érdektelen 
megemlíteni, hogy ennek a ma már impozáns arányokat öltő 
mozgalomnak egy ezer forintos alapítványa volt a kiinduló 
pontja, amelyet 1897-ben Skoupil József a Thonet-czég ak
kori főnöke tett. Az adományok azóta csak lassan gyűltek, 
úgy, hogy 1913. szeptemberéig 80.000 korona gyűlt egybe. 
Ekkor azonban fordulat állott be az ügyben. Ugyanis a 
Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének XIII. évi köz
gyűlésén G/iick Frigyes bejelentette, hogy kezébe veszi az 
országos vendéglősmenhely ügyét. Ugyan ő volt az, akii a (léte
sítendő menhely ügyét a már meglevő Szállodások, vendég
lősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz. nyugdi/egye
sületével összekapcsolta. A Gliick Frigyes által megindított 
akcziónak meg is lett az eredménye. Á budapesti sörgyárak 
ugyanis öt éven át fizetendő 60.000, vagyis összesen 300.000 
koronával járultak a menhely létesítéséhez. Alig egy hónapi 
idő alatt sikerült Gliick Frigyesnek önfeláldozó és lázas mun
kával előteremteni azokat az eszközöket, amelyek hivatva van
nak egy humánus és nagy jövőre hivatott intézményt meg
valósítani. Az egész ország vendéglőstársadalma hálával fog 
megemlékezni Gliick Frigyesről, aki a vendéglősök egy régi 
álmát tette megvalósíthatóvá.

A kávéházi terraszok. A szép időjárásra való tekintettel 
a kávésipartársulat azzal a kérelemmel 'fordult a főváros taná
csához, engedje meg, hogy a (kávéházi terraszokat deczcmber 
l-ig kint hagyhassák az utczán. A tanács a kérelmet telje
sítette és az engedélyt megadta.

Tyroler Adolf ünneplése. Tyroler Adolf, dluhai vendég
lős az Árvamegyei szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatának, és a dluhai takarékpénztárnak elnöke, folyó 
évi november hó 4-én, hetvenedik születésnapja alkalmából 
a község lakói részéről szívélyes lóváeziókban részesült. A tisz-
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teletére rendezett banketten azonban nemcsak a község lako
sai és az árvái ipartársulat számos tagja, hanem a vármegye 
előkelőségei közül is igen sokan vettek részt, és az érdemes 
öreg u r ipari és társadalmi téren kifejtett hasznos munkás
ságát számos felköszöntővel méltatták. Tyroler Adolf igen 
hasznos és becsült tagja a Magyar Vendéglősök Országos 
Szövetségének is, melynek a felvidéken Rosenfeld Arnold 
árvaváraljai vendéglőssel, alclnök társával együtt a legbuz
góbb apostolai, és ezért megérdemelt ünnepléséről az ország 
vendéglősei bizonyára őszinte örömmel fognak tudomást sze
rezni.

A magyar pezsgő térhódítása. Nem valami na
gyon régen még szóval-tollal irtó hadjáratot kellett 
hirdetnünk a franczia pezsgők beöztönlése ellen, mely 
útját állotta a franczia pezsgőkkel minden tekintet
ben egyenlő értékű, kivá/ó minőségű magyar pezsgő 
térfoglalásának. Túlzott szerénység volna, ha elhall
gatnánk, hogy nekünk is részünk van abban, hogy 
szállodáinkban, vendéglőinkben és kávéházainkban a 
franczia pezsgőt már csak kény szerűségből tartják 
üzlettulajdonosaink, mert — sajnos — még mindig 
vannak olyanok, akik részint hiúságból, részint után
zási mániából drága pénzen franczia pezsgőt isznak, 
és akiknek igényeit nolens^volens ki kell elégíteni, 
habár ezek a tisztelt francziák Nagy-Magyarországot 
még arra sem tartják érdemesnek, hogy Budapesten 
vezérképviselöket tartsanak. Bécsen át zsebelik be a 
jó magyar pénzecskéket, az ország maga nekik 
mint büszkén hirdetik: vxpiantité negtigeable«. így ta
lán nem is túlzás, ha az országi közgazdasági érdekei 
a magyar bortermelés érdekei szempontjából első
rangú jelentőséget tulajdonítunk hazai ipezsgőgyáro- 
saink, és köztük elsősorban a Törley Józs. és Tsa 
pezsgőgyár tevékenységének, mely a külföldi pro
duktumok kiszorítását elsősorban tette lehetővé. Kü
lönösen ez az utóbbi gyár az, mely borai gondos kivá-

