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íglős- és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS , VENDÉGLŐS-, KORCSMAROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP.
A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdíj-Egyesülete" — A „Debreczeni szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata" — A „Nagyváradi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok 
és Korcsmárosok Ipartársulata4* Az „Újvidéki Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44— A ,,Kassai Vendég
lősök, Kávésok, Korcsmárosok és Pinczérek Egylete" -• Az „Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata" — A „Szegedi 
Szállodások, Kávésok, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44 — A „Győri szab. kir. városi Vendéglősök, Italmérők jés 
Kávésok Ipartársulata44 A „Szatmár sz. kir. városi Vendéglösök, Kávésok és Pinczérek Egyesülete44 — A „Pozsony szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata44 — A „Borsodmegyei Vendéglősök, Kávésok és Korcs
márosok Egyesülete" A „Pécs-Baranyai Vendéglősök Ipartérsulata" — A „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata44 A ,,Budapesti Kávésipartársulat'4 f— A „Nógrádvármegyeí Korcsmárosok és Italmérök Egyesülete44 
— A „Budapesti Kávésok Szövetsége44 — A „Pozsonyi Pinczér Önsegélyző és Menhely-Egylet" — A „Nezsíderi és Rajkai Járási 
Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata44 — A „9 ata-Tóvárosi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok 
[partársulata44 — A „Magyar szátlodásés vendéglős munkaadók egyesülete44. A — „Xuróczvármegyei szállodások, vendéglősök és
korcsmárosok ipartársulata44 H I V A T A L O S  L A P J A .

A >:Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársu!ata« f. évi április hó 26-án 
tartott rendes évi közgyűlésének határozatából Pal- 
kovics Ede elnök, Kommer Ferencz h. alelnök, Bok
ros Károly orsz. nyugdijegyesületi elnök, F. Kiss 
Lajos ipartársulati és orsz. szövetségi titkár f. évi 
április hó 19-én küldöttségileg tisztelegtek Glück 
Frigyesnél, az ipartársulat és orsz. szövetség tisz
teletbeli (elnökénél. A küldöttség vezetője Palko- 
vics Ede — a közgyűlés tiszteletbeli el íökségre tör
tént rövid választásról szóló, művészi kivitelű ok
mány átnyujtása alkalmából — rövid, de szokatlan 
melegségtől áthatott beszéddel üdvözölte Glück 
Frigyest, és találó szavakkal ecsetelve az ipartár
sulat összes tagjainak szeretedét, tiszteletét és ra
gaszkodását, arra kérte, hogy jóindulatát, támo
gatását ezentúl se vonja meg az ipartársulat
tól, és közérdekű tevékenységében támogassa azt 
továbbra is kiváló tudásával és ipara iránti szere
tedével. Glück Frigyes örömmel és köszönettel vette 
át a tiszteletbeli elnökké történt megválasztásáról 
szóló okiratot, és megígérte, hogy bár az ipar
társulat tevékenységében oly mérvben mint a 
múltban — nem is fog részt vehetni, az ipartár
sulat ügyeinek a jövőben is szóval, tettel és ta
náccsal bármikor készséggel fog rendelkezésére ál
lam.

Az ez alkalommal átnyújtott diszokmány szö
vege a következő:

Nagyságos Glück Frigyes szállodás urnák
Budapest.

Nagyságos tiszteletbeli Elnök Ur! Szereled é; ige i 
tisztelt Kartársunk! ösziinte örömmel é ; igaz kar'ársi sze
retettel van szerencsénk igen tisz'e’t ka tár; ur.al tudatír, 
hogy ipartársulatunk folyó évi áp i 1 is 26-án tarö  t rendes 
évi közgyűlése Nagyságodat soha el nem múló há|ája, 
mélységes tisztelete és változhntlan rágás kodása jeléül az. 
ipartársulat tiszteletbeli elnökének választotta meg.

Amidőn c kö/gyü'és e határozata ó’ köte'e segü ikhöz 
képest ezúton is értesítjük, és értesítésünket mcgkülönbó/- 
tétett nagyrabecsülésünk jeléül szem élyeid nyújtjuk á*,

sem élőszóval, sem Írásban igaz értékükhöz és jelentő
ségükhöz képest méltányolni ama kiváló érdemeke4, me
lyeket mélyen tisztelt kiriárs Ur iparunk és iparíársulatunk 
fejlesztése és felvirágoztatása körül, több mint há'om év
tizeden át kifejtett munkásságával szerzett magának, és 
amelyekkel neme a’t iparunk é ; i p r á s u ’aui k  tör éne én k 
lapjaira véste be nevét letörölhetjen be ükkel, hanem ipa
runk szeretete és hivatásának állandóan magasabb szem
pontok által irányított felfogása és irányítása által vezé
réivé ipartársulatunk ipari, kulturális és tá sadálnii. nem
különben gazdasági tevékenységének munkaprogramját év
tizedekre előre megszabta.

E nagyarányú munkásságnak, e munkásság Iá ható é ; 
kézzelfogható eredményeinek iparlársulatunk közír tekii a l
kotásainak megállapítása, számbavevé e és érié .elése a ven- 
dég'lősipari történetírásra tartozik, s nem kétséges előt
tünk, hogy c történet legfényesebb lapjai azok lesznek, 
amelyek Nagyságodnak a vendé,glősipari szakoktatás, va
lamint ipartársulatunk közjóé Sony sági iu'ézményejneti lé
tesítése, fejlesztése és megerősítése érdekében kifejtett m n- 
c:ig önzetlen, mindig áldozatkész és mindig egyedül a k 
érdek által vezérelt ájdásos és e edményvs munkásságát 
lesznek hivatva megörökíteni a kétségkívül hálás utókor 
részére.

Nagyságodnak ez a munkássága és munkásságának 
eredményei ina még nem minden irá lyban fejeződ ck be, 
folytatásia, kiépítésre és betetőzésre váriak, és mikéit a 
szabaaon tenyésző fa ágból ágat hajt, mint va'ami kiapad
hatatlan energiaforrás számunkra is újabb mi ídegyre uj 
munkákat, uj feladatokat termelnek, de egyben uj ered
ményekkel s uj sikerekkel i s ktc egtetnek.

Nagyságot! eddigi szünetlen polgári és ipartársulati 
javának szentelt életműködésére, iparunk érdekében kifej
tett több mint három évtizedet felölelő bölcs, szép és 
erős munkásságára visszatekintve ez a meggyőződés ve
zetett berniünké4, mikor iparunk szempontjából és a még 
reánk váró feladatik nagyságám való tekintettel aira kér
jük, hogy mint tiszteletbeli elnökünk jpartársu|atunk ve
zetőségének közcélú munkáságát továbbra is tá nógassa* 
cs hozzájáruld ával adjon annak éréket, fényt, erőt és te
kintélyt.

Abban a mcgingathatlan meggyőződésbe:’, hegy Nagy
ságod. aki élete munkásságának javarészét s éretett iparunk 
és ipartársulatunk naggyátétcléie szentelte, eléggé meg ;c n  
becsülhető munkássága4, szeretetét, segítségét tőlünk meg 
nem vonhatja, bizalmunk és ragaszkodásunk mcgnyi’a k q -

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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zása és bizonysága elöl ki nem térhet: a magunk ős 
megbízóink nevében tisztelettel kérjük: maradjon meg mint 
tiszteletbeli elnök is választmányunk dolgozó tagjai kö
zött, vegyen részt továbbra is örökségképpen reánk hagyott 
munkáinkban és fogadja el kezünkből a megtiszteltetésnek 
ama jelét, amelynél szebbet, értékesebbet nem áll mó
diinkban felajánlani.

