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Szerkesztőség és kiadóhivatal;

Budapest VI., Szondy-u. 45-47
Hirdetések fölvétele ugyanott. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Gróf Hadik János e ln o k ^ T
közélelmezési programja;

Gróf Hadik János, az »Országos Közélelme
zési Hivatak u j elnöke a múlt lio utolsó napján 
foglalta el hivatalát és már másnap fogadta a 
sajtó képviselőit, hogy v Jü k  programjának főbb 
pontjait megismertesse.

Az uj elnök ezen intencziójának kívánunk ele
get tenni, amidőn programja iparunkat is érintő 
részeinek ismertetésével kapcsolatban, figyelmét 
már eleve a rra  az elszomorító tényre hívjuk fel, 
hogy az élelmezési politika rendszertelensége, az 
élelmiszerek elosztásának igazságtalansága, ame
lyekkel szemben előde teljesen tehetetlennek bi
zonyult, egyetlen iparágban sem idéztek elő oly 
taithatatlan, valósággal kétségbeejtő viszonyokat, 
mint a szállodás- és vendéglősiparban.

Az ország és a székesfőváros közélelmezésé
nek uj intézője, akiről mondják, hogy korábbi 
államtitkársága idejében élénk érzékkel, sok meg
értéssel és igazi jóindulattal kisérte figyelemmel 
a közélet legváltozatosabb megnyilatkozásait, az 
előde asztalán felejtett, részben elintézetlen, rész
ben a legfelületesebb, rideg és indokolatlan el
utasítással eltemetett kérelmeinkből és panaszos be
adványainkból ne,mcsak arról fog meggyőződhetni, 
hogy ipari érdekképviseleteink e valósággal két
ségbeejtő, ma már tarthatatlan állapotokkal szem
ben nem maradtak tétlenek, hanem látni és csodál
kozással megállapítani lesz kénytelen azt is, hogy 
javításra és orvoslásra irányított, gyakorlatilag is 
könnyen megvalósítható eszméink és javaslataink 
mindvégig meddők maradtak, meghallgatásra egyet
lenegy esetben se,m találtak. Ha emlékezetünk nem 
csal, ezeket az es/unéket és törekvéseket három- 
négy, Budapest különleges viszonyaira és a ven
déglősipar különleges helyzetére egyaránt tekin
tettel levő beadványban fejtettük ki és ha gróf 
Hadik János e kérvényeinket csak egv pillanatra 
figyelmére méltatja, hisszük, nemcsak azt fogja meg
érteni, rniért tekint iparunk programbeszéde el
hangzása után nagy és felfokozott reménysegek-

kel működése elé, amelytől jogos és méltányos 
törekvéseinek megvalósítását és elszenvedett sérel
meinek jóvátevését várja, hanem arról is meg fog 
győződni, milyen óriási munkát kell még elvégez
nie, minő nagyerejü érdekkörökkel kell még meg
küzdenie, mig kétségkívül szép és hasznos czéljai 
megvalósításához hozzá fog foghatni.

Mindezek után meg fogja érthetni azt is, hogy 
amikor működését a nagy nyilvánosság ellenőrzése 
alá heylezte és kijelentette, hogy hivatását pár
tatlanul és igazságosan kívánja betölteni, alapos 
felkészültségre, széles látókörre és nagy akarásokra 
valló élelmezési politikája egészének ismertetésére, 
avagy bírálatára mi nem vállalkozhatunk, nem is 
vállalkozunk. Az első nem a mi. feladatunk, mi 
nem politizálunk, a másodikra a bírálatra 
majd csak a jövőben nyílik alkalmunk és ezzel az 
alkalommal élni is fogunk. Épp ezért a program 
nagy komplekszumából, amelyre kétségkívül 
nagy érdeklődéssel figyelt ország-világ, csak 
azokat a részeket ragadjuk ki, amelyek iparunkat 
közvetlenül érdeklik, amelyek a közélelmezési hi
vatal uj vezetőjének programjában a mi eddigi tö 
rekvéseink helyességét, jogosságát, ha szabad 
Így mondanunk, szankezionálják és amelyek mi
előbbi teljes megvalósítására, most már az O. K.H. 
elnökének megállapításai alapján, megingatlan bi
zonyossággal számot tarthatunk*—

T s  itt elsősorban utalunk arra, hogy amikor 
az O. K. H. uj elnöke a gondjaira bízott hivatal 
átszervezésében mondhatta volna: teljes újjá
alakításának nagy munkájában az ipar gyakor
lati szakembereinek közreműködését is biztosítani 
kívánja, oly czélhól, hogy »a felmerülő kérdések 
eldöntésénél a gyakorlati élet szempontjai minél 
teljesebben érvényesülhessenek és hogy ugyan
ezek a szakférfiak »a közélelmezés sok bonyolult 
és szakismereteket feltételező ügyeiben az intéz
kedő tisztviselőkön kívül közremüködjenek», tulaj
donkép nem mond mást, nem kíván és nem állapit 
meg apodiklicze egyebet, mint amit mi mondtunk, 
állapítottunk meg és kívántunk akkor, amikor Ha
dik gróf elődjét arra kértük, hogy utasítsa a szc-
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kesfőváros közélelmezési ügyosztályát, hogy a la- 
kossáig élelmezésére neki kiutalt élelmiszerek, stb.- 
ből nekünk járó részt nekünk adja ki, hogy az ipa
runkat érdél lő szál t mác kr znányo'ira ipáin ok kép
viselőit hívja meg, hogy a bennünket megilleti/ 
élelmiszerek aránylagos és igazságos szétosztásá
val erkölcsi és anyagi felelősség mellett! 
bennünket bízzon meg stb. és amit mindent az
O. K.H. elnökéhez a folyó évi julius hó 19-ikén 
Budapesten tartott országos kongresszus határo
zata folytán intézett kérvényünkben a legpregnán 
sabban clykép juttattunk kifejezésre, hogy: »az 
élelmiszerszétosztással foglalkozó központok és tá r 
saságok stb. igazgatóságaiban a vendéglős érdek 
képviseletek kiküldöttei, mint szakemberek, helyet 
foglalhassanak, mert állandóan ezer meg ezer oly 
kérdés merült fel az élelmiszerek szétosztásánál, 
sőt már beszerzésénél is, amelyek helyes és igaz
ságos megoldása vendéglős-szakértő nélkül el sem 
képzelhető.

A közélelmezési hivatal uj elnökének állásfog
lalása által megerősített e régi kérésünk ott fék 
küsznek a Hivatal asztalán és ha amiben nincs 
okunk kételkedni gróf Hadik Jánosnak sikerülni 
fog e programpontja megvalósítása utjából erős 
és kíméletlen kézzel mindazokat az akadályokat 
elseperni, amelyeket az üzemeik jövedelmezőségét 
féltő törvényhatóság, Haditermény R. T., a Köz
pontok fognak egyenes útjára hengeriteni: szép, 
hasznos és becsületes törekvése bizonyára nem fog 
kudarezot vallani, hanem élő, eleven valósággá fog 
válni és talán nem lépünk túl hatáskörünkön, 
ha arról is biztosítjuk, hogy okos, jogos és mienké
vel teljesen egyező törekvéseiben iparunk vezető 
embereiben megértő és megbízható munkatársakra 
számíthat.