KÖZGYŰLÉS.

AZ ELSŐ IIZflGYflR 
RÉSZPÉRYSERYŐZÖDE
t. c. részvényesei és előbbségi kötvénytulajdonosai 
ezennel tiszteletteljesen meghivatnak a f. évi novem
ber 15-én d.e. 10 órakor a társaság Vili., Esterliázy- 
utca 0. szám I. emeleti irodahelyiségeiben tartandó

XLVI. RERDES KÖZGYŰLÉSÉRE.
N A P I R E N D :

1. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság alap- 
szabályszerü jelentéseinek és az évi zárszámadások
nak előterjesztése és alapszabályszerü elintézése.

2. Az évi mérleg és az osztalék megállapitasa.
3. Határozathozatal a felmentvény tárgyában.
4. Egy igazgatósági tag választása.
5. Négy felügyelőbizottsági tag alapszabályszerü 

megválasztása és illetményeik megállapítása.

M K ” Azon t. c. részvényesek és tlsöbbségi kötvénytulaj
donosok, k ik  szavazójogukat gyakorolni akarják, szíveskedjenek 
réswényeiket és elsőbbségi kötvényeiket, azok szelvényeivel 
együtt, az alapszabályok 13. és 44. §-al értelmében legalább 
három nappal a közgyűlés előtt a Magyar országos központi 
takarékpénztárnál (Budapest. IV., Deák Ferenc-utca 7. szám) 
téritvény ellenében letenni, hol a felügyelőbizottság által meg
vizsgált és helybenhagyott mérleg, valamint az igazgatóság es 
felügyelőbizottság jelentései nyolc nappal a közgyűlés előtt a. rész
vényesek és elsőbbségi kötvénytulajdonosok rendelkezésére altanak

Budapest, 1913. október 31-én. Az igazgatóság.

Irogatásával, precz.iz és szakszerű kezelésével, nem 
riadva vissza a legmesszebbmenő áldozatoktól sem, 
az idők folyamán valósággal megteremtette, a magyar 
ízléshez formálta e\zt a pezsgőtipus't, mely a belföldi 
fogyasztásban a magyar ízlésnek a legjobban felel 
meg, sőt budafoki pinczéiből ma már oly márkákat 
bocsát ki a világípiaczra, melyek ott a korábban domi- 
nálóknak hitt franczia pezsgőket is kiszorítani kezdik. 
El kellett ezt mondanunk, mert alább egy oly étlapot 
közlünk, mely minden magyar embert büszkeséggel 
tölthet el, látva, mint hódit tért, mint terjed és fejlő
dik a tisztes magyar ipar, melyet itthon is még sokan 
csak most kezdenek megbecsülni. Az érdekes étlap a 
következő:

G ru p p  te rr ito r ia l de la  l ig a  n a va l a u st r ia c a .

Buenos Aires, octubre 13 de 1912.
MENÜ

dél alnnierzo á bordo dél Vapor 
„Kaiser Franz Joseph 1“ 

de la
Austro — Americana

en sti primer viaje 
á la

America dél Sur
Hors — d’oenvre 

Consommé á la d’ Orleans 
Mayonnaise de loup de mer 

Vin blanc
Cervelles de vean á la Florentine

sauce capres froide
Tournedos á 1’ oiientale pommes de térré 

á la Souisse 
Gaieau Sacher

rGYORSSZŰRő'
E G Y S Z E R S M I N D

FEJTŐ TÖLCSÉR

Tisztelt kartár
saim különös fi
gyelmébe aján
lom az általam 
feltalált és sza
badalmat nyert 
gyorsszíírő töl
cséremet, mely 
a jelenkor leg
tökéletesebb 

ilyen készülé
ke. Alkalmas 
mindennemű 

italok szűrésé
re, s igen nagy 
munkát fejt ki.