E kérelmünk teljesítése reményében, maradunk 
kartársi sze.eíettc! és ragaszkodással 

Kömmel Ferencz s. k. h alelnök. Palkovics Ede s. k. elnök. 
F. Kiss Lajos s. k. titkár. Bokros Károly s. k. v. tag.

A diszoktnány átnyujtását barátságos beszél
getés követte, amelyben a szállodás- és vendéglős
ipar aktuális napikérdései kerültek megbeszélésre.

F lk i haöi kö lcsönkötuényt 
0  jegyez, hazáját, családját 0  

és ipa rá t szo lgá lja .

A magyarságért, magyar földéri. . .
Törley Józsefné alapítványa.

A magyar léleknek a magyar földért rajong5 
imádságos szeretete, a nagy magyar asszonyok, 
a »nagyasszonyok«, a Lorántffy Zsuzsánnák, a kol- 
legiumalapitó Bethlenek, Teleki-asszonyok hagyo
mányos aranyszivének beszédes dobbanása szól fe
lénk abból a százezer koronás alapítványból, a 
mellyel özv. csantavéri Törley Józsefné, Sacelláry 
Irén de Székas »nemzetünk életerejének fokozása«, 
— a »magyar föld vonzóerejének megtartása* czél- 
jáb ó l, .a  »haza védelmében rokkanttá, vagy ke
resetképtelenné vált családfentartók« részére ado
mányozott, és gondos megértéssel, bölcs előrelá
tással emberszerető munkássága gyümölcsében ott, 
a lehetőségig nemzetiségi vidéken* kíván gyö
nyörködni, ahol e munkásságával, izzó fajszerete- 
tével egyúttal a magyar nemzeti Géniusz egy- 
egy oltárt kíván emelni.

Megnyilatkozási formájának nemes egyszerű
ségével, ősi erejével a magyarság, a magyar föld 
jszeretetének, okos meglátásával és átérzésével a 
háború után reánk váró nagy nemzeti feladatok
nak, alapeszméjének megkapó újságával, gyakor
lati jelentőségével özvegy Törley Józsefné ado
mánya messzire kikivánkozik a háborús jótékony
ság pillanatnyi szükségeket enyhítő eszközei közül, 
uj ösvényekre mutat, és egy kiváltságos asszonyi 
lélek bizonyságakép amellett, hogy a jóság fényes
ségét hinti szét, nagy, hatalmas nemzeti czélokat 
is szolgál.

Vigasztaló és felemelő, hogy ma, amikor egy 
irtózatos, soha nem látott világégés napról-naprá 
irgalmatlanul seper végig pusztító lángjaival az 
emberiség legszentebb kincsein, az embersziv és 
emberiélek leggyönyörűbb alkotásain, amikor por
ban hever minden és megcsufolva, mi azelőtt ma
gasra tartott ideál: az igaz emberiségbe, a jóságba, 
és szelídségbe, emberszeretetbc, lelki nemességbe, 
es áldozatkészségbe vetett hitünket hófehér asz- 
szonyszivek meg nem ingatható hite, bizakodása, 
reménysége adja vissza, hófehér kezük áldott mun
kája a nemzeti újjászületés útját egyengeti. . .

özv. Törley Józsefné úrnő alapítványát a •mi
niszterelnökhöz intézett következő levéllel jelen
tette ,be:

Nagyméltóságu Miniszterelnök U r!
Kegyelmes Uram !
Az immár három éve dúló háborúnak egyik legsúlyosabb 

és egyben legielentőségteljesebb magyar nemzetünk jövőjét 
és fentmaradását tekintve — egyik legvészesebb következménye 
azon emberanyag veszteség, melyet hazánk védelme szempontjá
ból kellett és kell még mai nap is hoznunk.

Igen természetes, hogy eme rendkívüli veszteségekkel 
szemben az állam legközelebbi sürgős feladatát kell liogy képezze 
oly intézmények, életviszonyok és körülmények létesítése, melyek 
a természetes halandóságot a lehető legszűkebb határok közé 
szorítják és nemzetünk életerejét fokozni képesek, de igazi ered
mény csakis úgy érhető el, ha magyar nemzetünk minden egyes 
tagja, hazánk iránti szeretettől áthatva, a lelkében élő hittel és 
buzgalommal működik közre eme nehéz feladat megoldásában.

Ez eszmétől vezéreltetve hazám iránt tartozó kötelességem
nek óhajtok eleget tenni akkor, midőn egyszázezer koronás ala
pítványomat Nagymeltóságodnak tisztelettel bejelentem és annak 
szives elfogadását kérem.

Tudom, ismerem és boldog részese vagyok ama lebilincselő 
érzésnek, ama csodálatos vonzerőnek, melyet a magyar haza, a 
magyar föld minden egyes honpolgárára gyakorol »a nagy világon 
e kívül, nincsen számunkra hely., ezt a helyet, ezt a földet meg
tartani és annak rögjébő! az arra érdemeseket részesileni : ala
pítványom czélja.

Óhajom az, hogy a mellékelve csatolt egyszázezer koronás 
hadikölcsón 6 százalék kamatján, vagyis hatezer koronáért földek 
vásároltassanak, lehetőségig nemzetiségi vidéken s ez egészében 
évente első sorban a haza védelmében rokkanttá, vagy kereset
képtelenné vált oly szegénysorsu családfenntartó részére adomá- 
nyoztassék örökös tulajdonjoggal a magyar kormány mindenkori 
belügyminisztere által, ki háromnál több gyermekkel bir, büntet
len előéletű, magyar ajkú és magyar állampolgár.

Úgy hiszem, hogy a háború utáni szocziális nehézségek 
leküzdésére egy porszemmel hozzájárulhatok ezúton s ha a han
gos szavak helyett követőim akadnak azok részéről is, kik oly 
előszeretettel szállanak sikra a nép érdekében, nem kételkedem, 
sőt bizom egy szebb, tartalmasabb, munkásabb és megértőbb 
jövőben.