A közélelmezési hivatal uj elnöke program
jának ama részét, melyben amellett foglal a líst, 
hogy »az élelmiszerek könnyebb beszerzése és meg
felelőbb elosztása érdekében a nagyobb ipartele
pek, vállalatok, népes közli vet dók, foglalkozási 
csoportok kell, hogy külön élelmezési egységek
ként szerepeljenek és maguk osszák ki tagjaik kö
zött az élelmiszereket^ a legnagyobb örömmel és 
megelégedéssel fogadjuk, abban a tudatban, hogy 
az,. elnök az »élelmezési egységek* sorában leg
először a vendéglősipar jogos igényeinek kielégí
tésére fog törekedni. El íttünk a vendéglősipar ezen 
egység-jellege nem nóvum és az O. K. H. elnökének 
készséggel bocsátjuk rendelkezésére Írott bizonyí
tékainkat, hogy épp ezen jellegre hivatkozva, kér
őik érdekképviseleteink részére a legmesszebbmenő 
erkölcsi és anyagi garancziák vállalásával, iparosa
inknak liszttel, ez ikorral stb.-vei leendő ellátásá
nak jogát. Czélt azonban nem értünk, mert egy
részt a korlátolt látkörü bürokratizmus, másrészt 
a nagyon is előrelátó különböző központok vezető
ségei vállalkozásunktól busás jövedelmeiket féltet
ték, az élelmiszerek forgalomba hozatalát és szét
osztását továbbra is kizárólag maguknak foglalták 
le, aminthogy kétségkívül ugyanerre fognak tö
rekedni Hadikkal szemben is, hacsak a legelső 
kínálkozó alkalommal nem a legnagyobb energiával 
lép fel ellenük.

Külön-külön szeretnénk foglalkozni az elnöki 
programnak a városok élelmezésének biztositásá-
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ra, az élelmiszerekért való ácsorgásra stbire vo
natkozó részeivel. Hisszük, bebizonyíthatnék, hogy 
az elnöknek a főváros lakosságának élelmezésére 
irányított jóindulatú törekvéseinek a főváros ön 
álló élelmezési politikája fog leginkább útjába ál
lam, hogy az ácsorgás miatt vendéglőseinket csak 
a kötelességteljesités tartja vissza, hogy a tejkér- 
fi«esr a központosítás még bonyolultabbá fogja ten
ni, mint amilyen eddig volt, hogy a husdrágaság 
egyedüli oka a város és hogy a zsir ezentúl is min
dig csak úgy cl fog tűnni, mint eddi?!. Ha a bi
zonyításról e perezóen lemondunk, tesszük ezt, mi
vel az O. K. H. elnökének programjából kiérezni 
véljük, hogy mindezek a bajok előtte sem isme
retlenek és nem szeretnénk dicséretes munkakedvét, 
fc-'tor vállalkozását a magunk kételyeivel gyengí
teni.P A  r i f t ^ K A L V É T A

káuéhözi és éttermi
a legolcsóbban beszerezhető 
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raktára. — BUDAPEST, VII,. Sip-u. 4. szám. — Telefon 1U6-U7. szám.

Élelmezésünk és a háború.
Irta: Gritscli Károly.

Napjainkban alig létezik kérdés, mely a köz
érdeklődést annyira felkeltené, mellyel eszünk nap
nap után foglalkozni kénytelen, mely valóban idő
szerű, mert hatását bárki saját testén észlelni kény
telen, mint a táplálkozás kérdése. A háború, mely 
immár a főid majdnem minden népét igájába szo
rítani készül, IÁszén a közelmúltban a távoli Kina 
és az Egyesült Államok is beléptek ellenségeink 
sorába, mindinkább azt a látszatot nyeri, hogy 
nem katonai téren fog eldőlni, nem a fegyverek ut
ján nyer befejezést, hanem a népek élelmezése, a 
gyomorkérdés dönti el. Ellenségeink eme kiéhez- 
tejtésünkre irányuló fáradozása azonban, habár ha- 

érezzük is, végeredménnyel járni nem fog. 
Sikerülhetett volna tán az első évben, mikor is 
váratlanul s a harcz e módjára fel nem készül
ten kellett vele szembe szállni, de a mostani 5m- 
niii három évi nélkülözések és megpróbáltatások 
• Ital szivünkben erős gyökeret veit azon hit és 
meggyőződésünk, hogy a keserves tapasztalatok 
alapj ii megsz z tt ismeretekkel, ügyes intézkedé- 
sekkil, okos mértéktartással s páratlan be- és el
oszt ss;l e törekvésnek meg kell hiúsulnia.

Az e l .átnézés körüli nélkülözések bizony olyan 
egyszerű otesekre, fogásokra tanítottak minket, me- 
lyekrü! annakelőtte fogalmunk sem volt, me lyel 
torodm azelovt rá nem számítunk. Kérdezzük csak 
meg háziasszonyainkat, mennyi fejtörésbe és gond
jukba kerül egy egyszerű ebéd elkészítése! a miből
cs 'j1'* fogunk holnap enni? talányszem kérdés 
megfejtése!

ELŐKELŐ KHUÉHÁZ
Hej ha az élelmezés terén czcltudatosan akarunk 

haladm, akkor tekintetbe kell vennünk azt is, mire 
cs m,,y mennyiségben van szüksége testünknek a

Pécsett haóbauonultís folytdn eladó. 
Fi feltételek közlésével a «Pécsi ke res
kedelmi és iparbank* van m egbízva.
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tápanyagokra, hogy fentartsuk, fejlesszük és m un
kára kepesse tegyük azt.

Testünk a következő anyagokból van felépít
ve: Vízből, szénből, nitrogénből, mész- és kénből 
so-, vas- es foszforból, melyek benne különböző 
kémiai vegyül etekben, mint fehérjék, zsírok stb 
alakban vannak meg. Az életfolyamatok ez anya
gokat folyton átalakítják s elhasználják, ez az úgy
nevezett anyagcsere. Az elhasznált anyagokat, me
lyek naponként testünk 1 2> részét tesz:k, pótolni 
kell, ami részint (olcsó módon) a lélekzés, részint 
táplálkozás által történik. Mig a lélegzés által tes
tünk oxigént vesz magába, addig a táplálék alak
jában kémiai vegyül eteket nyer, melyek a gyo
mor és bél emésztése által mint tápnedü a nyir- 
edényekbe, onnan pedig a vérbe jutnak. A vér 
őket a test szöveteinek, szerveinek fentartására és 
képzésére hasziálja.