[ Ára utánvét mellett, díjmentesen szállítva K. 4.50. 
1 Megrendelések Vermes Dávid vendéglős Karánsebes intézendők

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

IFJ LOWY ADOLF 
ÉS TÁRSA
A z  E lső  P ilse n iR é szvé n y  
Sö rfő zde , va lam in t a 
”Sp a te n b ráu ” G áb rie l 
Se d lm ay r m ünc lien i cég 
♦  vezérképvise lete, ♦

A „Spatenbrau“ Őfelsége 
mindennapi itala, kiváló 
táperejénél és dús maláta 
tartalmánál fogva az első
rangú szakorvosok és ta
nárok által mindenkinek 
a legmelegebben ajánlva 
és igy bátran nevezhető a 
♦ sörök  ki rályának.  ♦

Palackokban pasteu- 
rizálva is árusittatik.
Álképviseleteket min- 
Odenütt létesítünk.O

Reilektánsok küldjék be 
ajánlataikat: IFJ. LŐWY 
ADOLF és TÁRSA céghez 
VI., Lőportár-utca 13. sz.
Távbeszélő: 144-00 es 79-87

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Champagne—Törley
Fromage — Fruits 

Café
Ezt az érdekes dokumentumot érdemesnek tar

tottuk leszögezni a magyar ipar dicsőségére.
A nőgrádmegyei ipartársulat közgyűlése. A »Ncgrádvár- 

megyei korcsmárosok és itaimérők egyesülete* f. évi novem
ber hó 12-én Salgótarjánban, a Pannonia-szálloda nagyter
mében tartotta VI. rendes évi Iközgyülését Rosenfcld Sándor 
elnöklete alatt a következő napirenddel: 1. Az 1013. évi zár
számadás. 2. Az 1914. évi 'költségelőirányzat. 3. Jelentés az 
egyesületi vagyonról és tagdijhátralékokról. 4. Országos moz
galom megindítása az olasz borvámnak az 1914. évre leendő 
felfüggesztése érdekében. 5. A korlátolt italmérőknek a kor
látlan italmérők rovására űzött visszaéléseinek megszüntetése.
6. A korcsmáltatásnak az uj ipartörvény által szabályozandó 
foglalkozásokból kikapcsolása. 7. Mozgalom az 1908.*évi 47. 
tcz. 14. §-a tárgyában. 8. A korcsmái zárórákra vonatkozó 
megyei szabályrendelet ismertetése, és azzal szemben indítandó 
akczió. 9. Indítványok. 10. Akczi-5 a korlátlan italmérési en
gedélyek kiadása körű! tapasztalható visszaélések ellen. 11. 
Választások. 12. Elnöki záróbeszéd. A közgyűlés lefolyásáról 
szóló tudósításunkat lapunk legközelebbi számában közöljük.

Egy félszázados pezsgőgyár felfedezése. A magyar ipari 
és kereskedelmi körökben bizonyára nagy feltűnést keltett 
az. »Az üzlet* czimü előkelő és kitünően szerkesztett kereske
delmi szaklap legutóbbi — f. évi november hó 1-i számában 
megjelent ama szenzácziószerü közlés, mely szerint épp most 
eSy °ly magyar pezsgő, tartja diadalmas bevonulását, amely 

gyártójának több mint félszázados kitűnő hírneve folytán 
méltán remélheti a világhírnevet. A régi, fényeshirii Dietzl- 
borok mellett a Dietzl-pezsgők ezentúl, épp oly kellemes 
hangzásnak lesznek ott, ahol igazi, jókedv, ünnepi ragyogás 
és fesztelen szórakozás uralkodik. Akik tudják, hogy*, a tény- 
leg régi, tényleg fényeshirii I)ietzl-czég — mint ilyen, mint
egy két év előtt megszűnt, akik tudják, hogy e ezég m 4y 
megérdemelt hírnevét oly féltő gonddal ápolta és őrizte,

