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Hirdetések fölvétele ugyanott. 

Kéziratok nem adatnak vissza.

Három milliárd.
Minden reményünk megvan ahhoz, hogy a 

hatodik hadikölcsön alkalmával szokatlanul impo
náló lendülettel lefolyt jegyzési mozgalom vég
eredményében jóval felül fogja múlni a három 
niilliárdot. Bár e perezben még nem állapíthatjuk 
meg pontosan, hogy a június hó 12- ikére kitűzött 
eredeti, majd ugyané hó 26 ikáig meghosszabbí
tott határidő alatt milyen összegű jegyzések 
történtek, az aláírási helyek eddigi jelentéseiből 
már is kitűnik, hogy a kölcsön eredménye —  
hozzászámítva azokat a 700 millió névértékű 
ö'/a százalékos állami pénztárjegyeket, amelyeket 
budapesti és bécsi pénzintézetek a hatodik hadi- 
kölcsönnel fixen átvettek —  a három niilliárdot 
jóval túl fogja haladni. Örömmel és büszkeség
gel jegyezzük fel, hogy szakipari egyesülteink 
ez alkalommal is példás és utánzásra méltó mó
don megtették kötelességüket, a mennyiben a 
„Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és 
kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete" 200000, 
a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata“ 100000 koronát jegyzett 
a hatodik hadikölcsönre. A „Hadikölcsön-Propa- 
ganda-Bizottság" tevékenységét támogató mun
kásságukkal szakipari testületeink a hazafias 
kötelességteljesités oly szép bizonyítékát adták, 
mely illetékes helyeken bizonyára nem fog észre
vétlen maradni.

Az uj kormány.
Azon a napon Írjuk e sorokat, melyen az uj kormány 

a Házban a parlamentnek,, az országnak, a megnyilatkozásai
ra feszült izgalommal figyelő egész világnak bemutatkozik, 
és így érthető, hogy — bár politikával nem foglalko
zunk, mi is nagy érdeklődéssel, és talán még nagyobb 
várakozásokkal tekintünk az uj kormány első megnyilat
kozásai, progranunja, tervei és szándékát e é. A szállodás-, 
vendéglős- és kávésipar, közrendészeti közélelmezési, köze- 
egészsegügyi, idegenforgalmi vonatkozásai a mindenkori kor
mánynak bőséges alkalmat és módot nyújtanak arra, hogy 
iparunk életfeltételeit megteremtse, fejlődését, kulturális é 
szocziális törekvéseit fejlessze, és ezzeí a közérdekeit is elő
segítse, é:s — ha itt nyomban bevalljuk, hogy c téren 
az uj kormány évtizedek óta bűnös mulasztásainak pót
lását várjuk, megmondottuk egyúttal politizálás nélkül is, 
mit várunk az uj kormánytól, azon iparágak szempontjából, 
amelyeket a szaksajtóban évek, évtizedek óta képviselünk.

Gróf Serényi Béla kereskedelemügyi miniszter Hijrony- 
nu idejében kereskede.emügyi államtitkár, majd földmivelés- 
ügyi miniszter volt, mint ilyen, nagy érdeklődéssel visel
tetett az ipán és kereskedelmi érdekek iránt L, melyek
nek jelentőségét sok megértéssel; széles látókörből tudta 
méltányolni Bátor, modern kezdeményezésekre igen haj
landó, an bioziózuis, erélyes és konczepcziós férfiú, akről 
bizalon mai várjuk, hogy iparunk köz- és nemzetgazdasági 
jelentőséget megismervén, különösen iparunk kulturális és 
idegenforgalmi törekvéseinek fog segítségére sietni, amelyek 
körül igen széles munkatér vár rá. Szakoktatási ügyünk 
országos szervezésében, idegenforgalmi politikánk ujjáalko- 
tásábau igen nagy felaciatok és egy mélyreható tevékenység 
teljesítést követeié parancsai várnak reá, gazdag alkalmat 
nyújtva n el i tehetségeinek kifejtésére. Hisszük, hogy e 
várakozásoknak a komoly, erősakaratu és képzett embci* 
kitartó munkásságával fog megfelelni.

Or. Urátz Gusztávot, az uj pénzügyminisztert, a volt 
újságírót, a (s-zakirót, volt kollegánkért, választmányi tag- 
társunkat büszkeséggel és reménységgel üdvözöljük magasba 
Ívelő pályafutása delelő pontján. Büszkeséggel, mert »a 
mi vérünkből való vér«, reménységgel, mert meg vagyunk 
róla győződve, hogy — bár a pénzügyi táreza nehéz gond- 
,ai óriási gondjai igen nagy sulival fognak munkabíró 
táljaira nehezedni, kivételes tehetségével, nagy és alapos 
tudásával, a sokoldalú újságíró zsenialitásával, meg fogja 
látni a mi ■iparunk bajait, és sérelmeit is, és ezekre is 
orvoslást fog találni. Hisszük, hogy meglesz benne ehhez 
a kellő jóind.ilat is, ami nem volt meg — nyíltan mond-
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juk — egyetlenegy nagy —  vagy kisnevü elődében sem, 
akik kitűnőek voltak a rendeletek gyáriparában, de nem 
tűntek ki a mindennapi élet szükségleteinek helyes és 
világos meglátásában. Alapos tudására, nagy szorgalmára, 
a »sclr maae marin** erős és befolyásolhaílan elhatározásaira 
a nagy és országos 'jelentőségű ügyekben épp oly remény
séggel tartunk, mint a mi iparunk apró-cseprő bajaiban, 
amelyeknek jelentősége elől, mint az életet ismerő újság
író, a theoriában is elsőrangú szakember b zonyára nem 
fog elzárkózni sohasem.

Az uj miniszterelnökön, gróf Esterházy Móitczon kí
vül, akit igen erösakaratu, képzett és demokrata gondol- 
koizásu (embernek mondanak. és akit méltóságában sok 
szimpátiával fogadtak, az uj minisz éli mi egyik legkima
gaslóbb, országszerte isméit tagja, dr. Vázsonyi Vilmos 
ügyvéd', újságíró, a demokrádzia országos vezére, egyelőire 
igazságügyminiszter, választójogi miniszter, és — mint n 
polgári "munka embere, a szocziális ügyek nagy és kiváló 
tehetségű vezetője. Az uj szakminiszterek között bionyára 
ő lqsz az, akit az ország élére került férfiak közt po
litikai ejs párttekjntet nélkül mjfnc'eíütt, mint az »uj idők« 
tipikus és népszerű előhar.zosát osztatlan ö.ömtre’ , lemény- 
telfe.i fognak üdvözölni. E nenéz sorsdöntő órákban az 01- 
szág iparossága és magunk is nagy várakozással tekintünk 
működése elé. segítséget is tőle várunk ipari és szocziális 
törekvéseinkben, a háborúból a békés viszonyokba átmene t 
állapotok okos és gondos előkészítésében. Kipróbált tehet
sége, elsőrangú jogászi tudása, tapasztalata, enibersmeret 
progresszív gondolkozás módja biztosítékai a személyéhez 
fűződő várakozások beteljesedésének.

3 
3 
3

4

Uj élet, uj feladatok.
Irta: Ember János kir. tanfelügyelő.

A modern gazdasági élet, annak sokoldalúsá
ga lényegesen megváltoztatta a társadalmi élet 
megnyilatkozásait. Miként a gazoasági élet az ő 
sok ezer, sokszor láthatatlan, de hatásában érez
hető szálával az egész világot egy nagiy, habár 
laza összefüg'gésü egységgé köti egybe, azonképen 
demokratizálódik és válik internáczionálissá a köl
csönös érintkezés is.

A múlt pátriárkális érintkezési forrn i meg
változnak, a család összejövetelek, a »vettdégsze- 
retet« stb. lassankint eltűnnek és helyüket az érint
kezés nyilvános tényezői: a vendéglők, kávéházak 
foglalják el.