Mily tápszerekre van tehát szükségünk? El
sősorban vízre, mert testünk 10 része vízből áll, 
ez oldja a többi tápszereket és juttatja testünkbe 
mindenfelé. Ez olcsó tápszer, mint a levegő s eb
ből hála Istennek, a háború folyamán sem fogunk 
kifogyni. Csak az a baj, hogy nem egyedüli táp
lálék. Másodsorban fehérjékre, mert testünk - 10 
része fehérje-iféle test; a sejtek, szövetek belőle 
épülnek. Ezt már a drágább tápanyagokkal kell 
pótolni, különben elpusztítunk. Harmadsorban oly 
szenet nagy mennyiségben tartalmazó anyagokra, 
melyekből a szenet könnyen kivonhatjuk. Ilyenek 
a zsírok, keményítő, czukór, stb. Negyedsorban 
csontképző anyagokra. Ilyenek a konyhasó, szén
savas és foszforsavas mész, meg a vas. De egyéb
re is kellenek a sók. Belőlük képződik a g'yomor- 
sósava, a vassók kellenek a vér képzésére, a ned
vekben káliumsók vannak- E sók testünk részét 
teszik. Mig a négyféle tápszer közül legkönnyebben 
és legolcsóbban szerezhető meg a viz és a sok, ;ad - 
dig a fehérje és széntartalmu anyagokhoz nehe
zebben juthatunk, drágábbak s igy a továbbiak
ban különösen ezekkel kell foglalkoznunk:

1. A fehérjék, vagy proteinanyagok oly ké
miai vegyiiletek, melyek szenet, oxigént, hydro- 
gént, nitrogént, továbbá kis mennyiségben ként 
és foszfort tartalmazlak. Nevüket a tojásfehérjé
től vették, mely v'zz.l kevert tiszta fehérjeanyag'. 
A fehérjékhez tartoz'k a húsban levő fehérje, a 
tejnek sajtanyaga (kazein), a lisztben, rizsben lévő 
sikér és a hüvelyesekben rejlő legumin. Táplál
kozásunkra a fehérjék nagy fontosságúak. Belő
lük szedi testünk a szenet és nitrogént. Különösen 
az utóbbi alkatrész csakis a fehérjék utján kerül 
testünkbe. Kísérletek azonban azt ,mutatták, hogy 
kizárólagos fehérje táplálék .mellett (húsfogyasz
tás) az anyagcsere testünkben nem olv tökéletes, 
mint vegyes táplálék felvétele mellett- A fehérjék
kel rokon-anyagok még az envvképző testek, mi
lyenek az állati porczogókban, inakban, a kocso
nyában találhatók.

2. A zsírok és olajok, szenet, oxigént és hyd- 
rogént tartalmaznak és annyiban fontosak, hogy

100 tojás 2 korona
szab. Siloform  használatával évekig is friss állapotban tart
ható. Megbízhatósága felülmúl minden niás tojáskonzerválót. 
Legegyszerűbb kezelés. Siloform  kapható fiiszerüzletekben 
és drogériákban. — Főraktár: — K ELETI K E R E SK E 
DELMI R -T  Budapest, V I1/23. Almássy-tér 3. szám.
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ICASSAi
vallómat uj  á l l a p o t b a n  —

ju t á n y o s á n  e l a d ó .

Czim VII. Kertész-utcza 10., I. em. 46.
hogy általuk pótoljuk a test elhasznált és kiválasz
tott, vagy benne elégett zsirmennyiséget. Széntar
talmuk miatt az alább következőkkel közös néven 
szénhydrátoknak nevezzük. A fehérjéket ugyan az 
élelemben teljesen nem pótolhatják, mert nitro
gén bennök nincsen, de észrevették, hogy 'kellő 
zsirmennyiségnek a felvétele mellett a test keve
sebbet veszít fehérje anyagából, tehát ezt rész
ben, ha nem is egészen pótolni képesek; útmuta
tás ez nekünk, hogy a drágább fehérjéket olcsóbb 
szénhydrátokkal helyettesíthetjük.

3. A keményítő ugyanazon anyagokból áll, mint 
a zsírok, s az irt azokat helyettesítheti, de még 
olcsóbban megszerezhető, mint amazok, amennyi
ben majdnem az összes növényi tápszerek alkat
részét képez'. Nagy mennyiségben van a lisztben, 
kukoriczában, burgonyában és vízben. Savak, vagy 
élesztő behatása mellett vízben hevítve, vagy szá
junkban a nyál behatása folytán szölőczukorrá Vál
tozik.

4. A czukor fontos szénhydrát, mely sok nö
vényben, de a tejben, mézben is előfordul és az 
emésztésnél a zsírokat, vagy a keményítőt helyet
tesíti, de előnyösebb emezeknél, mert már a váz- 
ben is feloldódik, s igy mint a tápszerek alkotó
része jobb a nehezebben oldható keményítőnél, 
vagy zsírnál. A fehérjét ő sem pótolhatja telje
sen. '

Élelmünk ez említett alkatrészeken kívül még 
sok emészthetien, vagy kevésbé emészthető anya
gokat tartalmaz. Ilyen a hús kötőszövete, izom- 
hártyája, a növények sejtfala, a faanyag. Ezek miatt 
főzzük, sütjük ételeinket, hogy a magas hőfok foly
tán a sejtek szétszakadjanak és béltartalmukhoz

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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könnyebben hozzáférhessünk, emiatt szokás a hü
velyeseket (bab, lencse, borsó) szitán áttörni, e~ 
miatt sütjük a lisztet kenyérré. Ezi a czélt szól
a l já k  fogaink, midőn ételeinket felaprózzuk, meg
rágjuk. Az élvezeti czikkek végre mint tea, kávé, 
a fűszerek, bár tápanyag alig van bennük, de izük 
által a gyomrot izgatják, s igy kis mértékben 
élvezve az emésztést elősegítik.

Kérdés már most, mennyi szükséges minden 
napra egy embernek az egyes tápanyagokból? Volt 
tudós szerint egy 60 70 kilogramm sulvu férfi
nak, ki naponként 8 10 órán át közepes nehéz
munkát végez, átlag 120 gramm fehérjére, 60 gr. 
zsírra és  500 gramm egyéb szénhydrátra van szük
sége. Újabb kísérletek és tapasztalatok azonban azt 
mutatták, hogy e- számok igen magasak és hog.v 
80 gramm fehérjével, 60 gramm zsírral és 350 400 
gramm szénhidráttal képes az ember megélni és 
közben munkát végezni. E számok persze csak át
lagos összeget nyújtanak, mely a különböző egyé
neknél igen eltérhet. Az erős, nehéz munkát végző 
embernek több élelemre van szüksége (hegymá- 
szásnál 1 :i-dal több), a henyélő viszont keveseb
bet fogyaszt. Nagy hidegben többet eszünk, mint 
nyáron, mert az emésztett táplálék egy része a test 
felmelegítésére, fűtésre szolgál. Éber állapotban a 
test többet fogyaszt, mint alvás közben. Nők és 
gyermekek kevesebbet igényelnek, mint a férfiak, 
viszont a 15 20 éves egyénnek többre van szük
sége, mint az 50 60 évesnek. Befolyásolja még e 
számokat még az ételek eltakaritásmódja, a kör
nyezet, sőt ugyanazon körülmények közt lévő és 
élő két egyenlő súlyú ember egyéni felvevő ké
pessége is más-más lehet. Vájjon mikor étkezünk 
kellő mértékben, erre pontos választ csakis ismé
telt testsulymérések alapján adhatunk. Nagv sulv- 
vsltozásoknál tanácsos orvoshoz fordulni/'

Mint fent említettük, a fehérjék táplálékunkban, 
ha nem is egészen, de nagy részben zsírokkal, ezek 
viszont színhydrátokkal pótolhatók. E belvettesi- 
tés azonban nem ugyanazon arányban megy vég
be. Tapasztalás mutatta, hogyha a zsír egv sulv- 
részét czukorral kellett pótolni, úgy helyébe na
gyobb mennyiségű czukrot kell élvezni, viszont a 
fehérje helyettesítésére több zsírra és mé°- több 
czukorra van szükségünk. Átlag a fehérjék, zsí
rók és szénhydrátok (czukor, "keménvitő) tápér- 
tékc úgy aránylik, mint 5:3:1-hez, vagyis 1 rész 
fehérje helyettes tésére 3 rész zűr, vagy 5 rész 
czukorra van szükségünk. Az embtett egy’ napi táp
szerek mennyisége tehát tápértékegységekben igiy 
lenne kifejezhető:

80 gramm fehérje 5 X 8 0  =  400  tápértékegység
60 „ zsir 3 X 6 0  = 1 8 0

400 „ szénhydrát 1X 400  400

980 tápértékegység.
Visszatérve már most a háború okozta mos

tan' viszonyainkra, mennyiben változott tápszere
ink minősége ez idő alatt? Elsősorban a f fehérje
adó tápszerünket, a húsfogyasztást kellett korlá
tozni. A fronton levő hőseinknek ugyanis nagy

mennyiségű húsra volt szükségük, nem mintha az 
eledelünk valamennyi között a legjobb volna, ha
nem főkép azért, mert az első idők mozgó har- 
czaiban, a folyton előretörő és visszamenő csapa
tok élelmezése oly tápanyaggal volt legkönnyeb
ben keresztülvihető, mely élő állat alakban a saját 
lábán tehette meg ez utat. Idővel a csatasor meg
szilárdult, de viszont érezhetővé vált országaink 
elzárása, a vaj, sajt bevitele csökkent, a tejet pe
dig, amiből ezek készülnek, már ma tejalakban 
isszuk. A rizs, déligyümölcsök bevitele teljesen meg
szűnt. Hogy tehát rz állam, polgáraiban fenmarad- 
hasson és a nemzet legszegényebb tagjának is biz
tosítson egy bizonyos létminimumot, hogy az éle
tét feltarthassa, megtiltotta az ''élelmiszerek ösz- 
szekuporgatását, felhalmozását, maximálta az élel
miszereket és bevezette a jegyrendszert, mely Sze
rint olcsóbb fontos tápszereket, sőt élelmicikke
ket is, például a kávét, mindenki, szegény és gaz
dag egyaránt, bizonyos mennyiségben fogyaszthat 
Lássuk már most, mennyiben és mily minőségű 
élelmiszerekhez juthatunk a jegyek révén? Nálunk. 
Pozsonyban kapunk személyenkint egy hóra:

a) 5 kg. lisztet, ez tar'almaz:
600 gr. fehérjét 3004 tápértékegység
100 „ zsírt 300

3650 „ szénhydráto! 3650
6970 tápértékegység: 30 232

tápértékegység naponta.
b) 1 kg. zsírtalanított kukoricalisztet

100 gr. fehérje 500 tápértékegység
720 „ szénhydrát 720

1220 tápéitékegység : 30 41
tápértékegység naponta.

c) 1 kg. cukor -  1000 tápértékegység: 30 33
tápértékegység naponta.

d) 20 dkg. bab, mely tartalmaz:
45 gr. lehérjét 225 tápértékegység

116 „ szénnydrátot 116
341 lápértékegység: 30 =  11 

tápértékegység naponta.
e) 20 dkg rizst

14 gr fehérjét 70 tápértékegység
2 » zsírt ö »

15 3 » szénhydrátot 158 »
234 tápértékegység: 30 8

tápértékegység naponta.
/)  10 kg burgonyát, mely tartalmaz:

200 gr fehérjét 1000 tápértékegység
2200 » szénhydrátot 2200 »

3200 tápértékegység: 30 ^  106 
tápértékegység naponta.

g) 40 dkg zsirt
3 x  400 1200 tápértékegység: 30 40 lápértékegy*
ség naponta.

VSD-JESY

SOMHEGYI F. Bor hegyi bor
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Bndapest, V. Gizella-lér 4. (Saját ház). 
Pinczék: Budátokon és V., Gizella-lér 4. 
Telefon: 35*79. Fióküzlet: V., Egyetem* 
ntcza 2. szám alatt. Telefonszám: 10*50.

,ranc,a 88 mafly»r pezsgőket, 
eognacot és likőröket gyári árakon. Belföldi noralt 
az első hírneves bortermelőktől a legjntánvosabb 
áron szolgáltatja. Vidéki megrendelések gyersan 

és pontosan lel|eslitslnek.
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h) a kávé mint élvezeti cikk tápértékkel alig hir.
Összesen tehát a fent zsinórmértékül beállí

tott 980 tápértékegységnek majdnem fele része t i 
471, mindenki áltál igénybevehető és megszer z 
hetf'i. Még kedvezőbbé vál;k képünk, ha megfon
toljuk, hogy a 980 tápértékegységre csak az erős. 
javakorban levő és munkálkodó férfinek szüksége 
inig a nők és gyermekek, a könnyű munkával fog
lalkozók kevesebb élelemmel is megélhetnek. A fa
lusi és nehéz munkát végző embernek pedig na
gyobb lisztmennyiségre van igénye.

Mivel és mily élelmiszerekkel egészítsük már 
most étlapunkon a hiányzó tápanyagot? E izéi
ből lássuk egy néhány fontosabb élelmiszerünk táp
értékét:
1 tojás tartalma; 6 gr fehérje 30 

6 » zsir 18
48 tápértékegység.

1 lite r  t e j  ta r ta lm a z :
35 gr fehérjét 175
34 » zsírt 102
46 » szénhydrátot 46

323 tápértékegység.
1 kg. va j ta r ta lm a z :

7 gr fehérjét 35
844  » zsírt 2532

6 » szénhydrátot 6
2573 tápértékegység

1 kg. s a jt  ta r ta lm a z :
250  gr fehérjét 1250
250 » zsírt 750

2000 tápérték enység.
1 kg. m arh ah ú s ta r ta lm a z :

180 gr fehérjét 900
200 » zsírt 600

1500 tápért ékenység.
A különféle zöldségek és főzelékek, bár táp

értékük csekély, de gazdagok vas, foszfor és egyéb 
sókban és igy az egészségre való jó hatásuk miatt 
igen ajánlhatók. A gyümölcs végre 6 10"o-os ezu-
kortartalma miatt, felfrissítő hatása és jó ize miatt 
ajánlható.

Az elmondottak alapján tehát, ha nem is ró
zsás felhőkben látjuk a közeli jövőt, de nincs is 
okunk azt pessz misztikusan sötét színekben kifes
teni. Okos beosztással, az élelmiszerek helyes fel
használásával, a hiányzók másokkal való megfelelő 
pótlásával, no meg egy kis takarékossággal át- 
küzdjük magunkat e nehéz ínséges időkön túl is. 
Ellenségeink, kik a mi kiéheztető; ünkön f áradoz
nak, immár saját magukon érzik és tapasztalják 
a szükséget, az ínséget, a nyomort, mellyel min
ket térdre kényszeríteni akartak és érzik a nyo
morral karöltve járó elcsüggedést. Ez fakasztja a 
reményt szivünkben, hogy az az idő, mely a be
következendő békét, a győzelmes békét hozza, már 
messze nem leíhet. Addig is minden csüggedéssel, 
tépelődéssel szembeszállunk, Madách költőnk sza
vaival: Ember küzdj és bízva bízzál!

Schamburg-Lippe lierczeg udvari 
pinezészete Villány

M agyarországi vezéi képviselő :Telefon 31. Hortz Valér Károly Rákospalota.