pezsgőgyártással sohasem foglalkozott, azok méltán csodál
kozhatnának azon, hogy a nagy és országszerte tisztelt ezég 
főnökei egy félszázadon át meg nem engedett módon, mert 
titokban, pezsgőgyártással is foglalkoztak. Hát minderről 
szó.sincs! Senki sem csodálkozik! 'Mindenki tudja, hogy itt 
az országszerte ismert, mindenki által dicsért (?) régi, jó 
Öreg, a Palace-pezsgő kínálja magát uj köntösben, mert a 
régi miatt a szolnoki és kolozsvári hires-neves csatavesztések 
után nagyon elpudeálta magát — szegény.

Weber Béla zenekari ügynöksége lapunk mai számában 
foglalt hirdetésére lapunk olvasóinak figyelmét külön is fel
hívjuk. A különféle czigányzenekarok visszaélései és tulmagas 
igényeji a vendéglősökkel és kávésokkal szemben és üzlettulaj
donosaink ennek következtében folyton emelkedő, elviselhetlen 
kiadásai ajánlatossá teszik a rendszeresen szervezett zene
karok alkalmazását, mely által szaktársaink igen sok kellemet
lenségtől szabadíthatják meg magukat.

Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Kereskedelmi Al
kalmazottak Országos Egyesülete, c 'napokban nyitja meg esti 
kereskedelmi szaktanfolyamát, 'alkalmazottak részére. A tan
folyam nyolez hónapos és a beírások most folynak az egye
sület irodájában, Andrássy-ut 67. (Vörösmarthy-utcai bejá
rat. Telefon 141—36.) Tanórák este fél 9-től 10-ig tartatnak 
és beléphet minden alkalmazott, akinek legalább hat elemi 
iskolai előképzettsége van. Tandíj az pgész tanévre 14 korona.

Bérletek. Az (erdélyi r. katli. status tanulmányi alapjához 
tartozó kolozsmonostori uradalom gondnoksága Kolozsvár, 
A4onostori-ut 132., 1914. október l-től 15, esetleg több évre 
bérbeadja a Mátyás király-téri Központi szállodát. Kikiáltási 
ár 40.000 korona, bánatpénz 4000 korona. Az ajánlatok no
vember 29-én délelőtt 9 óráig (nyújtandók be. — A palánkat 
kaszinó a kaszinóépület összes helyiségeit, úgymint: 16 ven
dégszobát, a jkávéház-vendéglőt és a (kaszinó egyéb helyiségeit 
november havában bérbeadja.

Vermes Dávid karánsebesi vendéglős kartár síink lapunk 
mai számában foglalt hirdetésére olvasóink figyelmét külön 
is felhívjuk. A Vermes által feltalált és szabadalmazott, igen 
egyszerű szerkezetű és könnyen kezelhető gyorsszürő minden
nemű folyadékok szűrésére felette alkalmas, tökéletességénél 
fogva pedig minden eddig feltalált hasonló készüléknél jobb, 
tartósabb és megbízhatóbb. Nagy előnye rendkívüli olcsósága 
is — dijmentve 4 korona 60 fillér — és a feltalálónál rendel
hető meg.

A sörkirály végrendelete. St.-Louisban nemrég bontották 
föl Busch Adolf német származású sörkirálynak a végrende
letét. Kétszázötven millió korona értékű vagyont hagyott 
hátra, amelynek egy nyolcada az özvegyé, a többit pedig 'hét 
részre osztva az elhunyt két fia és öt leánya kapja, kik közül 
kettő Németországban ment férjhez.