Midőn még arra kérem Nagyméltóságodat, hogy ezen ala
pítványom özv csantavéri Törley Józsefné Zita királyné, alapít
ványa czimének legfelsőbb helyen való engedélyezését kieszkö
zölni kegyeskedjék, vagyok Nagyméltóságodnak kiváló tiszteletem 
nyilvánítása mellett kész híve :

Ozv. Csantavéri Törley Józsefné 
szül Sacelláry Irén ele Székas.Schaniburg-Lippe berczeg udvari pinezészete Villány

Magyarországi vezérképviselő:

Horlz Valér Károly Rákospalota.Telefon 31.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hívatközniT

Vendéglősipari aktualitások.
A szállodái, vendéglői és kávéházi női alkal

mazottam renoes ( !)  díjazása. Mint halljuk, a kas
sai kereskedelmi és iparkamara Siposs A. Gyula 
vezetése mellett tartott legutóbbi teljes ülésén' vé- 
emenyt nyilvánított, illetőleg állást foglat a szál

lodai, vendéglői és kávéházi női alkalmazottak ren- 
des díjazása tárgyában kiadott rendelettervezet 
ügyében. Nem tudjuk, hogy Felső-Magyarország 
gyönyörű fővárosában mely körülmények tették ak
tuálissá az iparunkban foglalkoztatott női alkalma- 
zottak, és mért éppen ezek bérviszonyainak ren- 
üezeset, holott a kérdés rendezése a férfimunkások 
fizetésével kapcsolatban és egyidejűleg helyesebb 
es czclszerübb is lett volna, azonban készséggé.! 
elismerjük, hogy alkalmazottaink bérviszonyaiban 
a háború folyamán oly változások állottak'be, a 
melyek miatt a munkáskörökből felhangzó pana- 
szok napról-napra szaporodnak. Ez alkalommal nem 
kívánjuk vizsgálódásunk tárgyává tenni, jogos-e, 
Ta Ĝ jogtalan munkásaink elégedetlensége, inkább
s ő i n k n t  n n n r l í r f  l o m m b « a  ___*
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arra hívjuk fel a mérvadó körök figyelmét, hogy 
e jelenséggel egyidejűleg, és pedig: úgy a munka
adók, mint a munkások körében, és a vendég
lősiparban nem kevésbé, mint a kávésiparban, foly
ton szaporodjak a munkaközvetítési intézmények 
elégtelensége miatti panaszok, sőt úgy hall
juk — hogy a Viszonyok e téren annyira farkat
lanokká váltak, hogy az orvoslás annál szüksége
sebbé válik, minél jobban közeledünk az oly várva- 
várt békés állapotokhoz. Tagadhatlan ugyanis, — 
hogy a háborús állapotok által előidézett szokat
lanul nagyarányú munkáshiány a háború előtt oly 
szépen működött vendéglős- és kávésipartársulati 
ingyenes munkaközvetítő intézetek tevékenységét 
majdnem teljesen illuzoriussá tette, és hogy az 
egyéni lelkiismeretlenség egyes elszigetelt esetek
ben szabadon garázdálkodhatott a munkabérek le
szorításában. Ha a kassai kezdeményezés ezeknek 
az állapotoknak orvoslását célozza, úgy azt csak 
örömmel üdvözölhetjük, és utánzását, mint köve- 
tésreméltó példát melegen ajánljuk fővárosi és vi
déki ipartársulataink figyelmébe. Nem hallgatjuk 
el azonban azt a meggyőződésünket, hogy ezek 
az állapotok nem mindenben a háborús viszonyok 
következményei, és ha keressük is e bajok orvos
lásának módjait és eszközeit, már eleve igen nagy 
gondöt kell fordítanunk arra, és vigyáznunk kell, 
nehogy a szanálásban az okvetlenül szükséges és 
indokolt határokon tulmenjünk. A közösség soha
sem felelős egyesek botlásáért, a meglevő bajokat 
a háború látószögéből kell nézni, elhamarkodni 
pedig: semmit sem szabad.

*
* *

A munkáspálinka árusítása és a szövetkeze
tek. E czimen a következő igen érdekes sorokat 
olvassuk Dr. Radványi László kitünően szerkesz
tett lapjának, az »Az Űzletnek« f. évi május hó 
15-iki számában: »A pénzügyminiszter a földmi- 
Velésügyi miniszterrel karöltve, tudvalevőleg 55.000 
hektoliter zárolt szeszt bocsátott az egyes tör
vényhatóságok rendelkezésére a gazdasági mun
kálatok ideje alatt szükséges munkáspálinka biz
tosítása céljából. Az egyes gazdaságok részére járó 
pálinkamennyiségeket a vármegyénként szervezett 
munkáspálinkakiosztó bizottságok osztják ki. Az Or
szágos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatóvá
lasztmányának legutóbbi ' gyűlésén dr.j Mutschen- 
bacher Emil ügyvezető titkár tett jelentést a fenti 
intézkedésről, hibáztatván, hogy a vonatkozó mi
niszteri rendelkezés nem szabja meg azt, hogy 
milyen minőségű és hány szeszfokos pálinka ál
lítandó elő a pénzügyminiszter által kiutalt szesz
ből. Különösen a kisebb birtokosok szempontjá
ból nagy veszedelem volna, ha a szesz a meg
bízhatatlan falusi korcsmárosok kezére jutna, akik 
a miniszteri rendelkezés hiányosságát saját hasz
nukra bizonyára busásan kamatoztatnák. (!) java
solta épp ezért, tegyen lépéseket az egyesület c 
tekintetben a föld’mivelésügyi miniszternél, hogy 
a munkáspálinka árusításával elsősorban az ital-
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Héviz-fürdő, Keszthely mellett.
Teljesen modern berendezésű 75 szoba.

Napi ellátás ára 12 korona. 
Szobaárak tetszés szerint 4—12 k.-ig.

Nyitva junius l-től szeptember 15 ig. 
(W T  P r o s p e k t u s t  i n g y e n  k ü l d  " t M

KRAJCSOVITS REZSŐ
szál lodatu la jdonos.

mérési joggal biró falusi fogyasztási szövetkezetek 
bízassanak meg, melyek minden tekintetben biz
tosítékot nyújtanak arra, hogy a különben nyil
vánvaló visszaélések (!!) nem fognak előfordulni. 
Kívánatos volna még, hogy a pénzügyminiszter 
is szigorúan ellenőriztesse a pénzügyőrökkel, hogy 
a rendes szeszfoku pálinka íiozassék forgalomba. 
Az igazgató-választmány elhatározta, hogy a ja 
vasolt két előterjesztés értelmében úgy a földmi- 
velésügyi, mint a pénzügyminiszternél lépéseket 
tesz. Ilyen vádaskodó hangon, minden bizonyíték, 
adat felsorolása nélkül, talán mégsem szabadna a 
falusi korcsmárosokat, egy egész osztályt a pellen
gérre állítani, tisztelt agrárius urak! Ha van meg
bízhatatlan falusi korcsmáros, ha van, aki visz- 
szaélést követ el közülök, ám tessék azokat meg
nevezni, de ne tessék étket előre (!) és egész? ösz- 
szeségükben (!!) elitélni, s kereseti lehetőségük- 
ben minden jog és méltányosság ellenére meg
akadályozni*.

Ritkán, nagyon ritkán történik meg, hogy a 
nyilvánosság orgánumai iparunkkal jóindulattal fog
lalkoznak, vagy pláne annak védelmére kelnek. A 
három éves világháború alatt a vendéglős- és ká-

TRADE MARK B0RHE6YI F.
BOBKERESKEDÉS

Budapest, V. Gizella-tér 4. (Saját ház). 
Plnczék: Budafokon és V., Gizella-tér 4. 
Telefon: 35-79. Fióküzlet: V., Egyetem- 
ntcza 2. szám alatt. Teltdonszám: IP-59.