A „Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek és Kávéssegédek Országos Nyugdijegyesülete közleményei.
J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett a Szállodások. Vendéglősök, Kávésok, Pinczérek 
es Kávés, egedek Országos Nyugdijegyesülete igazgatóságának 
PJ17. évi julius hó 27-én délután fel 5 órakor az egyesület köz
ponti irodájában megtartott rendes havi ülésén.

Jelen voltak: Bokros Károly elnök, Váradi Gyula, F. Kiss 
Fajos, Kővári Jenő Pelcrmann Ferencz igazgatósági és feliigyelő- 
bizott-ági tagok é> Bolgár Menyhért egyesiileli titkár.

Elmaradását kimentette: Francois Lajos és Dr. Nagy Sán
dor jogtanácsos.

Elnök az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére Bolgár 
Menyhért titkárt, hitelesítésére Pelczmann Ferencz urat kéri fel.

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

Titkár bemutatja a választmányok elszámolásait:
A budapesti választmány julius havi elszámolása szét int a 

bevétel 1676 kor. 60 lill., a kiadás a folyósított nyugdijakkal 
együtt 1262 kor. 83 fii!, volt. Csekkszámlára beküldetett 413 kor. 
77 fill.

A pozsonyi választmány julius havi elszámolása szerint 484 
kor. 16 fid bevételt és 238 kor. 90 fill. kiadást tüntet fel. Csekk
számlára beküldetett 245 kor. 26 fill.

A szombathelyi választmány julius havi elszámolása sze
rint a bevétel 357 kor. 78 fill., a kiadás a folyósito’t nyugdijakkal 
együtt 110 kor. 99 lill. volt Csekkszámlára beküldetett 246 kor. 79 
fillér.

A kassai választmány julius havi elszámolása szerint a be
vétel 226 kor. fill., a kiadás a folyósított nyugdijakkal együtt 
225 kor. volt. Csekkszámlára beküldetett 1 kor. fill.

Igazgatóság a választmányok elszámolásait jóváhagyó
lag tudomásul veszi.
Titkár jelenti, hogy özv. Oszvald Ferenczné nyugdíjas vég- 

kielégítés üánti kérvényt nyújtott be. Nevezett részére 1917. áp
rilis hó 1 tői kezdve özvegysége tartamára 200 korona évi nyug
díj állapittatolt meg. Minthogy ebből megélni nem tud, egy ki 
sebb üzlet megnyitásához szüksége lenne még tőkére, miért ts 
nyugdijának megváltását kéri. Tekintettel arra, hogy 40-ik évét 
még túl nem halad la és egészségi állapota is kifogástalan, ré
szére két évi nyugdija, azaz 400 korona végkielégítés megadható 
lenne.

Igazgatóság özv. Oszvald Ferenczné részére a 400 ko
rona végkielégítést megadja
Titkár jelenti, hogy Horváth Maiich János nyugdíjfelemelés 

iránti kérvényt nyújtott be. Nevezelt eddigi 2000 korona nyug
díjbiztosítását 4000 koronára óhajtja felemelni. 1917. január 1-je 
óta befizetéseit pontosan teljesíti, hátralékban nincsen, 25 éves, 
amennyiben kü'önbözet czimen a már lejárt 6 hóra esedekes 110 
korona 04 fillért és 3 koro, a 30 tillér kamatot megfizeti, kérel
me teljesíthető.

Igazgatóság Horváth Mai ich Jánosnak a nyugdijfelemeiést, 
amennyiben az orvosi vizsgálat kifogastalan egészségi álla
potát igazolja és az utánfizetendő összeget belizeti, enge
délyezi.
Titkár jelenti, hogy Oláh Gyárfás Mihály ur édes anyja, özv. 

Oiáh Mihályné sz Telekes Anna úrnő névéie szóló alapítványi 
díj fe,ében 300 koronát fizetett be

Igazgatóság az alapitvanyozást örömmel veszi tudomá* 
sül és elrendeli az alapítványi okitatnak köszönőlevél kísérete" 
ben özv. Oláhnénak való megküldését.
Titkár jelenti, hogy Baár József ur julius hóban 16 koronát 

adományozott egyesületünknek.
Az igaz atóság az adományozást köszönettel veszi tudo

másul és eiről adományozót érieöteni rendeli.
Titkár kéii 50°/o-os díjfizetés melleit az egyesület tagjai közé- 

leendő felvételét és bejelenti, hogy 4000 korona nyugdijat óhajt 
magának biztosítani.

Igazgatóság az alapszabályok 91. $j-ra való tekintettel a 
kérelmet teljesíti és belépésének napjától, azaz 1916. au
gusztus hó 1-től kezdődőleg 50" o-os díjfizetés mellett 4000 
korona nyugdíj biztosítását engedélyezi.
Titkár jeienti, hogy a mai ülésből 35 drb tagsági igazolvány 

állíttatott ki.
Tudomásul szolgál.

Titkár jelenti, hogy a postatakarékpénztártól 2900 korona 
utalható át.

Igazgatóság a 2900 koronát a Magyar Bank Mehmed 
Szultán-uti fiókjánál levő folyószámlára utalja át.
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

Kmft.
Dr. Nagy Sándor s. k.

jogtanác-os
Bokros Károly s. k

elnök
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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K i m u t a t á s
az 1917. évi augusztus havi nyugdijakról.

1. özv. Bagossy Vinczcné
2. özv. Balassa Miliályné és k. k. gyerni.
3. Benky Vilmos gyermeke 
4 özv Bohos Lajosné
5. Brukács Ferencz
6. özv. Havhcsek Józsefné
7. özv. Horváth Lajosné és kk. gyerm.
8. özv. Kéth Károlyné
9. özv. Klímán Imiéné

10. Kozák József
11. özv. Prindl Nándorné
12. özv. Rosner Ignátzné 
13 özv. Schnell Józsefné
14. özv. Szentgyörgyi Ferenczné
15. özv. Sztanoj Miklósné 
16 özv. Schmidt Alajosné
17. Varasdy Sándor
18. Wittreich Nándor
19. Zvvetkó Lajos

hordókkal, kádakkr.1, géppel, 
, . Budapest mellett villanyos

I vasút mentén olcsón eladó, mezőgazdasági vállalat. Üilői-ut55.
Borpince uilldual,

s z a k o k t a t á s .

Szakiskolai értesítők.
IV. A pozsonyi vendéglősök e's kávésok szakirányú tanoncz- 
iskolájának értesítője az 1916 — 1917. iskolai évről. (Közli 

T lch y  L a jo s  tanító, igazgató helyettes.)

Pozsonyi szakiskolánk a harmadik háborús év
ben is, a felmerült nehézségek daczára, eredmé
nyesen működött és csak rövid ideig volt kény
telen kényszerű szünetet tartani. A zavaró körül
mény oka a szénhiány volt. Február elején napo
kon keresztül fütetlen helyiségben folyt a taní
tás. Végre is föl kellett adnunk a reményt, hogy 
szenet szerezhetünk s a tanulók egészségére való 
tekintetből is, a felügyelő bizottság kénytelen volt 
szünetet adni. Ebben a kritikus időben azonban 
egy áldott kéz karolta fel iskolánkat és kisegí
tett nagy bajunkból. Ugyanis özvegy Prüger Hen- 
rikné úrnő, aki az iskola iránti jóindulatának már 
annyi tanujelét adta, uj hajlékot adott iskolánk
nak, megnyittatta a Carlton-szálló központi fűtés
sel ellátott szép földszinti nagytermét és azt in
gyen az iskola rendelkezésére bocsátotta. így is

kolánk a Carlton-szállóbeli uj, meleg és szép ott
honába vonult be és ott is maradt az év végéig, 
zavartalanul folytathatta működését.