Ahol tilos a borravaló. A jiyolczszázezer lakosságú Saint- 
Lottis amerikai városba';: a városi képviselőtestület rendeletet 
bocsátott ki a borravalói .ellen. A rendeletét több hétig tartó 
pincérsztrájk előzte meg. A pinezérek becsületesen dolgozó 
emberhez méltatlannak jelentették ki a borravaló elfogadását 
s azt, hogy nekik a Borravalóból kelljen megélniük. Nézetüket 
sikerült a városi tanácscsal is elfogadtatni s ennek lett az 
eredménye az uj rendelet, melynek értelmében borravalót 
adni, vagy elfogadni pénzbüntetés terhe alatt tilos. A leg
kisebb büntetés tiz dollár.KAVEHAZ BUDAPEST

legszebb tájékán e l a d ó .
Az általános krizis által 
teljesen érintetlen, csekély  
rezsi mellett, zene nélkül 
nagy és szerzó'désileg 8-10 
évre biztosított forgalom 
mal, szép árak mellett.
Szolid, csinos berendezési
Komoly érdeklődők (reflektán- 
sok) „Egyedüli alkalom“ jelige 
alatt a kiadóhivatalhoz címzett 

levelükre kapnak kimerítő 
felvilágosítást.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Kolozsvári étterem 
bérbeadása iránti 

hirdetmény!

JJOLOZSVÉKT, a m á t y á s  
"  * kiratyter mellett, az Egye
tem és Kiráty-uicza sarkán 
épülő négyemeletes bérpalota 
souterainjában tévő 16Eli 
ELŐm/öS FEKVÉSŰ 71K61/

É T T E H E m
metytjez egy kisebb terem 
és egyéb melléktjetyiségek, 
valamint külön e czélra ter
vezett díszes lépcsőf)áz is tar
toznak, elsőrangú és ,
szolid üzlet részére TilTID O
Értekezni tétjét Dr. Sebestyén 
lózsef és Dr, Fiscfjer Tivadar 
ügyvédeknél, Kolozsvárt.

£ 1

BOR!
1913 évi termés kitűnő minő
ségű homoki UJ BOR 500
hektó eladó..........  Bővebbet
ENDRÉNYI LAJOS SZEGEDBérbeadás!

A PALÁNKAI CASINO EGYESÜLET 
közhírré teszi, hogy a tulajdonát képező 

összes helyiségeket, nevezetesen a ven
déglőt 16 darab vendégszobával, a kávéházat, 

éttermet és az összes Casinoi helyiségeket /. évi 
november havában bérbeadja — A bérlethez tartozik 

az összes helyiségek megvilágítására szolgáló ön
álló villanytelep. A bérlemény berendezéssel, 

avagy anélkül vehető bérbe. A részletes 
bérleti feltételekre nézve a Palánkai 

Casinóegylet igazgatósága ad fel
világosítást

Palánkén, 1913. október hó 15-én.

P alán k ai C a sin ó eg y le t.

Páratlan olcsó
Vászon- és 

damasS-árukban
S zá llo d á s é s  ven d ég lő s  urak ü g y e im éb e!

Kor. érték
1000 db lenvászon lepedő 220/150 dbja • . . 3.— 
2000 « Kárpáti « 230/150 « . . . 4.—
3000 « nehéz damast abrosz 150 150 dbja 3.-4.50
2000 « « 180/150 « . . 5 —
1500 « « 220/150 « . . 5.50
3000 « « 12 személyes 300/150 « . . 6.50
3600 tct. egész nehéz damast szalvetta 60 60 tct. 6.-7.50 
2000 « « « « « 70.70 « 10.—
6000 db kerti abrosz minden színben . . . .  3.— 
3000 tct. dupla damast törülköző 60,120 tctja 12.— 
6000 db szegélyes nagy párnahuzat dbja . . 2.50
3500 « « kis « « . . 1.50
2500 « « paplanhuzat 130/180 dbja . 6.—
6500 tct. vászon pohár- és edénytörlő tucatja . 6.—
1500 db angol flanelt takaró 200/130 dbja . 6.-7.—

Denisch Ferenc
vászon- és damast áruháza, szállodások és 

vendéglősök szállítója rí:!:'.:
BUDAPEST, VIII,  MUZEUM-KÖRUT 10 SZ.