Borhegyi bor
<§> Alánba a legfőbb: francia és magyar pezsgőket, 

cognacot és likőröket gyári árakon. Belföldi Borait 
az elsb hírneves bortermelőktől a legjntányosabb 
áron szolgáltába. Vidéki megrendelések gyorsan 

és pontosan teljestttetuek.
VED-JEOT
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vésipar ellen hangoztatott indokolatlan és méltány
talan mindennapos t ámadások ellen egyedül a »Ma- 
gyar Ipar«-ban hangzott el egy bátor visszauta
sítás, most pedig az »Az Ű'z!et« foglal állást mél
tatlanul meghurczolt falusi vendéglőseink mellett. 
Ma, amikor Bokros Károlynak Tömörkény emléke 
megörökítését czélzó szép és hazafias kezdeménye
zését a napilapok oly csodálatos egyértelműséggel 
agyonhallgatták, a vMagyar lpar«, az »Az Űzlet<( 
spontán megnyilatkozott megértő méltánylásáért fo
kozott mérvben vagyunk hálásak, és magát a tényt 
azzal a megjegyzéssel szögezzük le: nem felejtjük 
el, és alkalmilag fegyverül használjuk.

j A legelőnyösebb befektetés a j
jhaói fcölcsön. jj Ön még nem jegyzett hadikölcsönt? j

A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata“ közleményei.
1/1917. eln. sz.

K ö r l e v é l .

A szállodásipar dicsérete- Zilahy Dezső, Buda
pest székesfőváros idegenforgalmi hivatalának igaz
gatója meleghangú levelet intézett a »Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartár
sulatához . A budapesti szállodásoknak a koroná
zás hetében tanúsított egyaránt korrekt és becsü
letes, önzetlen és kifogástalan ténykedését ismeri 
el a levélben szokatlan melegséggel, azzal a meg
értéssel, mellyel a világlátott ember a maga széles 
ütóköréből Ítéli meg a szállodásipari viszonyokat.

Levele, melyet lapunk más helyén közlünk egész 
terjedelmében igen érdekes olvasmány. Nem
csak, mert a belőle felénk hangzó elismerés uj 
hang, méltó részünkről a legteljesebb elismerésre, 
hanem azért is, mert alaposan ráczáfol a tisztes 
szállodásipar ellen unosuntalan hangoztatott tart- 
hatlan vádakra, szállodásiparunk jelentősége felől 
pedig uj felfogást látszik inaugurálni. Épp ezért 
a levél puszta és kommentár nélküli közlésével nem 
elégedhetünk meg, és érthető, ha bővebb mélta
tására is törekszünk, és tanúbizonyságot látunk 
benne arra, hogy illetékes helyen, azon a hivatalos 
fórumon, ahol az idegenforgalom ügyeit intézik, 
kellőkép értékelni és megbecsülni tudják szállodá
saink munkásságát, munkásságának jelentőségét, be
csületes törekvéseit, és nem vonakodnak ennek al
kalomadtán jóleső jelét is adni. Nem resteljük ezt 
megköszönni sem, nemcsak mert hasonló enun- 
dziácziókban ritkán van részünk, hanem, mert ma 
— amikor az idegenforgalmi kérdések az egész 
vonalon újból napirenden vannak, a szállodásipar 
megbecsülését, jelentősége elismerését kettős öröm
mel látjuk. Nem habozunk kijelenteni, hogy a há
borús viszonyok közepette mindezeknek még a ren
desnél iŝ  fokozottabb jelentőséget tulajdonítunk, — 
mert óriási nehézségek, küzdelmek, teherpróbák kö
zött érik a mindig mellőzött, mindig háttérbe szo
rított szállodásipart, mely bárom év óta a leg
súlyosabb rendéletekkel, drágasággal, áruhiánnyal 
stb. is kénytelen volt megküzdeni.

Igen tisztelt kartárs Ur!
Ipartársulatunk folyó évi április hó 26-án tartott rendes 

évi közgyűlésen a t. tagtársak bizalmából elnökké válasz
tatván, válságos és nehéz viszonyok között foglalom el 
kiváló elődeim helyét. Ennélfogva fokozott mérvben érzem 
szükségét annak, hogy mindenekelőtt arra kérjem ipar.air- 
sulatunk összes tagjait, hogy kötelességeim teljesítésében
támogassanak engem kartársi szeretette1, s, emélyes meg
beszélést igénylő ügyekben forduljanak hozzám bizalom
mal, és tegyék ilyformán lehetővé, hogy ipartársulatunk
is közérdekű hivatását minél hathatósabban fejthesse ki.

Az ipartársulati szakiskola, az ingyenes munkaköz- 
vetitö-intéze, ) az orsz. nyugdijegyesület fenntartása és f e j
lesztése körül eddigi munkás águnk fo'yta á a , a háború 
folytatása-, a háború által teremtett kivételes viszonyok 
között szÜKséges intézkedések gyors és eredményes elvég
zése 1 esz feladatom.

E czélból ipartársulatunk iiodájában a hétköznapo
kon délután 3—6 óráig hivatalos órákat tartatok, ame
lyeket később és a /ehetőséghez képest délelőtt js  á l 
landósítani kívánok. A munkaközvetítőben az eddigi hiva
talos órákat változatlanul meghagy arr, és gondoskodni kí
vánok arró', hogy e fontos szocziális intézményünk nagy
jelentőségű hivatásának a háborús nehézségek daczára meg
felelni tudjon.

A szakiskolai ügyekben számot tartók arra, nogy 
e fontos közművelődési intézményünk sikeres működését a 
munkaadók hazafias és i| aroskötclességükhöz képest a ta- 
uonezok iskolalátogatásának szigorú ellenőrzését el segítsék,- 
és ugyanígy munkásaikat — a rendelkezésükre álló esz
közök igénybevételével — a nyugdijegyesületbe \ a)ó be
lépésre bírják.

Amikor tehát e közhasznú munkához iparostársaim 
jóindulatú, lelkes és buzgolkodó segítségét kérem, maradok 
kartársi szeretettel és üdvözlettel

Budapest, 1917. május 16.
Palkovics Ede

elnök.

fl szállodásipar teljesítőképessége.
Zilahv Dezső, ^Budapesti Székesfőváros Idegenforgalmi 

Hivatalának igazgatója a következő levelet intézte ipar-'
társulatunkhoz:

Épp ezért Zilahy Dezső levele fényes elég
tétele a székesfőváros szállodásiparának, a szállo
dások erejének, minden kritikán felülálló tisztes
ségének. hazafiasságának, amely a méltatlan táma
dásokkal és jogosulatlan vádaskodásokkal szemben 
is érvényesül. És — ismételjük — jóleső tudat, 
hogy ezeket a tulajdonságait, a szerepe és munkája 
jelentőségét most már illetékes helyen hivatott em
ber ismeri el.

Hirdetések közlését jutányosán vállalja a kiadóhivatal.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar- 
társulata tekintetes Elnökségének Nagys. Kpmmer Eerencz 

h. elnök, szállodatulajdonos u r czimén

B U D A P E S T ,  
IV. Tiirr István-utca 1. sz.

"Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatala* a’.ul- 
irott igazgatója, mint az 1916. deczember 30-án lezajlott 
■koronázás ünnepélyének rendező bizottsági tagja s for
galmi hivatalának vezetője, készséges elismeréssel és kö
szönettel állapítja meg, hogy a »Budapesti Szállodások^ 
Vendéglősök és Korcsmárosok iprrtársulata* szállodástag- 
jaink legnagyobb része, őfelsége IV. Károly király meg- 
koronáztatása napjaiban a székesfőváros törvenyhatsá- 
gának képviselőbe! történt mega lapodások alapján, és ezek
nek pontos és lelkiismeretes betartásával — a székesfó- 
\árosban időzött idegenek laká sa! ellátása szempontjából

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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reájuk hárult feladatoknak a legnagyobb pontossággal és 
elismerésre me/to klkaismercie seggel tet ek ele»et °

A legnagyobb örömmel bizonyítom, ho«>-v" a letrelő 
kelőbb szállodák még a kivételes viszonyok "daczára sem 
emeltek araikat, és hogy sem e tekintetben, sem más 
szempontból szállodásaink ellen panasz egyáltalán fel nem 
merúh és végű/ hogy egészben véve a szállodásipar mű
velői hivatásuknak es az idegenforgalmi érdekek szempont
jának oly helyes megértéséről adtak bizonyságot, amely 
remelhetove teszi, hogy Hivatalunk úgy a székesfővárost 
illető, miint országos jelentőségű törekvéseinek elérésében 
a tisztes szállodásiparban állandó, és mindén vonatkozás
ban egyaránt megbizható segítőtársra számíthat.

Budapest, 1917. április 24.
Kitűnő tisztelettel 

Zilahy Dezső s. k., igazgató.

P A P I R I Z A L V E T A
ifeb ífcíb fehér cre p p e  rfeds jfcfc 
1000 drb laposan kor. 8.50 hajtogatva kor. 9.— 
Éttermi szalvéta 1000 drb laposan kor. 19.— 
hajtogatva — — — — — — kor. 20.—

B E R K 0 U I T 5  K A R O L Y D É
Hektograph soks o osltó éttermi, kávéházi ezukrászpapir és papírszalvéta 
raktara. — BUDAPEST, VII,. Sip-u. 4, szám. — Telefon 106—07. szám.

K Ö Z G A Z D A S Á G .A hatodik magyar hadikölcsön.
Törvények, rendeletek.Az uj üzleti záróra-rendelet.

Sok huzavona után végre megjelent a kormány ren
deleté a záróra újabb szabályoz ásá. ól. Az intézkedés ké
sése minoenfelé isik  elégledet’enséget és zavarokat okozott. 
Az _uj rendelet, amelyet 1975—1917. M. E. szám a ja k  
bocsátott ki a minisztérium, a záróráról és a tüzelőanyag 
megtakarításáról szóló kormányrendelet részleges módosí
tása tárgyábar, csütörtökön, május 10-én lépett életbe és 
a mai állapottal szemben a következő módosításokat tar
talmazza :

1. az étkező helyiségek (vendéglő;, korcsmák, i al- 
mérő va0y elárusító helyek, kávéházak, cukrászdák sb .)  
záróráját a rendélet 11 éráról 12 órára emeli föl.

2. Az egyesület helyiségek zárórája szintén 12 ó;a.
3. Nyílt árusítási üzleteket (boltokat', azokhoz tar

tozó irodai és raktárhelyiségekkel együtt 1917. évi májas 
hó 10-től kezdve reggeli 6 óra előtt kinyitni és es.e 7 
órán túl nyitva tartani, azokat a nyílt üzleteket pedig[ 
amelyekben kizárólag, xagy túlnyomóan élelmi vagy egyed- 
árusági cikkeket árusítanak, reggeli 5 óra előtt kinyitni 
és esti 8 órán túl nyitva tartani nem szabad.

Ugyanez a rendelkezés áll az előbbi bekezdésben 
nem említett nyílt üzletekre ir, kivéve azo’ at:

a) amelyekben kizárólag anyagmegmunkálás folyik;
b) amelyekben a közönségnek kizárólag helyben való 

fogyasztásra szolgálnak ki élelmiszereket.
Ha az a) pont alá eső üzletek árusításra is be 

Vannak renaezve, ott az árusítás, vagy ha a b) pont 
alá eső üzletekből — a hejyben való fogyasztáson kívül 
— az utcán át is árusítanak élelmiszereke1, az utcán át 
való árusítás csak olyan időben történhetik, amikor a nyílt 
árusítási üzletek is nyitva tarthatók.

Az üzleti záróráról szóló 1913. XXXVI. t.-cz. egyéb 
rendelkezései érintetlenül maradnak.

Nem módosul a szórakozó- és mulatóhelyek eddigi 
esti tiz órai zárórája.

Azon a májusi napon, amelyen a magyar ál
lam, a magyar állam pénzügyeinek legfőbb őre 
hatodszor hívták föl a magyar nemzetet hadiköl- 
csönjegyzésre, a nemzeti kötelességteljesités és ál
dozatkészség nagyszerű bizonyságaként a legelső 
magyar, ü Felsége a király állott az aláírók élére. 
A Laxenburgből keltezett királyi leirat, melyet Ö 
Felsége magyar pénzügyminiszteréhez intézett, bi
zonyára eléri majd a nemzet szivét, és »a lakosság 
összes rétegeinek rendkívüli teljesitményeinek« leg
magasabb helyről jövő elismerése a magvar nép 
gazdasági energiájának újabb forrásait fogja megi- 
nyitni. Bizalommal hisszük és reméljük, hogy igy 
lesz, hogy a királyi példaadásnak meg lesz a 
maga fényes eredménye, mert rendithetlen meg
győződésünk, hogy épp úgy, amint a messze ide
genben immár harmadik éve fegyverben álló drága 
véreink páratlan hősiességgel, életük és vérük árán 
vívják a mi javunkért, a mi jövőnkért soha sem 
látott ihéroszi küzdelmeiket, épp úgy itthormara- 
dott honfitársaink is becsületbeli, hazafias köteles
ségüknek fogják tartani, hogy gyakran szenvedések 
és nélkülözések között önfeláldozó küzdelmeket 
folytató katonáinknak megadják ama anyagi esz
közöket, amelyek a kimaradhatlan, a nagy és a 
végső győzelem kivívásához nélkülözhetlenül szük
ségesek.

Valahányszor idegen országok véráztatta csa
tamezőiről magyar vitézségnek egy-egy újabb híre 
érkezik hozzánk, valahányszor dobogó szívvel ol
vassuk magyar hősök önfeláldozó hősiességének az 
egész világot bámulatba ejtő iskolás példáit, mind
annyiszor csodálattal és imádattal szeretnénk le
borulni áldott népünk nagysága előtt, mely leg
nagyobb kincsét, fiai drága vérét ily pazar bő
kezűséggel ontja az imádott haza szabadságáért,

coermc CZUBRDUROZIER Ct*
cs. és h ír . u d v a r i s zá llító k

Franczia cognac-ggár Promonfor
A la p itla to tt 1 8 8 4 .

7J Pilseni Polgári Serfőző „Pilseni ősforrás"  a Ttlüncf)eni 
Pauianer Sör főző Részvény-Társaság Salváíorsörgyár
tagos vezérképviselete JTlezey és Tra
Budapest, IX. kér., Ranolder-utca 4. szám . 
Telefonszém: Jó z se f  2 4 —01.

Ajánljuk kö/etkező világhírű söreinket úgy hordóban, mint palackban , ,Piheni ötfoz- 
rás sőr“ a Pllsuni polgári Serfozőből, alapittatott 1842. „Müncheni Paulaner sör“ a 
Müncheni Paulaner sörfőző Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör“ a 
Müncheni Paulaner sörfőzö Salválorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kapható
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mely ^megszenvedte már a múltat és jövendőt«, 
és ennek daczára már ötször adta ide pénzét, 
hogy a rettenetes küzdelmekből végre a béke ré
vébe juthasson el!