A behatásokat 1916. szept. 12. és 13-án tar
tottuk meg, 14-én pedig megkezdődött a rendes 
tanítás',a mely 1917. jun. 15-ig tartott. A tanító
testület tagjai közül Kovarik Mihály ígazgató-tanjitó, 
hadnagy, Mergl Károly tanító pedig mint hadap
ród már három év óta fegyverrel szolgálják a hazát. 
Az illemtan és felszolgálás tanítását Földes József, 
a Savoy-Carlton-szállök éttermi főpinezére, majd 
Prüger Gyula ur volt szives a tanítást elvállalni, 
amit nagy szakavatottsággal és buzgalommal te l
jesítettek.

A növendékek legnagyobb részénél kellő tö
rekvés és komolyság volt tapasztalható. A háború 
az iskola beléletét különösen két irányban befolyá
solta. A növendékek közül, akik elérték a 18 éves 
kort, öten besoroztalak, s 'így az iskola padjai 
közül vonultak be katonáknak. Az iskolamulasztás 
is rendkívüli volt, amely körülménynek oka az 
általános munkaerő-hiá iyban keresendő. Erkölcsi vi
selkedésük máskülönben nem adott okot panaszra. 
Hazafias érzületüket dicséri, hogy a katonák kará
csonyi ajándékára 20 korona 70 fillért, a megva
kult' katonáknak pedig 21 koronát gyűjtöttek. A 
Hadsegélyző Hivatal köszönő1 levél kíséretében em
léklapot küldött, melyeket az adakozó növendékek 
között kiosztottunk.

Hazánkat az év folyamán, a háború megpró
báltatásain kívül még az a gyász is érte, hogy sze
retett királyunk, Őfelsége 1. Ferencz József jóságos 
atyai szive megszűnt dobogni. Résztvéve az o r 
szágos gyászban, 1916. évi november 30-án meg
tartott gyászünnepélyen az ifjúság szomorodott lé
lekkel búcsúzott a fenkölt lelkű uralkodótól. Ez 
ünnepélyünket Schmidt Károly ipartársulati elnök 
ur látogatásával tisztelte meg.

A gyász sötét napjait azonban nemsokára ra
gyogó napsugár fénye derítette fel: Őfelségie, IV. 
Károly királyunk koronázása. És növendékeink 1917 
január 4-én ismét ünnepélyre gyűltek, de ezt már 
az öröm és a jobb jövőnek édes reménye ara
nyozta be.

A hazaszeretet érzésének ápolására nagy súlyt 
helyeztünk. Ezt a czélt szolgálta márczius 15-iki 
iskolai ünnepélyünk is. Ez különösen bensőséges 
volt; mintha a nagyszámban megjelent kedves ven
dégeink és ifjúságunk csak egy nagyobb család 
lett volna. Ünnepélyünk díszét becses megjelené
sükkel emelték: özvegy Prüger Henrikné úrnő,

coGjmc c z u B n m m o z i E n & C i e
cs. és A ír. udvari szállítók

Franczia cognac-gi/ár Promoníor
Alapittatott 18X4.

TI Pilseni Polgári Serfőző „Pilseni ősforrás"  aTTlünctjeni 
Paulaner Sör főző Részvény-Társaság Salváíorsörgyár
magyarországi kizáró- T f l n - j n t i  r í ?  T r s i  
lagos vezérképviselete '  *  l d £ . d l j  d o  / I I I  
Budapest, IX. kér., Ranolder-utca 4. szám.
T elefo n szém : Jó z s e f  2 4 - 6 1 .  .SM' s5\»- z ,3\#>Svy.»\Sb*\Sv<l\»'

Ajánljuk következő világhírű sőréinkéi úgy hordóban, mint palackban „Pilseni Ösfoz- 
rás sö r" a Plls.nl polgári Serfczöből, alapittatott 1842. „Müncheni Paulaner sö r" a 
Müncheni Paulaner sörföző Salvatorsörgyárból kapható egész éven át. „Salvator sör1* a 
Müncheni Paulaner sörfóző Salvatorsörgyárból, kizárólag csakis március havában kapható

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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I ruger Gyulane, Well.sch Gusztávné, Lerchner Nán- 
dorne cs Bauer Janosne úrnők, Prü^er Q v Scmirlt 
K„ Wellisch Q., Bauer j„  Weltzl F. stb iirak a Í 
ünnepély a Himnusz eléneklésével vette kezdetét' 
aztán a növendékek a »Nenizeti dal«, »E<ry oon' 
dolat ...«, »A magyarok istene«« stb költeménye
ket szavalták W t o  II. osztály tanulója
pedig az alábbi alkalmi beszédet mondotta el-

Mélyen tisztett Vendég eink ! Kedves Iskolatársak! Valahány
szor csak I eteti Sándor márványszobra előtt elha'adunk ke I 
hogy eszünkbe jusson 1848. évi március 15-ike Eszünkbe jutnák 
akkor azok a tüzes szavak, amelyek ugyan minden magyar lel
kében eltek, de amelyeket e napon ő harsogott először egy lel
kes sokaság fele : .Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk b 
Es e napon kezdetét vette a küzdelem a szabadságért Nemsokára 
megdordultek a honvedágyuk s megkezdődött a véres de dicső
séges harc: a sza adságért. Mert a magyar nemzet meg az éle
ténél is jobban szereti a szabadságát. A Inza szabadságáért Petőfi 
Sándor is kardot tagadott és ott esett el ő is, amint kívánta • >a 
harc mezejen.. Fehéregyháza csataterén durva kozakláudzsa járta 
át keblét s .ott folyt az ifjú vér ki szivéből.. Száz- és százezren 
haltak hősi halált a csatákban, de a nemzet nem halt meg Fel
támadott, megizmosodott, felvirágzott és hatalmasabbá letr mint 
volt azelőtt bármikor. Most pedig, immár harmadik éve ujia 
küzd, harcol es vérz'k egy rákényszeritett szörnyű háborúban éle
téért es jövendő szabadságáért. Öregek és fiatalok, apák és fiuk 
állnak határainkon és messze ellenséges népek földjén, és ott is 
hősi elszántsággal a hazát védik. E pillanatban már kedves iskola- 
tarsaink közül is néhányan fegyvert hordanak, hogy ők is harcol
janak majd a királyért és a hazáért. Dicsőség és győzelem ba
bérja koszoruzza fegyvereiket. Éljen a király és éljen a szabad 
magyar haza !

Ezután az igazgatóhelyettes intézett huzelitó be
sté iét  az ifjúsághoz. Az. ünnepély a »Szózat« el- 
eneKTCsővel véget ért.

Megünnepeltük április 11-én 
nyék szentesítésének emléknapját,
lis 27-én és május 9-én Őfelsége .......  ........
szonyunk neve- és születésnapját is, május 19-én pe 
élig, egy magyarnyclvi óra keretében, megtemié 
kezűink a halhatatlan költőről, Arany Jánosról, : 
kinek a nemzet születése százéves évfordulóját im 
nepelte.