A'apitási év 1895. O Telefon : József 4—60.
A fenti mennyiség állandóan raktáron, rítt:

F A P i a ! l Z A L W £ l A
kiváló fehér krepp 1000 drb. korona 4-20.
^ 7 0 1m  o c t q I szopóka franczia minő- 
ű z a l l l l a d z d l  s |̂t 1000 drb. kor. 4 00, 
hüvelyben kor. 6-00. Nagyobb vételnél áren
gedmény. Kívánatra legújabb papírszalvéta 
— mintáimat bérmenive küldöm —

R o v b n u i t c  V á v n l n  Hektograph készítő, éttermi, kávéhízt 
D U r n ü V l I b  n u r o i l j  és papirkonfectió raktára BUDAPEST, 

VII., Slp-u. 5. szám. Telefon 106-07. szám.

Legjobb a sz ta li é s  üdítő ital.
Kuünő hatágúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyaghurutnál.

matton! Henrik ír'sXíTr

|jalloni

=Henrik

Terez-kSrut 38

Ü V E G Á R U K
k á v é h á z a k , E l s ő  M a g y a r  Ü v e g g y á r  r t .
v e n d é g lő k  é s
szá llo d á k  részére  B u d a p e s t ,  V .  G i z e l l a - t é r  1 .

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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‘7 /A \\‘

i) Szí. Luhács-fürdői Krisfályforrás uegyelemzesei. ^
O r sz . m . k ir . C h e m ia i I n té z e t .
Az intézet kiküldöttje által személyesen vett 
“Kristály”-forrásból származó vízminta vizsgá

latának eredménye:
A víz hőmérséke ............................24.3 C°
A v íz  fajsulya 18 C .................. 1.0008

C h em ia i v iz s g á la t.
1000 gr. vízben találtatott:

Kálium (K) .................................  0.0093 gr.
Nátrium (Na) .........................  0.0334 «
Calcium (Ca)...   0.1268 «
Magnesium (Mg) .................. 0.0465 «
Vas (Fe)......................................... 0.0004 «
Chlor (Cl).................................  0.0331 «
Sulfat (SO4) ................................... 0.1188 «
Hydrocarbonat (HCO3) ..........  0.5002 «
Siliciumdioxid (SiO2) .................... 0.0169 «
Szénsav (CO2) 44.66 cm8..........  0.0880 «
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat és 
ammóniákat a viz nem tartalmaz és igy a 
„Kristály”-forrásvizet ig en  t is z ta  calcium- és 
magnesium-hydrocarbouatos á s v á n y v íz n e k  
minősítjük. Bakteriológiai szempontból pedig 
az állami b a k te r io ló g ia i in té z e t  ezen vizet 
t is z tá n a k  é s  k ifo g á s ta la n n a k  m in ő síte tte  

Budapest, 1908. márczius 17-én.
O rsz. m. kir. C h em iai In téze t, B u d a p est. 

D r. R o ssu tá n y  s. k ., igazgató.

M . kir. Tud. Egyetem  I. C he m ia i Intézete.

A forrás hőmérséke..........................
A viz fajsulya 17.5 C -on..........  1.00074
A viz fagyáspontja 0.035 C. osmosis-nyomás
0.421 atm., elektromos vezetőképessége 

0.0008661 Ohm cm.
C h em ia i v iz s g á la t .

1000 gr. vízben találtatott:
Kálium (K) ...............
Natritum (Na) ...........
Calcium (Ca)..........
Magnesium (Mg)
Vas (Fe)............... ..  .
Chlor (Cl)..................
Sulfat (SO4) ...............
Hydrocarbonat (HCO3)
Siliciumdioxid (SiO2) .
Szénsav (CO2) ..........
Összes szénsav (CO2) .
E nagy mélységből fakadó, állandó összetételű ás
ványvíz se ammóniát, se salétromsavat, se salét- 
romossavat nem tartalmaz, organikus anyag úgy
szólván nincs benne s igya chemiai analysis alapján 
a „Kristály”-forrás igen tiszta calcium és magne- 
sium-hydrocarbonatos ásványvíznek minősítendő.