A »régii jó idők« emberei sóhajtozhatnak a 
múlt után, de vissza nem hozhatják. Nem is kí
vánatos, hogy visszahozzák. Mert a venaéglök, a 
kávéházak, ezek az ideiglenes uj otthonok népsz - 
rüségüket éppen czélszerüségüknek köszönik. Kí
mélik a hajdani vendégszerető házigazdát és fesz
telenné, otthonossá teszik a vendég helyzetét. A 
mai vendégfogadó, a mai kávéház, ma már csak 
kivételesen a nagy kilengések tanyái. Rendsze
rint lehető kényelmes otthonok, a testi ellátás mel
lett szellemi érintkezést is biztositő kéz'ntézmé- 
nyek. A közéletnek is fontos tényezői. Se szeri, se 
száma azoknak a megvalósult eszméknek, törek
véseknek, amelyek modern vendéglőkből, kávéhá
zakból indultak hóditó körútra.

A vendéglőnek, kávéháznak érintett jelentő- 
s_̂ 2fLuÍ kul itok elé állította ezen üzenjek tulaj- 

Megrendeléseknél kérjük tisztelt ol
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vendéglővel, kávéházzal és egész éven át jól menő 
korcsmával, több mel éképülettel, családi körülmények miatt igen jutányosán eladó. Bővebbet Dr. Szécsen M. 
ügyvédnél. Budapest, VI Lehel utca 33 sz. I. em.
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donosait, vezetőit és munkásait. Egy mai nagy 
vendéglő, nagy kávéház egész kis birodalom, egy  
gazdasági cgységi, melynek irányítása, adminiszt
rálása és gépezetének normális működése nem kö
zönséges képességeket, szakismereteket, testi és lel
ki készségeket, ügyességeket tételez fel. A »jó 
öreg korcsmáros«-ok kora — városokon — le
járt. A mai vendéglős, kávés szélesebb látókörű 
kereskedelmi érzékkel, képességekkel, jártassággal 
bíró intelligens ember. Ha nem ilyen, nagy sikerre
— ami minden vendéglős, kávés törekvése — nem 
számíthat.

De nemcsak a főnök, hanem a segédmunkások 
(üzletvezetők, pinezérek) sem állhatják meg he
lyüket, nem lehetnek a siker tényezői, ha megfelelő 
szellemi, morális és fizikai készséggel nem ren
delkeznek; mert a vendégeknek a kultúra által fo
kozod igényeit kielégíteni nem képesek. A mai 
vendég nemcsak azt nézi, hogy mit ad neki, laki őt 
kiszolgálja, hanem azt is, hogy miként adja. Sze
münk előtt vannak a példák, s világosan igazolják, 
hogy ahol a kiszolgáló személyzet intelligens, üg/yes, 
szolgálatkész, figyelmes, előzékeny, alka/mazüodói
— a vendég jól érzi magát. Állandó marad, sőt 
másokat is oda invitál. Sokszor egyetlen pinezér 
alapja egy üzlet fellendülésének.

Azok az értelmiségi és erkölcsi tulajdonságok, 
amelyek a vendéglői és kávésiparban szükségesek, 
habár az alap születési örökség, nem veleszületett 
tulajdonságok, nem születnek az emberrel. Meg 
kell azokat szerezni.

A megszerzés részint elméleti készülés, ré
szint (gyakorlás által történik. A szükséges szelle
mi készlet biztosítására rendeltetett intézmény a 
vendéglős és kávés tanuló iskola, aminő ma már 
műiden nagyobb városban működik. Van Pécsett 
is.

Nem mai keletű intézmény. Immár tiz éves 
múltra tekint vissza. Miként szolgálta e jelenté
keny idő óta a jelzett czélokat, arról az .élet be
szél. És hisszük, egészben csak jót mond1. Hogy 
a jövőben még teljesebb sikerrel szolgálhassa a 
jelzett kulturális és gazdasági czélokat, mindnyá
jan szívből kívánjuk.

T f lR S U L f i  FOK. EGYESÜLETEK.A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete közleményei.
Je g y z ő k ö n y v *

Felvétetett a Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek 
és Kávéssegedek Országos Nyugdijegyesülete igazgatóságának 
1917. évi junius hó 1-én délután 4 órakor az Egyesület központi 
irodájában megtartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, F. Kiss Lajos, Dökker 
Ferencz, Paris Vilmos. Palkovics Ede, igazgatósági és felügye
lőbizottsági tagoké* Dr. Nagy Sándor jogtanácsos. Elmaradását 
kimentette : Malosik Antal, Kővári Jenő, Kitteer Mihály, Hack 
István, Francois Lajos és Váradi Gyula.

Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére Dr, Nagy 
Sándor jogtanácsost, hitelesítésére Pár.s Vilmos urat kéri fel.

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

Jogtanácsos bemutatja a választmányok elszámolásait:
,A budapesti választmány május havi elszámolása szerint a 

bevetel 2159 kor. 89 IMI., a kiadás a folyósított nyugdijakkal 
együtt 2072 kor. 12 fill. volt. Csekkszámlára beküldetett 87 kor 
77 fill.

A pozsonyi választmány május havi elszámolása szerint 485 
kor. 16 fi I. bevéleit és 37 kor. 90 fill. kiadást tüntet fel. Csekk- 
szainlara bekiildetett 447 kor. 26 fill.

ot S/nm.ba,,íelyi válasz*niány május havi elszámolása 151 
i >r n/, bt;ve,elt- a kia(Jás folyósított nyugdijakkal együtt 106 
kor. 99 Hl, volt, Csekkszám’ára bekiildetett 44 kor 88 fill.

vasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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AiV?S,*aÍ V£ aS{?,l1mánT nlá.Íus havi elszámolása szerint a be-
a l i t t H Ő t e . ’S 'm  '*“* 20 kOT <=•«“ •**»«» "e-

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóváhagyó- 
lag tudomásul veszi. J
Jogtanácsos bejelenti Dr. Solti Ödön t. b. jogtanácsos vá

ratlan elhun>tat, továbbá bemutatja az özvegy levelét, amelyben 
a temetkezési költségekhez az egyesület hozzájárulását kéii Be
jelenti, hogy a temetésen az egyesület Igazgatósága által'kép
viseltette inasat es hogy a gyászeset miatt 260 korona sürgős 
h'adas merült fel éspedig a Pesti Hírlapban közétett gyászjelec- 
tes 200 koronába, a koszorú pedig 60 koronába került Minthogy 
ezen összegek sürgősségük miatt azonnal folyós.tandok voltak 
ken ezen kiadások utólagos jóváhagyását. ’

Elnök Dr. Solti Ödön váratlan elhunyta felett úgy saját 
mlnt az igazgatóság nevében mély gyászának és részvété
nek ad kifejezést és jogtanácsost felkéri, hogy ezt az özvegy- 
gyel átiratban közölje. Lendületes szavakban méltatja az el
hunytnak egyesületünk megalap tása és felvirágoztatása kö
rül több mint 15 éven át kifejtett dicséretieméitó lelkiisme
retes es sikerdtts működését, melyet követendő példa gya- 
nánt állít fel és amely működébe által az elhunyt hervad
hatatlan erdemeket szert ett maganak.

Az özvegy abbili kéielmét, liogv az egye ület a felme- 
lult temetkezési költséget khez hoz/ájáiulást engedélyezzen, 
minthogy az alapszabályok ily kifizetéseket nem ergedé yez- 
nek es e célra fedezet sem áll rendelkezésre, az igazgatóság 
legnagyobb sajnala'ára nem találja teljesithetőnek. A mar 
felmerült 260 korona halas, tás nem tü;ő költség kiuta ását 
azonban a bemutatott számlák alapján utólagosan jóváhagyta 
Jogtanácsos jelenti, hogy Herkner Ferencz egy. tag 1017, 

május hó 13-án meghalt és özvegye nyugdíj iránt kérvényt 
nyújtott be. Nevezett férje néhai Herkner Ferencz 1904. év 
március 1 -töl 1912. deczember 31-cig volt egyesületünk tagja. 
Minthogy azonban tagsági dijaim.k fizetését ezen időponttól 
kezd,ve. véglegesen beszüntette, tagjaink sorából a múlt évben 
törölnünk kellett. Az özvegynek még a törléstől el is tekintve 
sem lehet nyugdíjra igénye, mert férje c âk 9 évig volt tag, 
alapszabályaink szerint pedig ehhez lega'ább is a betöltött 10 év 
szükséges. Nevezett tehát nyugdíj iránti igényével elutasítandó, 
ellenben az alapszabályaink 33. §-a alapján az özvegynek a férjé 
által befizetett összesen 671 bor 84 fillér, 25° o-a, azaz 167 kor. 
96 fillér volna kiutalandó.