Épp ezért megingathatlan hitünk, hogy most, a 
mikor hatodszor kell népünknek áldozatkészsége 
újabb erőpróbáját adni: mindenki, aki érzi, hogy 
a reánk szakadt rettenetes megpróbáltatásokban 
gazdasági erőnknek egy perezre sem szabad el
lankadnia, mindenki, aki érzi, hogy ezzel a pénz
zel szerezhetjük meg a győzelmet, és ezzel együtt 
a békét is, tehetségéhez képest, s ezen felül is 
meg fogja tenni a maga kötelességét!

A jegyzési feltételek oly előnyösek, hogy min
denki saját érdekében cselekszik, ha minél nagyobb 
összegű hadikölcsönt jegyez. A hatodik hadiköl- 
cs.cn kibocsátása alkalmával csupán egyfajta és pe
dig 6°/o-os magyar királyi állami járadékkötvé
nyek kerülnek jegyzés alá, mely bemutatóra szóló 
kötvények, 50, 1ÖÖ, 1000, 5000 és 10,000 koronás 
czimletekben fognak kiállíttatni. A szelvények utó
lagos félévi részletekben fizettetnek és minden év 
február 1-én és augusztus 1-én esedékesek. Az 
aláírási ár minden 100 korona névértékért, ha az 
aláíráskor az aláirt összeg egész ellenértéke be
fizettetik, 1917. május 12-től május 25-ig bezáró
lag 90 korona; 1917. május 25-ét követő időben 
1917. junius 12-ig bezárólag 96 korona 30 fillér. 
Ha a fizetés a megállapított négy 25°/o-os rész
letben történik, úgy az ár az egész aláírási idő 
tartama alatt 96 korona 80 fillér. A jegyzéseket 
elősegítendő', úgy az Osztrák-Magyar Bank és a 
ni. kir. hadikölcsönpénztár, de a többi pénzinté
zetek is a legelőnyösebb feltételek mellett nyújta
nak lombardkölcsönöket és a hivatalosan megál
lapított árakból 100 koronánként 50 fillér jutalékot 
engedélyeznek. Ezen 6n/o-os járadék 1922. augusz
tus 1 -ét megelőző időre nem mondható fel, azután 
azonban a m. kir. pénzügyminisztériumnak joga 
van három havi előzetes felmondás mellett ezen 
kölcsönt egészben vagy részben névértékben vissza
fizetni. A kibocsátási árfolyam alapján a befekte
tett tőke 6 és egynegyed százalékot jövedelmez, 
mely jövedelem lombardkölcsönfelvétel által még 
fokozható. Ezen kötvények a hadinyereségadó 
fizetésére is alkalmasak és az adóhivatalok által 
96.63 korona árfolyamon készpénz gyanánt elfo
gadtatnak.

A magyar szállodások, kávésok, vendéglősök 
és korcsniárosok ezekben a történeti nagy idők
ben mindig és minden tekintetben a helyzet ma
gaslatán állanak. Tekintélyes részük részben a fron
ton, részben itthon teljesít katonai szolgálatot, az 
itthonmaradottak elképzelhetlen nehézségek között 
híven teljesitik polgári és (ipari kötelességeiket. Telje
sítette karunk ezeket a hadikölcsönjegyzések tekin
tetében is, mert nemcsak annak minden tagja, aki 
csak tehette, és nemcsak összes szakegyesületei vet
tek részt az eddigi jegyzésekben, hanem egyébként 
is az egész országban minden rendelkezésére álló 
eszközzel propagálta és tette népszerűvé ezt a ki
válóan fontos nagyjelentőségű ügyet és segített a 
jegyzések sikerét előmozdítani. Most, a midőn talán 
mégis közelebb jutottunk a háborúnak befejezésé
hez és a mindnyájunk által hőn óhajtott békéhez, 
még fokozottabb mértékben kell készségünket köz- 
gazdasági erőnket kimutatnunk, hogy ellenségeink 
végleg lássák be, miszerint a további küzdés és 
vérontás teljesen hiábavaló. Jegyezzünk és jegyez
tessünk hadikölcsönt!

Megrendeléseknél kérjük tisztelt ol

Becsületünk, lelkiismeretűnk 
és önfenntartdsi ösztönünk 
parancsolja, hogy jegyezzünk 
az nj H flBlKÖLCSÖRRE?

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ _

tá rsa s  v a c s o rá it
a következő vendéglőkben tartja meg:

1917. évi junius hó 11-én: (hétfőn) Kleckcr Alajos 
vendéglőjében (Margitsziget »Felső vendéglő*'.

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. 
udvari szállító. Főüdet: IV., Váinház-körut 4. Telefon: József 
39_88 vagy 39—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek e's kávébázainak állandó szállítója. Fióküzletek: 
IV.,’ Tiirr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43—31.)

A magyar szállodás, vendéglős és kávésiparnak 
újra gyásza van! Gyásza van a »Szállodások, ven
déglősök, kávésok, pincérek és kávéssegédek or
szágos nyugdijegyesületének«, gyásza a »Buda- 
pesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatánakc, gyásza a »Magyar Vendéglősök 
Országos Szövetségéinek és gyásza van, akit ta
lán legelőször kellett volna említeni, mert a leg
többet veszített, a »Magyar Vendéglős és Kávés 
Iparnak::, amely az elköltözött jogtanácsosban:: nem 
csak egyik megalapítóját, hanem mindhalálig egyik 
legjobb, legigazibb barátját veszítette el. A ma
gyar jogászvilágnak egyik országszerte elismert 
kitűnősége, aki nemcsak bírói és ügyvédi körök
ben, hanem a székesfőváros legelőkelőbb körei
ben is 'általános tiszteletnek, őszinte szeretetnek 
és osztatlan megbecsülésnek örvendett, a »Pesti 
Hírlap:; nagytekintélyű ügyésze, a »Budapesti órás- 
ipa rtestület« ügyésze, több mint két évtizedes 
igazán lelkes, önzetlen és ügybuzgó munkásságával 
kitörölhetetlen betűkkel irta be nevét a modern 
vendéglősipar történetébe, amelynek az orsz. nyug- 
dijegyesület megerősítése és fejlesztése révén egyik 
legértékesebb, legérdemesebb munkása volt. És 
mily nagy sorstragédia! vele történt, hogy az a 
szép és hatalmas altruisztikus alkotás, melynek ener
giája, munkája legjavát szentelte, segítő oltalmát, 
védő melegségét, hivatásszerű kötelességét először 
vele szemben érvényesíthette. Országos nyugdíj- 
egyesületünk, melynek hasznát, szükségét, eszmé
jét és törekvéseit évek hosszú során át oly lán
goló szeretettel és lelkesedéssel hirdette, amelynek 
megvalósulásáért évtizedeken át éjjel-nappal ’ oly 
sokat küzdött, fáradozott és dolgozott, és amely
nek megvalósulásán és virágzásán oly bensőség- 
fíc)> áj. alkotó művész oly rajongó szerelmével 
csüngött: ót magát ölelte legelőször magához, mi
kor a kifürkészhet len végzet legnagyobb kincsé
től, a jóságos, a becsületes szeme világától fosz- 
totta meg, és megadta neki azt a végtelenül ke- 

vasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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serü, de — csendes órákban talán mégis fel-' 
emelő öntudatot — hogy élete bölcs és szép, okos 
és hasznos munkája rajta és benne nyert szomorú 
— de teljes igazolást.