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

Dr. Winkíer Lajos s. k., egyet, tanár.

0.0070 gr.
0.0328 «
0.1277 «
0.0452 «
0.0004 C

0.0338 «
0.1118 «
0.5194 «
0.0170 «
0.0878 «
4.6245 «

Dr. T la n k ó  V ilm o s  a chemia tanára, a m. tud. akadémia tagja: „A Szt. Lukács-fürdői Kristály
forrás vize tiszta calcium-magnesium-hydrocarbonatos á s v á n y v íz n e k  tekinthető. A nagy mélység
ből fakadó forrás vize a szó szoros értelmében k r is tá ly t is z ta , ideálja a tiszta ásványvizeknek 
Budapest, 1904. julius 20. D r. T lan kó  V ilm os s. k ., a chemia tanára, a magy. tud akadémia tagja”

A „Kristály”-forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán pótolja a fran- 
czia É vian  és Sí. C a lm ier  forrásokat.

É V m n -C J T C J im  fo rrá s :
1000 gr. vízben 0.3172 j.r, ásvány alkatrész, 0,2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.

ST. C m m tE R -B B D O lT  fo rrá s :
1000 gr. vizben 0.2104 gr. ásvány alkatrész 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.5723 gr.

SZT. L U R fiC S T Ü R D Ő l „K T U ST fiL lT  -TO R R TIS:
1000 gr. vizben 0.5208 gr. ásvány alkatrész, 0.4624 gr. szénsav, összesen 0.9832 gr.

R  , ,R r is fá ly ” -fo rrá s tö b b  á s v á n y  a lk a tr é s z t  é s  tö b b  te rm é sze te s  s z é n s a v a t  Is tar
talmaz, mint e két. világhírű és a franczia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyvíz

LUKÁCS FÜRDŐ GYÓGYFÜRDŐ, BUDA.
Téli és  nydri gyógyh ely .
Természetes forró-meleg kénes források, iszapfürdők, iszapborogatá
sok, másságé, vizgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kádfürdők, gyógy- 
vizuszodák. Olcsó és gondos pensio. Csuz, köszvény, ideg-, bőrbajok. 
Lakás ellátás felől kimerítő prospektust ingyen küld a

SZT LUKÁCSFÜRDŐ IGAZGATÓSÁGA, BUDA

immi
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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JTlagyar Kereske
delmi Cim iroda ! í
Budapest, 1., Hemenes-utcza 8.
Szállít a világ minden országából tömeg- 
czimeket, bevásárlási forrásokat, ve
vők czimét, borítékokra, ivekre stb. írva

• • • • • • • • • • • •
•  II PORTÓ II *
•  GARANCIA •
• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •
•  PROSPEKTUS «
•  II INGYEN II •
• • • • • • • • • • • •

HAZAI IP A R

. viojCOf.

Suffacei!

FIGYELJÜNK
Piatnik Nándor és fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára. 
Óirakodjunk a rossz utánzásoktól.
M a g y a r  já té k k á rty a g y á r  

ré sz v é n y tá r sa sá g  
P ia tn ik  N á n d o r  és fia i 

BUDAPEST. VII, Rottei biller u. II
Telefon: József 10-63. A laplttatott 1824.

HAZAI IPAR
I

. vtOJtOí.

dudapea'STEINER JÓZSEF ÉS FIA
CZUKRÁSZDA és SÜTÖDE  

♦ Főüzlet, iroda és gyár: ♦B U D A P E S T ,
I X , V á m h á z -k ö ru t  9. sz.

f l  l e g n a g y o b b  h a z a i  
s z a k m a b e l i  v á l l a l a t !