Igazgatóság kérvényezőt nyugdíj iránti igényével eluta- 
stlja, elenben a 167 kor. 96 fillér folyósítását elrendeli, egy
ben özv. Heiknernének férje elhunyta felett érzett részvété
nek ad kifejezést.
Jogtanácsos jelenti, hogy Grunninger József tagdijvisszalé- 

ntes iránt kérvényt nyújtott be. Grunninger 1904 október 1-től 
1916. áprilisig volt egyesületünk tngja, mely idő alatt összesen 
985 kor. 31 fillért fizetett. Minthogy zilált anyagi viszonyai mi
att befizetéseit tovább teljesíteni nem tudja, egyesületünkből ón
ként kilép és befizetéseinek 25",o-át kéti visszafizetni. Alap‘zabá- 
lyaink 33. §-a alapján nevezettnek a befizetett összeg 25°/o-a 
cunén összesen 246 kor. 34 fillér volna visszatérítendő.

Igazgatóság Grunningernek a 246 kor. 34 fillér 25","-os 
tagdíj visszatéri t st engedélyezi.
Jogtanácsos jelen i, hogy özv. Macher Ehremeichné segély 

iránti kérelmet nyújtott be. Az ö.vegy férje néhai Macher Ehren- 
teich 42 hónapig volt egyesibe ütik tagja, s a mű t évben halt 
meg. Az Igazgatóság az özvegy részére egyszer és mindenkorra 
szoló 100 korona segélyt állapított meg, mely összeggel azonban 
az özvegy meg nem elégedett és a segély t 200 koronára fel
emelni kéri. Te-intettel atta, hogy a kérelmezett összeg alapsza
bályaink értelmében az özvegyet megilleti, részére ezen 200 ko
rona kiutalandó lenne.

Igaz atóság özv. Macher Ehrenreichné részére a kért 
200 korona egyszer és mindemeorra szóló segély kiutalását 
engedélyezi.
Jogtanácsos bejelenti H rváth Lajos egyes, tag halá át és 

jelent1', hogy özv. Horváth Lajosné a maga és kk. Anna ttevii 
leánya nevében nyugdíj, illetve neve tetesi járulék iránti kérvényt 
nyújtott be. Kérvényező férje, néhai Horváth Lajov 1904 márc. 
1-től folyó évi május hó 6-án bt következett haláláig volt egye
sületünk tagja Minthogy az özvegy a beterjesztett hivatalos ok
mányokkal igazolta, hogy a nyugdíjaztatáshoz, illetve a kiskorú
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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. 
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KRAJCSOVITS REZSŐ
szál lodatu la jdonos.

részére megállapítandó neveltetési járulék megállapításához az 
alapszabályaink szerint megkívánt összes feltételeknek megfelelt, 
az özvegy részére alapszaoalyaink 56. §-a alapján 1917. junius 
ho 1-tól az elhunyt 13 éves tagságához és a biztosított 600 kor. 
nyugdijösszeghez mérten évi 150 korona nyugdíj, míg a kk. ré
szére alapsraóályaink 60 ij-a alajrján évi 30 korona neveltetési 
járulék volna folyósítandó.

Igazgatóság özv. Horváth Lajosné részére 1917. évi jun. 
hó l-től kezdve évi 150 korona, azaz havi 12 kor. 50 fillér, 
a kk. gyennek részére évi 30 korona, azaz havi l  kor 50 fiit. 
nyugdíj illetve neveltetési járulék folyósítását ergedelyezi, 
egyben férje elhunyta felett érzett részvétének ad kifejezést. 
Jogtanácsos jelenti, hogy Palkovics tde ur, aki a mai igaz

gatósági ülésen megjelent, folyó évi május ho 5-én kelt átiia'á- 
ban közli az Igazgatósággal, hogy a Bndapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata folyó évi április hó 26-án 
megtartott rendes évi közgyűlésén az ipaitársulat elnökévé vá
lasztotta meg.

Igazgatóság ötömmel veszi tudomásul Palkovics Ede 
urnák az ipartársulat elnökévé való megválasztását, melyhez 
szívből gratulál és működéséhez a legjobb sikert kívánja. 
Ez alkalommal elnök az igazgatósági ülésen személyesen 

jelenlevő Palkovics urat felkéri, hogy a nyugdijegyesület tagjai 
sorába belépni és egyesületünk irányításában minél hathatósab
ban résztvenni szíveskedjék. Mire Palkovics ur tagjaink sorába 
beléjreit.

Igazgatóság Palkovics ur belépését lelkes örömmel ve
szi tudomásul.
Jogtanácsos jelenti, hogy Baár József ur május hóban 9 ko

ronát adományozott egyesületünknek.

TRADE MARK BORHEGYI F. Borhegyi bor

VZDJEBY

BORKEREáKEDÉ&
Budapest, V. Gizella-tér 4. (Saját ház). 
Elnézik: Budafokon és V,, Gizella-tér 4 
Telefon: 3Ő-19. Fióküzlet: V., Egyetem- 
nteza 2. szám alatt. Telefonszám: 10*59.

Ajánlla a ler|obb: francia es magyar pezsgőket, 
cognacot és likőröket gyári árakon. Belföldi Korait 
az első hírneves bortermelőktől a logintányosabb 
áron szolgáltatta. Vidéki megrendolésak gyorsan 

és pontosan tol|salitatnsk.

Megrendeléseknél kérjük tiszteit olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



4
1917. julius 1.Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

Igazgatóság az adományozást köszönettel tudomásul veszi. 
Jogtanácsos jelenti, hogy a mai ülésből 17 drb tagsági iga

zolvány állítható ki.
Tudomásul szolgál.

Jogtanácsos jelenti, hogy a postatakarektol 3300 korona
utalható a Magyar Bankhoz , ,

Igazgatóság a 3300 koronát a Magyar Bank Mehnted 
Szultán-uti fiókjánál levő folyószámlára utalja át. 
Jogtanácsos jelenti, hogy Delfin Samu taggyujto vidéki ta- 

gok gyiijthetése céljából 100 korona uta7ási költséget kér.
Igazgatóság tekintettel Delfin Samu sikeres működésére, 

a kért 100 korona utazási költség kiuta asát engedélyezi 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

Kmft.
Dr. Nagy Sándor s. k. Bokros Károly s. k.

jogtanácsos. elnök.

Kimutatás
a .Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávés

segédek Országos Nyugdijegyesiilete Igazgatóságáénak 1917. 
évi junius hó 1-én délután 4 órakor taitott igazgatósági 
ülésén folyósított nyugdijakról.

I. Nyugdijak.
1. özv. Bagossy Vinczéné 1917.
2. özv. Balassa Mihály né és k.k gyerrn.
3. Benky Vilmos gyermeke 
4 özv. Bohos Lajosné
5. Brukács Ferencz
6. özv. Havhcsek Józsefné
7. özv. Horváth Lajosné és kk. gyerrn.
8. özv. Kéth Károlyné
9. özv. Kliman Imi éné

10. Kozák József
11. özv. Oszvald Ferencné
12. özv. Prindl Nándorné
13. özv. Rosner Ignátzné 
14 özv. Schnell Józsefné
15. özv. Szentgyörgyi Ferenczné
16. özv. Sztanoj Miklusné
17. özv. Schmidt Alajo^né
18. Varasdy Sándor
19. Wittreich Nándor 
20 Zwelkó Lajos

VI. havi nyugd. 
VI. »
VI. .
VI. .
VI. »
VI. »
VI »
VI. »
VI. »
VI. »
VI. »
VI. »
VI. »
VI. » »
VI. »
VI. •
VI. »
VI »
VI. »
VI. »

K 12.50
» 69.33
» 5.31
» 71.88
» 28.33
» 13.13
» 15.
» 79.16
» 66.66
» 25.—
» 16.66
» 10.62
» 22.50
» 15
» 37.50
» 26 25

26.25
» 35.40
» 33.34
» 7 5 .-Schamburg-Lippe herczeg udvari pinczészete Villány

Magyarországi vezéi képviselő :

Telefon 31. Hortz Valér Káioly Rákospalota.