Mint ipartársulatunk és orsz. nyugdijegyesü- 
1 etünk jogtanácsosa minden kínálkozott alkalommal 
jogászi tudásának teljes erejével lépett fel a szál
lodás és vendéglősipar erkölcsi és anyagi érde
keinek védelmére, és a kormányhoz, a székesfő- 
fővároshoz és különböző hatóságokhoz intézett, és 
nemcsak fényes elmeéllel irt, hanem az ipar igazi 
szeretetétől láthatott Írásai a két intézmény irat
tárainak legértékesebb dokumentumai, beszédes és 
értékes bizonyságai annak, hogy iparunk közérdekű 
törekvéseit, sérelmeit és panaszait mily sok helyes 
megértéssel, igazságszeretettel és megérzéssel igye
kezett megvalósitani, érvényesíteni és orvosolni. Az 
orsz. nyugdijegyesület évi jelentései és ipartársu
latunk közgyűlési jegyzőkönyvei ez irányú mun
kásságának legszebb és maradandó bizonyságai, 
egyúttal gazdag adatforrásai a vendéglősipari tör
ténetírásnak is, és pillérei közöttünk örökké ál
dott és drága emlékezetének.

Dr. Solti Ödön ügyvéd f. évi május hó 17-én, 
áldozó csütörtök napján reggel Wesselénvi-utca 
4. számú lakásának ablakából az utcára ugrott 
és szörnyethalt. Az életunt ügyvéd tragikus halála 
mély és igaz részvétet keltett a főváros bírói és 
ügyvédi, szállodás, vendéglős és kávés köreiben, hol 
osztatlan tiszteletnek, szeretetnek és becsülésnek ör
vendett. T íz esztendeje, hogy súlyos betegség tá
madta meg. Ideges bántalmak gyötörték s szeme- 
vi I ág át elveszítette. Az idegbántalmak később köny- 
nyebbültek. Solti különben betegsége daczára ál
landóan el tudta látni irodájának dolgait. A tár
gyalásokon is résztvett, tehetségének friss erejé- 
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vei dolgozott. Az. utóbbi időben betegsége újra 
súlyosbodott. A betegsége azonban legutóbb már 
annyira elhatalmasodott, hogy elmeképességét is 
veszélyeztette. Csütörtökön reggel Solti Ödön hir
telen — pillanatnyi elmeelborulásában határozta el 
végzetes tettét, a nyitott ablakhoz lépett, fölhágott 
a párkányra s levetette magát az első emeletről 
az utczára. — Pillanatig sem szenvedett, belső 
elvérzés rögtön megölte. Halálát felesége és négy 
gyermeke, a Solti-, bodor- és Faludi-családok gyá
szolják.

Dr. Solti Ödön tragikus halála mély gyászba 
borította országos nyugdijegyesületünk és ipartár
sulatunkat is, amelyeknek elnökei a halálhír hal
latára rögtön gondoskodtak a kellő intézkedések 
megtételéről. Bokros Károly elnök a nyugdijegye
sület nevében a hírlapokban közzétett gyászjelen
téssel tudatta a gyászos hirt az ország vendég
lőseivel és díszes koszorút helyeztetett az elhunyt 
ravatalára.

Palkovics Ede ipartársulati elnök pedig a nyom
ban összehívott el íökségi értekezleten indítványoz
ta, hogy az ipartársulat a temetésen küldöttségi- 
leg vegyen részt, és tegyen az elhunyt ravatalára 
koszorút. Ezt az indítványt egyhangúlag határo
zattá is emelték, és a nyugdijegyesület és ipar
társulat nevében a búcsúztató beszéd megtartá
sára Kővári Jenő igazgatósági és választmányi ta
got kérték fel, az ipartársulat házára kitüzették 
a gyászlobogót, és elhatározták, hogy a temetésre 
az ipartársulat zászlaját is elvitetik.

Az orsz. nyugdijegyesület volt jogtanácsosának 
elhalálozásáról a következő gyászjelentést adta ki:

»A Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek 
és kávéssegédek országos nyugdijegyesületének 
igazgatósága és felügyelő-bizottsága mély fájda
lommal jelenti, hogy Dr. Solti ödlön ügyvéd,i 
egyesületünk 15 éven át jogtanácsosa, később tisz
teletbeli jogtanácsosa, 191/. évi május hó 17-én, 
52 éves korában váratlanul elhunyt. A megboldo
gult egyesületünk alapítása és felvirágoztatása kö
rül elévülhetetlen érdemeket szerzett, emlékét hálás 
kegyelettel fogjuk megőrizni. — Budapest, 1917. 
május 18-án. Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, 
Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegye- 
sü!ete«.

A megboldogult földi maradványait f. évi má
jus hó 19-én, szombaton délután 5 órakor szen
telték be a róm. kath. egyház szertartása szerint 
a Wesselényi-utcza 4. számú gyászház udvarán, 
ahol a gyászoló családon, a rokonságon, a bírói 
és ügyvédi kar előkelőségein, a budapesti órás- 
ipartestület elnökségén és küldöttségén kívül igen 
nagyszámban jelentek meg orsz. nyugdijegyesü
letünk és ipartársulatunk tagjai is Bokros Károly 
és Palkovics Ede elnökök, és Dökkier Ferencz és 
Koimmer Ferencz helyettes elnökök vezetése mel
lett. A budapesti kávésipartársulatot Weingruber 
Ignácz választmányi tag képviselte. A halottat Mar- 
czinKa János terézvárosi lelkész áldotta meg. Ez
után Kővári Jenő mondotta el következő szép és 
mély érzésből áthatott meleghangú búcsúztató be
szédét:

Kedves, jó barátunk, felejthetetlen jogtaná
csosunk Dr. Solti Ödlön! Mély és igaz fájdalommal 
tel 
he
tünk
jeni Neked azt a fáradhatlan, évtizedeken át éj
jel-nappal páratlan ügybuzgósággal és becsületes 
önzetlenséggel folytatott munkát, amelyet a mi ér- 

vasőinkat mindig lapunkra hivatkozni.

:sosunk Dr. bolti uaíoni meiy es igaz lajuaiommai 
élt szívvel, könnyes szemekkel állok ravatalodnál, 
logy országos nyugdijegyesületünk és ipartársula- 
unk nevében elbucsuztassalak, és hogy megköszön-
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deklinkben végeztél, és amelyért még haló porod
ban is áldani fognak ipari munkásaink, akiknek 
egy a maga nemében páratlan intézményt meg
alkotni segítettél! És bár a kegyetlen sors megfosz
tott attól, hogy e gyönyörű alkotás szépségein sa
ját szemeiddel gyönyörködhess, feléd áramló sze
retetünk melegségéből napról-napra érezhetted, — 
hogy nem éltél, nem dolgoztál hiába! A hála és 
az elismerés, a tisztelet és becsülés, a szeretet és 
ragaszkodás kisérnek ime utolsó utadon is! Vidd 
magaddal ezeket az érzéseinket! Isten veled Solti 
Ödön!«

A beszéd1 után a koporsót a koszorúkkal el
halmozott gyászhintóra vitték a kapu elé. A menet 
a Kerepesi-uti temebőbe indult, ahol a nyitott sír
boltnál a halottat újból beszentelték. Itt még egy 
búcsúztatót mondbtt az órásipartestület titkára. 
A temetés véget ért, és most már csak a gyászos 
emlékezésünk él Dr. Solti Ödön frissen hantolt 
sírja felett. Ez pedig áldott legyen közöttünk mind
örökké! F. K. L-

A hazatiaság és okosság parancsolja a 
hadikölcsön jegyzését Siessen tehát 
hadikölcsönt je g y e z n i .A kávépiac és a központ.