♦ ♦ ♦  Különlegességek: ♦♦♦K é t s z e r s ü l t e k .  P a n i r o z ó  l i s z t e k .
Kérjen azonnal árajánlatotBenya Péter
szőlőnagybirtokos Világos (Arad m) 
I I  e z ü s t  é re m m e l k i - I I  
• • tü n te te t t  v i l á g h í r ű ! *hegyi borairól.

Hirdetéseket jutányosán  
vesz fe t a kiadóhivatal.

U z s o n n a  é s  e s t i  H a n g v e r s e n y h e z
szalonzenekart vagy quartettet ajánl

WEBER BÉLA
imprezárió, zenekari ügynöksége

Ú J P E S T ,  « V i G f l D Ó »
mérsékelt szerződési feltételek mellett.
Előleg vagy ügynöki proviz ó nincs. 
Elsőrendű eiők nagy repertoirral.
Zenekarokat vidékre szintén előnyös 

feltételek mellett elhelyez.

POLOSKÁK,
sváb- és csótányok alapos kiirtását petéikkel együtt csakis a

LÖCHERER-féle CIMEXIN 
•  POLOSKAIRTÓVAL •

eszközölhetjük, mert a cimexinnel érintkező poloskák nyomban elpusztulnak,

Eetélk pedig rögtön kiszáradnak s többé ki sem kelnek. A cimexin mindenütt 
asználnatb, szövetet, bútort, falat vagy tapétát nem piszkit, nyomot, fo ltot, 

szagot nem hagy. í  I . . .  nagy üveg (l/2ltr.) 2 kor. 40. Kapható: Oyógy-
Próbaüveg............... * Ü U I • szertárán és drogériákban, hol raktáron nincs,
oda kü ld : Löcherer Gyula gyógyszerész, Bártfn. Szállodáknak kedvezni. Arak.

m érlegképes könyvelő
elsőrangú levelező, aki nagy jártassággal bír 
betegsegélyezési és bateseibiztosilási ügyekben
délu tán i foglalkozást keres.
megkeresések e lap kiadóhivatalába ,,P. /." 

jelige alatt kéretnek.

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

csá szá r i é s  k irályi udvari szá llítók ,
F f i l S p  S z á s z  C o b n r f l  G ó i h a i  H e r c z e g  ő  F e n s é g e  s z á m t ó l

B U D A F O K .

16 e lső  re n d ű  k itü n te té s .

FŐ R A K T Á R i

□  □ □  Rors Goneurs. □ □ □

V É D JE G Y . VEZÉRKÉP VISELÓSÉGborhegyi FERENCZ B u d a  es B l o c h m a m h  U t ó d a i
T E L E F O N : 36—79. 

BUDAPEST. V., GIZELLA-TÉR 
Sürgönyeim: F r a n c o i s  B u d a fo k .

T E L E FO N : 88—60.

BUDAPEST, V., AKADÉMIA-U. 16.
T E L E F O N :  B u d a f o k  15. s z á m .

figyelmébe!!
Gyári-, kereskedelmi- és 
iparvállalatok, borter
melőkés borkereskedők 
a szállodás, vendéglős, 
korcsm áros és kávés
iparral összeköttetésben 
álló ezégek leg jo b b  
h ird e tés i o rg á n u m a  aMagyar Vendéglős és Kávés-Ipar
aszakmabeli ipartársulatok hiva
talos lapja. Hirdetéseket ársza
bás szerint felvesz a kiadóhivatal
Budapest, VI., Szondy-utca 
45-47. Telefon: 117-61.

T u n g s r a r i  ®

D R O T L Á M P A

h ú z o t t  d r ó t t a t .

M

001
N

s rs>

sí
P

♦ ♦ ♦ ♦

|  I z z ó l á m p a  é s  V i l l a m o s s á g i  ■  
■  R é s z v é n y - t á r s a s á g ,  Ú j p e s t .  S
Telefon: 78-52, 78-53, 78 54,10-01. Sürgönyeim „Ampére"

Endrényi Lajos könyvnyomtató műhelye, Szeged, Jókai-utca 4. Laptulajdonos : F. Kiss Lajos.
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