Az év folyamán iskolánk felettes hatósága, va 
la mint a felügyelő-bizottság elnöksége többször p

a 48-as törvé- 
valamint ápri- 
Zita királyasz-

V
* e

P C a s í m o '

B r E mglrn^

llREMBMTROSrf

.Sport'

meglátogatták az iskolát s mindannyiszor megelé
gedésüket fejezték ki. l
. . .  A7 é'záró vizsgát folyó évi junius hó 15-én. 

ueluiaii a Carlton-szálló nagytermében tartottuk 
meg es ezen ünnepélyre úgy a főnököket és szülő- 
ket, mint az iskola minden barátját meghívtuk.

z alkalommal az iskola három legszorgalmasabb 
tanulója a szokásos jutalomban részesült.

A felügyelő-bizottság azon törekvését, hogy az 
iskola a megnehezült viszonyok között is folytat- 
Iiassa áldásos működését, teljes siker kisérte. A 
pmczei növendékek képzése nemcsak az ifjúság, ha
nem az egész vendéglősipar érdekében is a legna
gyobb gondossággal történt. Ez a belátás vezé
relte a felügyelő-bizottságot, amikor a vendéglős- 
iparnak ügyes munkásokat, a hazának pedig de
rek es hasznos polgárokat nevel, akik iparukat 
ertve es szeretve, hivatva lesznek azt a jövőben fel
virágoztatni. A jó ügy szolgálatában működésével 
az ifjúság minden igaz. barátjának köszönetét és el
ismerését vívta ki. Ez a munka meg fogja hozni 
egykor jó gyümölcsét.

SZAKIRODALOM.K özé.elm ezési Értesítő. (Kiadja az »Oiszágos Közélelme
zési hivatal< elnöke, szerkeszti L>r. Bezeréaj András, min.szieri 
s.-titkár. Előfizetés: ára egész év.e 8 k: rúna). Az »Orsz. 
Közé lein: ezést Vfivatal« elnöke az uj ellátási évad küszö
bén i hatóságok gyors Bs állandó fájékoztalása, a kö
zépfokú hatóságok murvájának megkönnyítésére a köz- 
cjeimcziési vonatkozású rendelkezések rencscezis gyűjtésé
nek Jer élővé té ele czélából »Közé.elmezé. i Éíte i ö.( e z - 
mén hivatalos közlöny kiadását haiártzia el, rr.eiy rend
szerint kéthetenként, a szükség eseté,:ez képest esetleg 
többször is fog megjelenni. A közélelme/éssei foglalkozó 
iparágak scráaar a szállodás-, ven^égl. s- és kávésipa- 
szempontjából 'örömmel Vogadj uk e hivatalos ergánum meg
jelenését és meg vagyunk róla győződve, hogy az O. K. H. 
sajtóosztálya meg fogja találni a módját anrak, hegy ji 
közlöny ne csak a kormány, stb. hatósági reuceleteknek, 
stb. rcr deli ezésekr.ek szír. z regisz ráturája legyen, dle meg
találja a gyaker a.i é et embereihez \ezető u.'at is, akikre 
nézve nagyon fontos, hogy a íeájuk vonatkozó rendelkezé
sek felől állandóan, ke,lő időben és minden kétségei k i
záró módon tájékozva legye ek. Az edoigi gyak r a , mely 
a kormányrende/etek megérne,tété:ének, az érdekeiekkel 
közlésének nagyfontosságu tel; dalát a középfokú hatósá
gok ügykörébe utalta, a béke idején talán megfelelhet 
a kormányzati intencziék, ak, a háború a'att azonban ha
tározottan ejég elem ek bizonyult és meggyőződésünk 'sze
rint a sKözélelmezési Ér.esitö« is csak akkor 'fogja hi- 
vatá á. tőkéié e e.: be.öl'e, i, ha a hivatalos közlemények.n 
kívül idővel olyan közérdekű rovatokkal is bővülni fog, 
amelyek azok gyakorin'i igényéit, a-ok t.d.iiválóit fog
ják szolgálni, okik ke c kedöi, iparosa’, közre iiői stb. 
munkás: águkban épp a Közélelmezési Értesítői szavaira, 
soraira, szövcgíragya-ázó közleményére leginkább u alva 
vannak. Valljuk be, hogy ilye.i útmutatások egyes hivata- 
loknak sem fog kárára válni. És ha az O. K. H. azon intéz- 
ktaé e, amellyel a l i  a a os 'ap át, »:ra ánfelekí rés ere is 
hozzá'érhetővé te.te, annak a megl mc.e é ek íregnyilatkc- 
zása, hogy e lapra a kereskedelmi és ipari érdekelt
ségnek i- szüksége vari, vagy [esz, a különböző hatósági 
rendelkezéseknek ma már valóságos útvesztőjében; azt uisz- 
szük, e soraink illetékes helyen is méltányló niegiíélésS-e 
fognak találni. (F. K. L.).

fagylalt, (egeskávé, hidegkészitmények előállítá
s é i  a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
ké*. Minden felvilágosítást és értesítést szóbeli 

Írásbeli kérdezőskődésekre dijmetesen nyújt

A Magyar Királyi Sójövedék Yezcriigynöksége 
Iparséoszfály:

BUDAPEST V., Váczi-kőrut 32 . Telefon 73— 40.
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K Ö Z G A Z D A S Á G .
T o já se x p o rtn n k  czentralizácziója. A bel és külföldi 

tojás forgalomban az ekszportőrök működése foly
tán, daczára a kormány által már életbeléptetett 
rendszabályoknak, sok rendellenesség mutatkozott 
és főleg a csempészés öltött soha nem látott ará
nyokat. A tárgyalások folyamán, amelyeket a kor
mány az érdekeltekkel folytatott, egy tojásközpont 
létesítésének terve is felmerült. A múlt hó 26-án 
Bottlik István államtitkár clncklésével a f .Idmi- 
velésügyi minisztériumban újabb tárgyalás volt, a 
melyen osztrák részről Pachta gróf, a fő'város ré
széről Folkusházy tanácsnok, az exportőrök részé- 
ről Fischer Miksa, ipartársulatunk részérői Palko- 
vics Ede elnök és F. Kiss Lajos titkár, stb. érde
keltségi kiküldött vett részt. Ez év márcziusában 
és áprilisában hónaponként 400 vaggon magyar 
tojást vittek ki tőlünk Ausztriába, de most az el
szállítás lényegesen csökkent és az osztrák fogyasz
tás irányitói havi 30 40 vaggonnal is megeléged
nének. Szomjas Lajos min. tanácsos, értekezleti elő
adó jelentéséből kitűnt, hogy a kormány a tojás- 
központ vezetésével a fővárost szándékozik meg- 
bízni, bár a tojáskereskedelmi rt. kebelében egye
sült exportőrök a vezetést maguknak szeretnék biz
tosítani. Az osztrák és német középponti bevásárló 
szervek .megbízottai a czentralizáczió mellett és az 
export fokozása mellett kardoskodtak- A czentra- 
lizácziót oly módon akarják megoldani, hogy min
den küldemény csak az uj központi szervezet czi- 
mére érkezhessen, miáltal megszűnne az a hely
zet, hogy alkalmi ezégek és ügynökök az 500 K- 
ban megállapított árakat 80 100 K-val tulfizes-
sék. Az értekezleten elnöklő államtitkárnak F. Kiss 
Lajos orsz. szövetségi és ipartársulati titkár kö
szönte meg a vendéglősipartársulat meghívását és 
kérte az államtitkárt, hogy a létesítendő központi 
intézmény vezetőségében a szállodás- és vendéglős
ipar képviselői is helyhez jussanak, hogy a kül
földre csak a feleslegek legyenek kivihetők és a 
lakosság Szükségleteinek biztosításával egyidejűleg 
a szállodák és vendéglők ellátása is intézményesen 
biztosítva legyen. r

Propaganda a horvát söriparért. A zágrábi sörfőző, a 
ni:gyár sör ve senyének fa  á a * att, i r t  fölemelte a hoi- 
vát vendéglősök sörk ntinpe.sét é> főiké te a lo v á t ve - 
déglősszö.etsége1, hatna o .a , hogy a horvát vendéglősök 
azt te lje ; mennyi-égben átvegyék és hogy althnz kéjest 
elsősorban hcr.át sört in r  enek ki.