A „Budapesti kávésipartársulat” közleményei.

3 eg xző h ö n i?v
Felvétetett 1917. évi junius hó 4-én a budapesti ká

vésipartársulat választmányának üléséről.
Jelen voltak: Harsányi Adólf elnök, Qál Arnold, Rei- 

ner Mór alelnökck He.ger Leó, Holstein Zsigmond tb. 
alelnökök, Brück Károly pénztáros, Gárdonyi József, Gla- 
ser Tülöp. Holjzer Leó, Katona Gyula, Kovács József,i 
Lolsonclzi: Gusztáv, Pethö György, Rónai Adolf, Sebők 
Mór, Strausz Miksa, Szántó Béla, Steuer Mai tel, Tihanyi 
József V. tagok. Gebauer József, Tauber Salamon és 
,Wci,sz Bertalan f. b. tagok; Dr. Havas Nándbr titkár-’.

89. Elnök az ülést megnyitva, örömmel jelenti, hogy 
a f. é. ápr. 26-án megtartott köizgyüléls az összes k i
lépett választmányi és bizottsági tagsági helyeket a régi 
kipróbált erőkkel töltötte be. Az ipartórsulat bizalma ék 
a választmány munkájával megelégedése jeléneik t.-kinti e 
tényt, é:s e gondolat jegyében további lankadatlan mun
kásságra hívja fel a választmánynak úgy újonnan meg
választott. mint régi tagjait. Az. ülés jkvének hitele Résére 
Glaser F. és Tihanyi J . v. tagokat kért "fel.

90. Az. 1917. ápr. 19-én tartott v. ülés jkve fel - 
olvastatván, észrevétel nélkül hitelesíttetett.

91. Titkár jelenti, hogy az elnökség Schwarcz Hen- 
rikné, Schlögl Jiójísef, Pluhár Konrád1, Strasser Gyula,» 
Guttmann Dávid. Kulz Dávid, Langenthal Árminné, Vjda 
Béla, Mérei Adolf, Schulmeister Gábor, Bojczner lstzán, 
Kassal Adolf kávésokat uj tagokul felvette. Pulyal Gábor. 
Klein Ignác üzletüket megszüntették és kiléptek1. Tudo
másul szolgái.

92. Elnök jelenti, hogy Sízeiffert Antal v. t. üzletéjt 
megl-züntette és az alapszabályok rendelkezésének megfe
lelve kén, hogy továbbra is az ipartársulat tagja ma
radhasson.. A választmány Szeiffert A. kérését örömmel 
teljesiti, őt a tagok és a választmány sorában továbbra 
is meleg szeretettel üdvözli.

93. ElnÖÁ sajnálattal közji, hogy ipartársulatunk tagja 
Drucker Samu, továbbá Bayer M. leánya, valamint dr. 
Solti Ödön, a »Sz. V. ,K. P. é s  K. orsz1: nyugdijegye- 
sületének« és a sBudape ti szállodások, .vendéig]ősök, stb. 
ipartárlsulatának ügyésíze, iparunk légi barátja elhunytak 
és hogy a gyászoló családhoz részvétiratokat intézett, ipar
társulatunk fájdalmát feje(zve ki. A választmány a vész- 
vétnyilatkoizatokhoz hozzájárul, ép az elhunytak emlékét 
jkvében örökiti meg.

91. Palkovics Ede a »Budapestl szállodások, vendég
lősök és korcsn;árosok ipart;'rsulat«« elnöke átiratban közli 
ezen ipartársulat f. é. ápr. 25-án tartót!!: tisztú jító  J<öz-t 
gyűlésének eredményét, és kért ipartársulatunknak1 a közös 
érdekű ügyekben való együttes munkálkodását. Elnök je 
lenti. hogy átiratra nyomban válaszolt és az újonnan 
rpegvá'aszl dt elnököt s tisztikart örömmel üdvözölte. A vá
lasztmány örömmel veszi tudomásul az átiratban foglal
takat. e Ustve'ripartársulat uj elnökét és tisztikarát örömmel 
üdvözli, és a közös érdekű ügyekben kilátásba helyezett 
együttes n unkálkodásnak örömmel néz elébe.

Oá. F. Kiss Lajos, a »Magyar Vendéglős és Kávés- 
Ipari- szerkesztője, a »Magyar Vendéglősök Orsz. Szövet
séges titkára, bejelenti, hogy a »Buelapesti szállodások, 
vendéglősök es korcsmárosok ipartársulata« a megüresedett 
titkaii állás betöltésére meg//ivta. A választmány — elnök 
ja\a«!at.íra — a bejelentést tudomásul veszi, F. Kiss Lajos 
urat uj állásában őszinte örömmel üdvösfii és annak a re
ményének ad kifejezést, hogy a két ipartársulat érdekeit, 
úgy mint eddig, továbbra is hathatósan támogatni és kép
viselni fogja. 1 , , » i

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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</6. F elö l'’astatott F. Kiss Lajos, a »Magyar Vend'églős- 
és Kávés-Iparú szerkesztő-tulajdonosának levele, melyben 
szubvenciója fölemeléséért köszönetét mond. Tudomásul szol
gál- . . . .  I

97, Elnök jelenti, hogy a gyöngyösi tüzkárosultak 
javára az elnökség lúgjainak hozzájárulásával 300 kor. 
rögtöni segélyt folyósitott. A választmány elnök jelentését 
jóváhagyólag veszi tudomásul.

98. Flnök jelenti, hogy a VI. hadikölcsönre az ipar
társulat alapjaiból a Magyar Bank és Kereskedőim 1 R. 
T. erzsébetvárosi fiókjánál 10.000 koronát jegyzett. A vá
lasztmány elnök intézkedéséhez helyesléssel hozzájárul.

9<). A hadsegélyzőhivatal fejhivá a melyben őfelsége 
arcképének megvételét ajánlja elintézés vége.t az elnökség
nek adatik ki. i

100. Elnök előterjeszti az ipártáisulati alkalmazottak 
fizetési táblázatát s javasolja, hogy tekintettel a rend
kívüli viszonyok által okozott megélhetési nehézségekre, 
a már megszavazott és folyósitott drága sági pótlék újabb 
25, összesen tehát 35 százalékkal emeltessék fel. Többek 
hozzászólása folytán a választmány elnök javaslatát egy
hangúlag elfogadja.

101. A »Magyar városok oisz. kongresszusának* meg
hívója, valamint »A fogyasztók országos szövetségének* 
felhívása ,t udomásui szolgál.

102. Elnök ismerteti a záróra meghosszabbítása tár
gyában {kiadott miniszteri rendéletet, melyet körlevélben 
hozott a tagok tudomására. 'Ezzel kapcsolatosan Gárdonyi
J. sz vá teszi, a .világitásj 'korlátozásokat és kéri az e l
nökséget, hogy tekintettel a rendőri közegek tájékozatlan 
s nem egyöntetű eljárására -  egységes utasítás kiadásit 
kérelmezze a főkapitányságtól. Weingruber I. javasolja, 
hogy kérdeizteissenek meg a .világítási válalr/tok. hogy a 
világítás korlátozása mily károkkal já r  reájuk nézve, és 
ez adatok alapján kérelmeztessék a kiadott korlátozások 
hatályon kívül helyezése. Elnök .felvilágosító megjegyzései 
után a választmány a körlevélben 'foglaltakat tudomásul 
veszi s megbízza elnököt, hogy a világítás korlátozásá
nak kérdésében belátása sfzerint járjon el.

103. Elnök közli, hogy a 9. sz. körlevélben a bil- 
liárd'ok bejelentésére vonatkozó rendeletet is ismerhetne, 
fc hogy a Székesfőváros illetékes ^osztályával megállapo
dott, hogy tagjainak bevallásait, — illetve azok megtör
téntét — ipartársulatunk fogja ellenőrizni. Tudbmósul szol
gál.