Mint legbeavatottabb forrásból értesülünk, a 
magyarországi kávékészletek jelenleg mindössze 60 
vaggonra rúgnak. A kávébehozatal Hollandiából 
teljesen megszűnt, mert a hollandi kormány kávét 
egyáltalában nem enged exportálni. De máshonnan 
sem lehet kávét behozni, mert a Devizaközpont 
— mint a legutóbb több esetben történt — a 
(szükséges devizát nem utalta ki, úgy, hogy a meg
vásárolt kávét a külföldön ismét ei kellett adni. 
Ugyanez történt az úgynevezett »béke-kávéval« is, 
melyet a magyar cégek a béke bekövetkezése ide
jére Hollandiában vásároltak. Ezt a készletet is 
el kellett adni, — még pedig veszteséggel.

Kávé tehát nincs és kilátás sincs arra, hogy 
a közel jövőben kávé importálható legyen. Ilyen 
körülmények között a Kávéközpont sem a kávé
sokat, sem a fogyasztókat nem képes áruval el
látni.

A Kávéközpont most azután azt a tervet eszelte 
ki, hogy kávékonzervet gyártat és az uj készít
mény czéljaira felhasználja mindazokat a készle
teket, melyeket a Központ még nem utalt ki, sőt 
elrekvirálnának mindenkitől, akinek 10 kg.-nál több 
kávéja van, mindén kávét. A kevés kávéból igy 
lenne hétszer annyi kávékonzerv, mert ebben csak 
lóO/'o kávé és 85o/o malátázott árpa és karamell 
cukor lenne. A kávékonzervet, amelyből egyelőre 
180 vaggon készülne, a fűszereseknek 10 és 20 
dekás csomagokban árulnák, a kávésok 5—5 kilót 
kapnának belőle, az ára pedig kg.-ként 5 K lenne. 
A gyártásra a Központ a Magyar élelmiszerszál- 
litó rt.-nak, ia Franck Henrik és fiai ezégnek és 
az osztrák Hauser és Sobotka ezégnek adott meg- 
bizást. Az egész vállalkozás azonban, amely a Köz
pontnak bizonyára kitűnő üzlet lenne, máris a szak
körök legélesebb kritikáját hívta ki, mert az igazi 
szükséglet helyett bizonytalan értékű kotyvalékot

akar a fogyasztók nyakába sózni. A kávékeres
kedők, akik a Központ működésével egyáltalán nin
csenek megelégedve, erélyes akcziót terveznek a 
Központ vezetői által saját javukra kitalált konzerv- 
ötlet megvalósítása ellen. (M. K. L.) \ _

VEGYES HÍREK.

M e g h í v ó .
A budapesti vendéglősök szakirányú iskolájában az

1916—1917. iskolai év záróvizsgáját

1917. junius 4 én délután 4V2 órakor
tartjuk az iskola helyiségében (VII,Nyár-u. 9. szám), melyre 
tiszíelettel meghívja.

Budapest, 1917. május hó
PALKOVICS EDE, felügy. biz. elnök.

M e g h í v ó .
A „Budapesti kávésipartársulat szakirányú tanoncz- 

iskolája" felügyelő bizottsága ezennel meghívja az ipartár
sulat igen tisztelt tagjait az iskolahelyiségekben 1917. évi 
junius hó 3-án d. u. 4 órakor tartandó évzáró vizsgálatokra. 
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Walter Károly s. k. igazgató. Harsányt s. k. elnök.

Az ipartársulatok alapszabályai. A kereskedelmi mi
niszter ujab'ban arra az álláspontra helyezkedett, hogy az 
iparosokrak és kereskedőknek szabad1 egyesülése, tekintet 
nélkül arra, hogy helyi vagy országos jejlegüek-e azok, 
ipartársulatoknak minősitendők, s mint ilyenek, mái egye
sületektől eltérőfeg, nem a belügyminiszternél, hanem a 
kercsktnelmi miniszternél tartoznak alapszabályaik jóváha
gyását kérelmezni. A szóbanforgó alapszabályok jóváha
gyására nézve a miniszter az eddigi gyakorlattól clteröleg 
annyiban is eltérni kíván, hogy a Budapesten székhellyel 
bíró ipartársulatokr.i nézve, hivatkozással a • jpartör\ény 150. 
g-ára, mely szerint azok szabályait a tö:vényha‘óság mu
tatja be jóváhagyás végett a miniszternek, ezentúl nem 
a székesfőváros tanácsa, hanem maga a törvényhatóság 
tartozik az ut lapszabályokat jóváhagyás végett felterjesztenie

A pincérek bérmozgalma. A kávéházi és éttermi pinezé- 
rek — mint a napilapok írják — bérmozgalom előtt álla
nak. A drágaság természetesen az ő megélhetésüket is meg
nehezítette, de keresetük a régi ma ad'i. A heti fizetést 
hat év óta nem emelték. Ilyen körülmények között moz
galmat inaitottak, hogy heti fix fizetésüket fölemeljék s 
olyan béremelést kapjanak, amely arányban van a mai 
árakkal.

A magyar söripar helyzete. A Magyar Sörfőzők Egye
sületé tek legutóbbi közgyűlésén előtérj s z é t  jelentés s-e- 
rint azzal kapcsolatban, hogy a sör- és malátagyárak ré
szére eredetien kiutalt á pa mennyiségét 13, jl 'e  ve 10 szá
zalékra redukálták, az 1915—1916-iki termelési évszak első 
felében kin irtatott 1.41 millió hektoliterrel szembe.i a folyó 
évszak első hat hónapjában csak 289.C61 hektoliter volt 
a torn elés. A kisebb sörfőzőkben meg is szüntették az 
üzemet. Arról is beszámol a jelentés, hogy az a sör, 
n nielvet Ausztriából behoznak egyes ügynökök, rész
ben abból a magyar árpából készült, a melyet Ausztria 
élelmezésének megjavítására engedett él a magyar ko Hiány,' 
minélfogv 1 elvárja a söripar, hogy a jövőben ellenőrizzék 
azt, hogy az átengedett magyar árpát milyen czélra hasz* 
náljak föl Ausztriában.

Halálozás, h ó r  Győző, a »Fogadó« cziniü szaklap szer-
•kiesztőjie, tulajdonosa és alapitója folyó évi május hó 
8-án hosszas szenvedés után 43 éves korában meghalt. 
Amig élt, velünk ellentétes táborban küzdött, most, "hogy 
szerető édes anyja, özv. Flór Sándórné úrnő gyászlapon 
tudatja velünk egyetlen fia halálát, azzal az é.zéssel bú
csúztatjuk, melyet a halál, az elmúlás, a kiegyenlítődés 
és kieiigesztelődés érzései keltenek.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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