A sö it rmelés. Bécsi jelentés szerint az osztrák sörgyárak 
termelés - biztosítottnak látszik, mert az oszt ák kormány 
állítólag azzal a tervvel foglalkozik, hogy egy bizonyos 
mennyiségű árpái átenged a sörfőzőknek. Hogy mily meny- 
in ise-gü árpát fognak Ausztriában feldolgozni, a ra  nézve 
döntés még nem történt. Legfölebb nétány százezer méter- 
mázsáról lehet szó, ami a békeid'öbeli térin és tíz szá
zalékával érne c-ak fel.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata**
társas vacsoráit

a következő vendéglőkben tartja meg:

1917. évi augusztus hó 21 én: (kedden) Holub Rezső 
vendéglőjében (Orsz. Cassinó. Semmelweis-utcza)

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:
VI., Türr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös- 
ut 8. (Telefon 43—31.)

VEGYES HÍREK.
Glück Frigyes üdvözlése. A f. évi jul. hó 19-én Buda

pesten tartott országos vendéglős-kongiesszns a következő 
távirattal üdvözeltc Glück Frigyest, i part ár ;u'álunk és orsz 
szövetségünk tiszt, elnökét: »A mai vendéglős-kongresszus 
nevében igaz kartársi szeretettel és hűséges ragaszkodással 
küldjük üdvözletünket. Az ország összes vendéglősei soha 
el nem múló hálával köszöntik érdemes és kiváló vezérü
ket, crősszivü és bátcrjelkü védőjüket*. Az üdvözlést (ilü :k  
Frigyes meleghangú táviratban köszönte meg.

Az idegenforgalmi hivatal és az állam  A kormány leg
közelebb meg fogja alkotni az állami idegenforgalmi . zer- 
vezetet és a kivitel munká.á.al a főváros idegenforgalmi 
hivatalát bízza meg. A fővá os idegenforgalmi hivatala 
ilyenformán kom ányszervvé alak 1 át és közös lesz az 
állam és a fő 'á  os között. Ebben a kérd ébei a napok
ban tanáébkozá volt a te u jy in iu i z érlumba i, a i él_,e.
Kampts János miniszteri tai á s :s  v e e e .t  és ar,elvei a fő
város részéről Miklós Elemér dr. taná.sjegyző ési Zi- 
lahy Dezső, az ide ,e'forgalm i hivaal igazgatója vettek 
részt. Az értekezleten egyelőie az elvi kérdések t i s j  á- 
záfáró. volt szó. Abban megállapodtak, hogy az orszá
gos szervezet ezime »ite.,e.iforgalmi Központ* lesz és ve
zetésével Kampis János m iii z eri ta"á sbs vállalja magára. 
A megállapodás következése az is, hogy a kormány je 
lentékeny mértékben hozzá fog járulni az intézt.i ény fen- 
tai tárának költségéhez.

Két levél. Két levelet örökítünk itt meg. Mindakettő egy
formán hozzátartozik a háború és a iiáooius vendéglősipar 
történetéhez. Az egyiket Pajkovics Ede elnök irta alelnöjk- 
tánéiioz, üundel Károlyhoz, a másikat — Palkovics Edén 
át üur.de! Károly a magyar vendéglősök összeségének. 
A két levél biztató egybekapcsolódása a múltnak és jövő
nek, amelynek ma m ég p.-ak kontúrjait ismerjük, de am ely
nek megalapozása.. szilárd kézzel és erős elhatározísbk- 
kal dolgozunk. »A magyarországi szál.odások, vendéglősök, 
és korcsmárosok folyó évi jiulius ivó 19-iké;e Budapest
re egybehívott országos kong.esszusa — irta Palkovics 
Ede üundel Károlynak — megiiatott kegyelettel áldozott 
mélyen tisztelt alelnök ur néhai áldott emlékezetű édes
atyja emlékének. Amikor a kongresszus e cselekedetéről 
kötelességünkhöz képest értesítjük, a magúik, ipariá:s1,ha
tunk és a kongresszus öislszes résztvevői nevéoen szeretettel 
és lelkesedő reménységgel üdvözöljük alelnök urat, mint 
nagynevű atyja eszméinek és törekvéseinek méltó és hivatott 
továbbmüvelőjét*. üundel Károly a következő választ 
irta: xHareztér, 1917. jnjius 31. Mélyen tisztelt Elnök 
Uram! A nagy muszkaüldözésben néhány napig posta nél
kül voltam és 21-ikén kelt kedves Írásit k csak tegnap 
este érhetett el, hogy tartalmával őszintén meghasson. Mé
lyen megindít, hogy hőn szeretett Atyám és Mesterem ál
dott emlékét ily kegyelettel ápoljátok, iparunk életében fé
nyes példaképét nem engeditek feledésbe merülni 'és őszinte 
hálával tölt el, hogy ennek a ragaszkodó szeretetnek engem 
is részeséve ttsztek. Teljes mértékben áté zem ennek egész 
életemre kötelező erejét és szivem egész melegével kö
szönöm Neked és minden velünkérző kartájunknak e köz
lésiekkel nekem okozott örömet. Igaz nagyrabecsüléssel 
szegődök Melléd iparunk szolgálatába és reményiem, hogy 
e most folyó harezok végre közel hoznak ahhoz az időlö/, 
mikor majd nemes munkádban segítségedre lehetek. Meleg 
kéz szorítással, régtől fogva tisz.elő hived: üundel Ká oly«.

Balatonfüred bérbeadása Keszthelyi jelentés szerint a
benedeknendiek tulajdonát képező Ha’a onfüred fürdőt bér- 
beveíte a budapesti Anna Bank ri. ötven évié, pvi 270.0 0 
korona bérért. A bank kötelezte magát, hogy a fürdőt 
te] e en a medern higiénia a’apelvei sz.rint fog ja  tovább 
fejleszteni, épületeket, szíllocákat építeni, amelyek azután 
az eredeti birtokosra szállnak. Az ártézikut furáját foly
tatják s most máz 16) m. mélységnél várnak, közben szén
savas forrásra is akadtak, azontúl pedig eddig nem ta
pasztalt keménységű kőzctic, amely a fúrást megneneziti. 
n furatáó munkálatokat Ló z/ Lajos dr., a Földtani In
tézet igazgatója irányítja. — A hírben az a föltűnő, hogy 
Balatonfürdőt nem Halatonhank, harcin egy Adrialaank rp 
vette bérbe, fir.elyrek megalakujá óról eddig ne.n lene'ett 
hallani semmit sem.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.


	16