10-1. Briick Károly pénztáros jelentést tesz a ezukor- 
'Tos/tás eredményéről, cs hegy a Gárdonyi, Güi és Lo- 
sonczi v. tagokból álló bizottság a számadásokat meg
vizsgálta és rendben találta, és végül, hogy a ezukor- 
kiosztás révén az ipartársulat pénztára jelentős bevétellel 
gyarapodott. Weingruber Ignác a legnagyobb elismeréssel 
\eszi tudomásul a jelentést s úgy a saját, mint aZ össfees 
ipnrtársulati tagök nevében az elnökségnek, valamint Bück 
pénztárosnak nagy munkát igénylő fáradozásukért őszinte 
köszönetét fejezi ki. ,

Berger L., Kovács J. és Losonczy G. felszólalása 
után, elnök a/ elismerő szavakat köszönettel veszi tudb-
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másul és maga részéről is kiemeli Brück K. pénztáros 
fá-adl atatla 1 és önzetlen tevékenységét. Egyben közli, hogy 
a ezukor és kávéközpont megbizásától az összes Kartársak 
feliró iveit re.jzjn alá veszi, s ennek alapján állapítja 
meg egyes kávéházak fogyasztását- Aki a revíziót elmu
lasztja, a ezukorközpont intézkedése folytán ezukor al nem 
látható el. A fagyjz/lttzukorra vonatkozólag is köz i. hogy 
a 'ezukorközpont csak egy vaggon pilécizukrot bocsátott 
a fagylz/ltkefzitö gyáia'c rendelkezésére s ennélfogva a be
jelentett f agyi a 1 ts ' ü ks é g 1 e te t mintegy 33 százalékba' kellett 
korlátozni. A választmány elnök je!e.ité-ét tudomásul véve, 
az elért eredmény felett tjismeiésének ad kifejezést, elnök
nek és Briick K. pénztárosnak önzetlen munkásságukért 
hálás köszönetét mondj, s felkéri őket, hogy az ipartársulat 
tagjai érdekében kifejtett munkájukat továbbra is az eddigi 
bu.zgaloi, mai folytassák.

105. Elnök közli, hogy a kávéközpont információja 
szerint a hadikávé legközelebb forgalomba kerül s ez okból 
a bábkávé klszolgáltatá a már csak teljesen redukált mér
tékben történik meg. Tudomásul szolgál.

100. A kávékérdéssel kapcsolatosan elnök előterjeszti 
Ligeti V. indjtványát , melyben pótkávé kötelező hasz
nálatának elhatározását ajánlja. Tekintettel orra. hogy a 
viszonyok a kávéházakat már úgy is a pótkávé haszná
latára kényszeritették, a vál. az indítvány felett határozni 
nem kiván.

107. Elnök jelenti, hogy a közgyűlés alkalmával ün
nepelt munkások kitüntető okmányai, diszérmei és az ipar- 
társulat en léktárgyai beszereztettek, és hogy ezek átadása 
czéljábiól meghívta a jubilánsokat. Felkéri PcTiő. Strausz! 
és Weisz vál. tagokat, hogy a megjelent Kral, Reichl,
Fritz, Sándor p,s Ge:stl érdemes kávéházi alkalmazotta
kat az ülésbe hívják meg. A nevezettek az ülésben meg
jelentvén, elnök meleg üdVöizjéls kisére.ében átadja nekik 
az okleveleket, diszérmekiei s az ipartársulat által adomá
nyozott aranyórákat. Holstein Zs., Pethö Gy. Steaer M., 
Weingruber I és Gáidonyi J. üdvözlései után a jubiláns 
munkások [köszönetét mondva, eltávoztak.

108. Elnök ismerteti az ipartársulati munkaközvelitő
ügyvezetőjének Vass Samunak f. é. ápr. 28-án kelt e lc-
t erjesztését, melyben — tekintettel a megdrágult megél
hetési viszonyokra a kávéházi alkalmazottak összes kate
góriái részére fiz ebésj a vitást kér. Hosszabb vita fejlőd
vén ki. Szántó B., Kovács J., Pethö Gy , felszólalásai 
után Weingruber J. indítványozza, hogy: a) a föpincé-
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TI Pilseni Polgári Ser főző „Pilseni ősforrás" a JTlüncfjeni 
Pauianer Sör főző Hészvétnj-Társaság Saívátorsörgijár
magyarországi kizáró- T T l n  „ ,  £  - T v ,  _  Ajánljuk kivetkező világhírű sőréinké' úgy hordóban, mini pilsckban „Pilseni Ösfoz-
hgO S vezérkepvistlete J J  F d  rris sőr“ a Pilseni polgári Serfi zóhői, alapitlatott 1842. , ,Müncheni Paulaner sör a
Budapest, IX kér., Ranolder-utca 4 szám. Müncheni I’aulaner sörfőzö SalvatorsörKyárból kapható egész éven át. „Salvator sör'1 a
T elefo n szám : J ó - s é f  2 4 - 6 1 .  Müncheni Paulaner sörlőzö Salvá.orsörgyárhól, kizárólag csakis március havában kaphstA
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rek alkalmazása továbbra is szabad1 egyezkedés tárgya ma
radjon; b) Heti fizetés: kávéssegédéknek 20.—, nőknek 
10 kor.; kás'éfözők heti fizetése: 42—52 kor.; kávéfózonoké: 
35—42 kor.; mosogatónőké: 24-—26 kor.; felirónők havi- 
fiizetésc 120—160 kor.; kisegítő kávéfőzők napi fizetése 
6—7.— , kávéfőzőnőké: 5—-6 kor. Kisegítők napi-djjazása: 
hétköznap 4.--, vasárnap 5.— * * nyári üzletekben 5.— , va
sárnap 6 kor.; Sylvesztenkor 7 kor., konyhaleányé 5.50.—, 
mosegatónőé 4.50, felirónóá 5 koronában r/Iapipassék meg. 
Rrück K„ Berger L., Qfárdbnyi Weinglruber I,, Lo-
sonrlzv G., S teu c M. felszólalásai után, elnök rendkí
vüli közgyűlés tartását, és ezt megelőzőleg e határozati 
javaslat kidolgozása végett az érdekelt kisebb üzletek tu
lajdonosainak bevonása mellett, egy u jatb választmányi ülés 
tartását javasolja, minthogy oly indítván)t óhajtana a köz
gyűlés elé terjeszteni, mely i’|gy a 'munkások, mint a 'kávésok 
érdekeit kiegyenlíti. A választmány elnök javaslatát ma
gáévá téve, őt a választmányi ülés és a rendkívüli közgyű
lés egy behívásával megbízza. i

109. Elnök felhívja a választmány tagjai figyellmét 
a 'szakiskola f. é. jun. 5-én az iskola helyiségében tarJ 
tand'ő vizígákta. Tudomásul szolgál.

Több tárgy nem lévén, elnök "az ülést bezárta.
Dr. Havas Nándor s. k. Harsányt* Adolf s. k

titkár. elnök.

3eggzők5nfv.

mértékét beigazolják. Elnök felhívása az összes tagok f i 
gyelmébe ajár.ltatik.

114. Elnök ismerteti a Magyarországi szállodai, ét
termi alkalmazottak orsz. egyesülete* beadványát, melyben 
a munkás-gyűléseknek a k ávéházi alkalmazottak fizetésren- 
ciézése tárgyában hozott határozatát közük ipartársulatunk
kal. Tekintettel a választmány múlt ülésében hozott ha
tározatra, mely szerint az ipartársulat imár régebben fog
lalkozik az alkalmazottak fizeté-si vjszonyrinak sabályo- 
zásávai, az átirattal érdemlegesen foglalkozni nem kíván, 
s előterjeszti a f. évi junius hő 11-én megtartffndlő köz- 
gyűlés előterjesztendő s a múlt ülésen elhangzottak f i
gyelembevételével készített az elnökségnek következő ha
tározati javaslatát. (Lásd lapunk f. évi junius 15-iki szá
mát. A szerk.) Pethő Gy., Gárdonyi J., Berger L . fel
szólalásai után Grósz Bernát aggodalmát fejezi ki a ren
dezés terheinek a kisebb üzemekre való hatását illetőleg 
s attól tart, hogy ily kettős — kis éis nagy —  üzemekre 
való (cpoportositás esetén a kisebb üzletek nem fognak 
Személyzetet kapni. Weingruber I., Holczer L. hozzászó
lása után elnök felvilágosításai után a választmány az el
nökség előterjesztését egyhangúlag elfogadja s a rendkí
vüli közgyűlés elé terjeszteni rendeli, felkéri azonban Grősz 
Bernát tagtrrsat, hegy aggodalmát a közgyűlésen képviselje.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést délután 7 órákéit 
berekeszti. K. m. f.
Dr. Havas Nándor s. k. Harsányi Adolf s. k

titkár. elnök.

Felvétetett 1917. évi junius hó 8-án a »Biid'apeSfi ká- 
vé.sipartársulat* választmányának üléséről.

Jelen voltak: Harsányi Adolf elnök, Gál Arnold, Rei- 
ner Mór aklnökök. Berger Leó, Holstein Zsigmond th. 
ahlnökúk, Brück Károly pénztáros, Gáid'onyi József, Hojzer 
Leó. losontzy Gusztáv, Pethő György, Sebők Mór, ^transz 
Miksa, ’Veingruher Ignác, v. tagok. Fábri Henrik, Grosiz 
Bernát, Várlaky Alben meghivott társulati tagok, Dr. Ha as 
Nándor titkár.

108. Elnök az ülést déjutián félöt órakor megnyitja, 
a megjelenteket üdvözölve jelenti, hogy Tauber Salamon 
f. b. tag elriiaraoását kimentette. A jlkv. hitelesítésére : 
Sebők M. és Strausz M v. tagokat kéri fel.

_ 199. A f. é. jun. 4-én tartott vál. ülés jegyzőkönyve 
az idő rövidsége miatt nem volt megszerkeszthető, miéit 
is elnök annak felrlvasását és hitelesítését a jövő ölésire 
halasztja.

110. Napirend előtt elnök kijelenti, hogy a mai vá
lasztójog! tüntetés tárgyában — a tüntetés méretei iránt 
— oly későn nyert információt, hogy tekintettel a közbe- 
esett ünnepnapra, nem volt már módjában a választmány 
t k ja i t  határozathozatal végett egybehívni. A tüntetést ru; 
c t ű  végieha.te bizottság részéről a kávéházakra vonat- 
kozo_ intézkedés tételére felhivatván, kénytelen volt saját 
felelősségére intézkedni, s a lapok utján liivni fel a kar- 
tarsakat. hogy üzleteiket a tüntetés idője alatt tartsák zárva. 
Losonezv G. felszólalása után a választmány elnök intézke
déseit helyesléssel veszi tudbmásul.

111. Elnök jelenti, hogy a szakiskola vizsgája f. hó
-.-en megtartatott. Sajnálattal tapasztalta, hogy a vizsgán 
160 beirott növendék közül tísakl 30 jelent meg. E j e 
lenséget a háborús . viszonyoknak tula jdonítja, s retnéli 
hogv a normális viszonyok helyreálltával a szakiskola mun
kájának eredménye az ipartársulat által reáfordjtott áldo
zatokkal arányi an lesz. A választmány elnök elentését saj- 
nala'fal veszi tudomásul. « J J
• A fagyialtezukor tárgyában elnök közli, hogy
ismételten eljárt .a czukorköZpontnáK és reméli, hogy ta<z. 
jamk ezre ánvii szükséglete — ha nem is teljes mértékben 
fedezve lesz. 1: jelentés kapcsán Reiner M. alelnök felhívja 
az elnökség figyelmét, hogy tekintettel a megnövekedfetjt 
tejfelnozatalra, a délutáni uzsonnakávé tilalom felfüs»gész- 
tése iránt lépések lennének tehetők. A választmány "a je- 
lentesben foglaltakat tudomásul véve. ez ügyben, valamint 
a tejkcrdisbfii való további eljárásra felkéri az elnököt.

.13. tinók fípvelmezfeti az összes lagokat. W y  a 
mennyben eddig még nem tették volna, felirójvejket'’ mu
tassák be. miután a ezukodközront intézkedés folytán cs/A 
’VI'Jf__ic-syvr.- s/'dp áltatható ki ezukor, akik szükségletük

S Z A K O K T A T Á S .Szakiskolai értesítők.I. A budapesti vendéglősök államilag segített szakirányú tanoncziskolájának évi jelentéi az 1916—1917-ik iskolai évről. (Huszonkettedik évfolyam. Kiadja a felügyelő bizott
ság.) Most jelent meg nyomtatásban.

A,z évi jelentés, mely a háborús viszonyok
ra való tekintettel az iskola működésére vonat
kozó adatok közlésére szorítkozik, bevezető részé
ben kegyeletes megemlékezéssel áldoz az iskola 
elhunyt tanára, Dr. Szabó Viktor emlékének. »A 
boldogok békés hazájában alussza immár örök ál
mait Így szól a jelentés e része — Dr. Szabó 
Viktor, szeretett kartársunk. Amikor a halál egy 
életet olt ki, megdöbbenünk még akkor is,'ha'mást 
nem tudunk róla, minthogy embertársunk volt ... 
Kétszeresen fáj, amikor oly életnek szakad' hir
telen vége, amikor a halál olyant szólít e/ közü
lünk, aki nap-nap mellett velünk élt, akiben lát
tuk a férfikor mindén erejét, aki mindenkor osz
tályt kért magának az alkotásokban ... Ez két
szeresen fájdalmas és szomorú, s a természet rend
jét látszik felforgatni. Mint verőfényes égből a 
villám csapása, úgy hatott ránk az ő váratlan ha
lála. Deiüs, jókedvben ment el a családja köré
ből útjában érte őt a végzet, mellyel gyászba- 
boritotta szerető hitvesét, ifjú gyermekét ... Üre
sen áll a szék, melyen ragyogó kedélyének szel
lemsziporkái nehéz munkánkat felfrissítették. T a 
nítványai hiába várják jóságos oktatójukat, sze
rető atyjukat, aki annyi odaadással, tudással, sze
retettel plántálta lelkűkbe a tudást, a szépet, jót 
és nemest ... 1917. február hó 14-én kísértük utolsó 
útjára a farkasréti temető halottas házából. Áldás 
emlékére!« ;

Az évi jelentés e kegyeletes megemlékezésén 
ki\ül az elhunyt professzor arcképe is díszíti, rz 
iskola háborús vonatkozásait pedig' a következő 
sorokkal örökíti meg:

»A mai napok minden pillanata a vilácrese- 
mények egy-egy_ju)ra_ történél cm nagy kőny-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1917. julius 1. Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

vében. Az írott betű elenyészik az önmaga irt tö r
ténelem jelentősége meliett s a kis intézmények 
története eltörpül a pillanatok óriás hordereje mel
lett. Minden perc, minden gondolat, melyet nem a 
mai nagy idők eseményei kötnek le, elpazarolt 
energia, kárbaveszett erő ... Félre a tollal, el a 
papírral, amelyre szokásszerüen iskolák történe
tét örökítjük meg. Minden betű, minden papir- 
szilánk a haza, a magyar nemzet kincseit torz 
togatja. Egy betűvel, egy vonással se több, mint 
amit a parancsoló kötelesség rendek.

A beiratkozások 1917. szeptember 15-én kez
dődtek, s mert a tanulók igen lassan iratkoztak 
be, az iskolahelyiségeket a katonaság foglalta le, 
a tantestület tagjai az erdélyi menekültek elhe
lyezésével voltak elfoglalva, a hónap végéig ta r
tottak. Összesen 294 tanuló iratkozott be, az I. 
osztályba KO, a 11. osztályba 65, a 111-ba 39 ta 
nuló; kimaradt 49, felszabadult 16; az év végén 
volt 238. Felsőbb osztályba lép: 186, ismétlésre lett 
utasítva 36, nem volt osztályozható 22, katona 
lett 2.

A Qlück Fiigyes 10.000 koronás »István-alapit- 
vány« 403 koronás utazási jutalomdijat, a Gun- 
del-alapitvány kamatait, stb. jutalmakat nem ad
ták ki. A tanulók magaviseleté ellen az év 'folya
mán komolyabb kifogás nem merült fel, 1917. feb
ruár 1-től március 15-ig a fütőanyaghiány miatt 
és a lisztjegykiosztási napokon az előadások Szü
neteltek. A felügyelő bizottság az év folyamán há
rom ülést tartott. I. Ferencz József Ö cs. és kir. 
apostoli Felsége temetése napján, 1916. nov. 24-én 
gyászünnepély volt az iskolában, amelyen Augusz- 
tiny Oszkár tanár mondóit emlékbeszédet. A 
Petőfi-család sírját a tanulók, a kormánynak a vi
lágítási anyagokra vonatkozó rendélete folytán, no
vember 1-én nem világíthatták ki, külön ünnep
séget rendezett a tantestület a koronázás jelen
tőségének ismertetése céljából. Az iskola tovább
képző tanfolyama teljesen szünetelt.

* *II. A pécs baranyai szállodások, vendéglősök és kávésok ipartársulata államilag segélyezett pinczértanoncz szakiskolájának értesítője az 1916—1917. tanévről. (X. évfolyam.)
A felügyelő-bizottság megbízásából összeállította Magda 
Pál igazgató tanító.

Az idei tanfolyammal pécsi szakiskolánk fen- 
állásának tizedik évfordulójához ért el. A becsü
letes és tisztes munkásság e hosszú idejére visz- 
szaemlékezésnek van szentelve Magda Pál igaz
gatónak tartalmas és igen érdékes jelentése, mely
nek bevezető czikkét lapunk első helyén közöljük. 
Az iskola, mely létrejöttét Radócsay Imrének — 
pécsi ipartársulatunk elnökének — köszönheti, meg
nyitása a »Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsé- 
ge« 1917. évi szeptember hó 1-én Pécsett tartott 
közgyűlésével kapcsolatban ment végbe. Az iskola 
ügyeinek kezdettől fogva lelkes támogatói voltak: 
néhai Gundél János, Glück Frigyes, aki az iskola 
javára ötszáz koronás alapítványt is tett, Bolgár 
Kálmán kir. tanfelügyelő, Salamon József kir. tan- 
felügyelő, Mártonffy Márton udvari tanácsos, Ma
gyar Endre iparoktatási igazgató, Ember János 
kir. tanfelügyelő, Schodítsch Lajos iparoktatási fel
ügyelő stb., kiknek segítő és irányitó munkássá
gával az évi jelentés részletesen foglalkozik.;

Az iskola K07. déczember 5-én nyílt meg egy 
kisebb ünnepség keretében és tanulóinak száma 
ettől kezdve 25—65 közt változott. Igazgatója kez
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dettől fogva Magda Pál, pécs-belvárosi városi ta
nító, szaktanárai Schoppor Ödön éttermi, Molent Já 
nos Vjávéházi, Lengyel Viktor éttermi, Szikszay 
Ferencz, Menczel Rezső kávéház piiiczérek voltak. 
Az iskola felügyelői: Magyar Endre orsz. ipar
oktatási főigazgató, Ember János tanfelügyelő,, 
Kamprad Hermán fémipari igazgató, Szegedi Ár
pád ipariskolai igazgató.

Az iskola tízéves történetét kronologikus rend
ben ismertető évi jelentésről megállapítjuk, hogy 
nemcsak kiváló gonddal, nagy hozzáértéssel, 4ha- 
nem a szakoktatási ügy lelkes vezetéséről tanús
kodó szakértelemmel készült, igen gazdag, eredeti 
invenczióról tanúskodó kezdeményezésekben, me
lyek kivétel nélkül iparunk szakoktatási ügye kul
turális jelentősége helyes meglátásáról és a vál
lalt misszió betöltésére irányuló erős elhatározá
sáról tanúskodnak. A pécsi szakiskola Szerény kez
detéből a tizedik évfordulón legelső szakisko/ánk- 
kal az első sorba lépett elő, Radócsay Imre e l 
nök és Magda Pál igazgatók megelégedéssel pil
lanthatnak vissza végzett munkájukra, mert meg
tették kötelességüket.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata"
tá rsa s  v a cso rá it

a következő vendéglőkben tartja meg:

1917. évi julius hó 9 én: fíercczky Lajos vendéglőjé
ben Alsó Margitsziget).

1917. évi julius hó 23 án: liléin Miklós vendéglőjé 
ben (Városliget. Fővárosi Pavillon. Neményi utóda).

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. 
udvari szállító. Főüzlet: IV., Vámház-körut 4. Telefon: József 
39—88 vagy 39 —89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodái
nak, vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek:
IV., Tiirr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43—71.)

VEGYES HÍREK.

GlückFrigyes. Glück Frigyes, a »Budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársu- 
lata« és a »Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége« 
tiszt, elnöke, az »Orsz. Iparegyesüle1j«-nél viselt 
alelnöki tisztéről ezen egyesület folyó évi junius hó 
17-én tartott közgyűlésén lemondott. Az orsz. ipar
egyesület évi jelentése ez alkalommal igen meleg 
hangon emlékezik meg tiszteletbeli elnökünknek 
az orsz. iparegyesületben kifejtett tevékenységé
ről, az egyesület hivatalos lapja, a »Magyar Ipar« 
Glück Frigyes lemondásáról a következőket Írja 
1917. junius 24-iki számában:

• Ünnefi momentuma volt még a közgyűlésnek az alelnök- 
választás is. Glück Frigyes, az egyesületnek két ciklu án át volt 
érdemes alelnöke, megbízatásának lejártával nem volt hajlandó 
újabb választást elfogadni. Őszinte' sajnálattal kelle t ebben meg
nyugodnunk, mert a távozó alelnökben az egyesületnek egyik 
régi hűséges munkását becsülik és szeretik mindazok, akiket 
szorosabb közösség fiiz az Országos Iparegyesülethez. Minden
esetre csökkenti sajnálkozásunkat az a körülmény, hogy G/iiik 
Frigyestől nem kell végképpen búcsút vennünk, mert az igazga
tóságnak tagja marad és bizonyára megőrzi nemes érdeklődését 
az ipari közügyek iránt továbbra is.«

Glück Frigyes távozását az orsz. iparegyesü
let alelnöki székéből mi is őszinte és igaz sajná-
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lattal látjuk, mert iparunk közérdekű törekvései
nek ebben a tisztében is mindenkor hűséges kép
viselője és lelkes támogatója vált. Így lemondása 
nemcsak az orsz. iparegyesületnek, hanem iparunk
nak is nagy vesztesége, amellyel szemben kárpót
lást csak abban a tényben remélhetünk, hogyGlück 
Frigyes az orsz. iparegyesület vezetőségének to
vábbra is tagja marad, s mint tiszteletbeli elnö
künk, ipari törekvéseinket szóval, tettel, tanács
osai kétségkívül a jövőben is készséggel elősegí
teni fogja.

Az Országos Iparegylet közgyűlése. Az »Orsz. ipar
egyesület* folyó évi junius hó 17-én tartotta 75. éves 
közgyűlését Thék Endre elnöklete alatt, aki beszédjében 
visszatekintett az egyesület múltjára. Utána Alpár Ignácz, 
a magyar ipar fejlődéséről szólt és a munka és politika 
viszonyáról, 'üllmann Jákó kárhoztatja, hogy az egye
sület nem foglalkozik politikával és ennek tulajdonítja, 
hogy a megbukott kormány nem \ette tekintetbe az egye
sület feliratait. Spifz Lajos azt kivánja, hogy a háború 
utáni átalakulásban az iparosság is érvényesüljön. Az ipa
rosoknak nem kérni és könyörögni kell, hanem a politi
kai téren kifejtett erejükkel kényszeríteni kell a kormányt 
arra. hogy jogos követeléseiket teljesítse, érvényesülésü-j 
két előmozdítsa. Ezek után a közgyűlés a zárszómadáso-' 
kát elfogadta és a felmentvényt megadta. Székács An
tal indítványára aíz alelnöki tisztségtől más Irányú el
foglaltsága miatt lemondott Olück Frigyes érdemelj jegy
zőkönyvbe iktatják és helyébe egyhangú lelkesedéssel Zsol- 
nay Miklós főrendiházi tagot választották meg az Ipar
egyesület alelnökévé. Ezután a választásokat ejtették meg.

A győri vendéglősök, kávésok és italmérök ipartársulata
nevében Kiss Károly elnök és dr. Csizmadia Endre tit
kár a következő levelet intézték ipartársulatunkhoz: »!Má- 
jus 5-én kelt nagybecsű átiratukat kézhez véve, őszinte öröm'' 
mel üdvözöljük úgy a budapesti ipartársulat, mint a »Ma- 
gyar Vendéglősök Országos Szövetsége* élére megválasz
tott Palkovics Ede urat, kiben eddig a Szövetség fenn
állása óta egyik legbuzgőbb és legrátermettebb vezetőnket 
ismertük meg', akinek vezetésébe teljes mértékbei helyez
tük bizalmunkat, és tudjuk, hogy az ország összes ven
déglőseinek érdekéber a tőle eddig is megszokott buzgó- 
iság'gal fogja ügyeinket vezetni. Legfőbb vezető állásbab 
kifejtendő sikeres tevékenységére az Ég áldását kérjük. 
Kiváló tisztelettel stb.«

Kereskedelmi utazók menháza. A Poligen várost építő 
részvénytársaság a tulajdonát képező kerepesi birtokból 
2000 négyszögölnyi területet bocsátott díjtalanul a Ma
gyarországi Kereskedelmi Utazók- Egyesülete lendelkezésére 
azzal a rendeltetéssel, hogy ezen a területen, amely a 
fővárostól 40 pereznyire van, egy Magyarországi Keres, 
kedelmi Utazók Menháza* építtessék. Úgy értesülünk, hogy 
e nagyarányú emberbaráti akczió kezdeményezője Arányi 
tg náci kir. tanádsos, a Polygen Rt. igazgatója és az Uta
zók Egyesülete alelnöke, akit lapunk olvasói is széles
körű társadalmi tevékenységéről és a drágaságról lapunk
ban megjelent közgazdasági irányú cikkeiből ismernek. Ért
hetői; indító okaink, a H íjk o r  ezen eljsmerésreméltó tettéről 
ehelyütt is megemlékezünk.

A debreczeni pinczérszakiskola vizsgái A debreczeni 
pinczérszakiskola vizsgái folyó évj junius hó 6-án foly
tak le a leglszebb pedagógiai eredmények mellett. — 
A vizsgálaton jelen volt Hajd'a Ferencz kir. tanfelügyelő 
és Sztankay F. Béla min. szakfelügyelő is. A 23 tanuló 
szabatos feleletei bizonyították Polster Adolf igazgató és

6/entgyörgyi Gábor tanár kiváló tanítási rendszerét s ügy- 
buzgóságát. Márkus Jenő gondnok a távollevő Németh And
rás elnök helyett a szakipartársulat nevében elismerésit 
nyilvánította a két tanárnak. A növendékek közül a Wei- 
dhinger-alapitvány kamatadói 20— 20 K-t kaptak: Thury 

János és Rósa János; a válasíztmányi tagok gyűjtéséből 
pedig 10—10 K jutalomban részesültek: Szörnyű János^ 
Auispitz Ignácz, Megycry Ernő, Nánási Sándor és Gál 
Imre jó előmenetelükért.

A ezukorfogyasztás korlátozás* és a kávéházi alkal
mazottak munkabéreink szabályozása tárgyában Harsányt
Adolf, a budapesti kávésiparfársulat elnöke, f. évi ju 
nius 14-ér körlevélben értesítette az ipart ’rsulat ta g é it 
az ipartársulat folyó évi junius hó 11-én hozott hatá
rozatokról. (E határozatokat lapunk előző számában kö
zöltük. A szerk.). A körlevél nyomatékosan figyelmezteti 
a tagokat, hogy a czukorral a legnagyobb takarékosság
gal bánjanak és az e tárgyban kiadott hatósági ren- 
neleteket tartsák be. mert különben az ipart írs (it által 
szerveze t ez lkorellátásból kizáratnak. Az ip n y íp u V , hogy 
ezen ügyről a. fogyasztó közönség is kellően tájékoz
tatva legyen, a kávésok részére megfelelő plakátokat nyo
matott, melyek darabonként egy koronáéit az ipartársulat 
irodájában kaphatók.

A hadi kávé julius elején forgalomba kerül. A Kávéköz
pont n.iár értesitette a hatóságokat, hogy a kávékiutaláso
kat beszünteti, s a jövőben csak hadikávét fog forga
lomba hozni. Az. Országos Közélelmezési Hivatal jóvá
hagyta a Kávéközpont által javaslatba hozott összetételt, 
amely szerint a hadikávé 15 százalék pörkölt habkávéból,, 
40 százalék malátakávéból és 45 százalék: különleges ejá- 
rássál karamélizáp czukorból fog állni. A ezukor karamelizá- 
1 ásóra egy osztrák szabadalmat szereztek meg, amelynek 
felhasználásával a ezukor nem szenesedik el teljesen, ha
nem megmarad úgy, hogy a karamelizálás folytán nem 
csökken a czukortartalom. A hadikávét több gyár fogja 
gyártani. A forgalombahozatalt a jövőben is a Kávéköz- 
pent fogja ellátni. Az elosztást — mint ahogy eddig —  
a törvényhatóságok fogják végezni, vagy a városi élelmi- 
szerüzemek, vagy a megbízott kereskedők utján. Egy cso
mag, illetőleg karton 20 deka hadikávét fog tartalmazni, 
melynek ára 1 korona lesz. Alz eszközölt próbafözések 
szerint '3 deka hadikávéhoz egy liter viz elegendő. A 
fejadagok és az egész forgalom megállapítására vonatkozó 
uj rendelet már a legközelebbi napokban meg fog j e - j  
lenni. , —

Szegediek üdvözlete. A szegedi szállodások, kávésok, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata 183—1917. felzj 
alait a következő levelet irta Palkovics Ed'e vendéglős* 
ipartársulati elnökünkhöz: »Nagys. Palkovics Ede elnök 
urnák, Budapesten. Mélyen tisztelt Urunk! Kezünkbe jutott 
és rpartársulatunkf. hó 18-án tartott választmányi ülésén be
mutattuk a bennünket közvetlenül érdeklő azon kedVes ér
tesítést. mely tudatja, hogy Nagyságodat a »Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársjulata tel
jes bizalmával és nagyrabecsülésével az elnöki állásra meg
választotta s ezzel egyidejűleg felejthetetlen emlékű Gun- 

del János örökébe is emelte. — A választás, meggyőző
désünk szerint is. érdemekben gazdag és a fontos hivatásra 
teljesen méltó egyénre eseit. És hogy Nagyságodnak díszes 
múltja, az ország vendéglősei érdekében kifejtett eddigi 
munkássága teljes biztosítékot nyújt arra, hogy nemcsak 
a központban, hanem a vidéki kartársak javára is körül
tekintő, alapos és mindén irányban hasznos munkát fog 
kifejteni. Mi ehhez a nagy munkához tiszteletteljesen fe l
ajánljuk szerény tehetségünket és kérjük, méltóztassék azt

30 darabot vehet egy vászonszalvetta mosásának 
árá- l ^ r j i r p e r v l /  részére 1000 drb. papirszal- 
ért, i V a v e a U K  vetta 5 koronától kezdve.

részére külön nagy, 
p u h a  papirszalvetták. 

T e s s é k  m i n t á t  k é r n i !
Vendéglősök

S A L Z E R  ]. pap irsza lvetta -gyárából,  Bu‘bpes' '1V-Ferei,czJózsef-rakpart 15. sz.
Megrendeléseknél kérjük tiszteit olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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