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Hetek óta folyik a jegyzés a nyolcadik hadi-
F E L H Í V Á S .

A „Magyar Vendéglősök < írsz. Szövetségéhez" 
intézett hivatalos felszólításnak eleget téve, felkérjük 
mindazon szállodás és vendéglőskartársakat, akik ez idő 
szerint bárminő beosztásban, és pedig akár a fronton, 
akár a front mögött katonai szolgálatot teljesítenek vagy 
teljesítettek, hogy jelenlegi beosztásuk illetve katonai 
szolgálatuk helyét, csapat testük pontos óimét, katonai 
rangjukat — saját jól felfogott érdekükben — a 
„Magyar Vendéglősük Orsz. Szövetsége" elnökségének 

(IX., Lómjai-utca 22. zz ')
irodájának Írásban azonnal és feltétlenül jelentsék be, 
egyúttal közöljék röviden szakmabéli tudásuk s eddigi gya
korlatuk. főként nyelvismereteikre vonatkozó adatokat is.

A harctéren, a katonailag megszállott területeken, 
a fronton, és más oly helyeken szolgáltatót teljesítőknél, 
akikhez e felhívás előreláthatóan nem juthat e l : a be
jelentés megtételére az illetők szüleit vagy legközelebbi 
hozzátartozóit kérjük fel.

Kartársi üdvözlettel
F. Kiss Lajos s. k. Palkovics Ede s. k.

titkár. elnök.

K ávésok  és F ő p in cé rek  B an k ja  M. Sz.
__________ Budapest, Y1I. kor., Hrzséhct-kiinit 10._________

M E G H Í V Á S .
A „ Kávésok és Főjrincérek Bankja M. Sz.“ 1918. 

évi junius hó 26-ára összehívott közgyűlése nem lévén 
határozatképes, az alapszabályok 30. §-a értelmében a 
szövetkezet t. tagjai

1918. évi julius hó 9-én d. e. Vi l l  órakor 
a szövetkezet hivatalos helyiségébe (VII., Erzsébet-körut 
16.) megtartandó közgyűlésre meghivatnak azzal, hogy 
a közgyűlés a megjelentek számára és üzletrészeiknek 
mennyiségére való tekintet nélkül a f. évi 1918. évi ju
nius hó 26-ára kitűzött közgyűlés napirendje felett ha
tározni fog. Budapest, 1918 évi június hó 26,-ám

Az igazgatóság.

kölcsönre és már most megállapíthatjuk, hogy 
országszerte a legszebb reményekre jogosít. Az 
egész magyar társadalom: az ipar, kereskedelem, 
a pénzvilág) társulatok és egyesületek a sajtó, a 
hivatalos tényezők válvetelten buzgólkodnak a jegy
zési akció sikere biztosilásán, mert ezzel nem
csak fegyvereink győzelmét biztosítjuk, de a bé
két is közelebb hozzuk! H a z a fia s  kö te lesség e  a  
je g y z é s  m in d e n k in e k !  És él bennünk a remény, 
hogy a magyar szállodások, vendéglősök, kávé
sok és korcsniárosok, akik a háború négy esz
tendeje alatt nemcsak a harctéren, hanem itt
hon is híven teljesítették kötelességüket és az 
ellenünk irányuló igazságtalan támadások ellenére 
az áldozatkész hazaltasságnak ezen a téren is ra
gyogó bizonyságait adták: hívek fognak maradni 
régi, jó hírnevüknek ez alkalommalis! M in d e n k i  
je g y e z z e n  m in d e n  fe les leges p é n z é é r t  h a d ik ö lc s ö n t ! Az 
ipartársulatok vagyonukat, az alapítványokat, az 
alkalmazottak egyesületeiket tökéi mind-mind fek
tessék a hadikölcsönkötvényekbe, mert ebbe fek
tetett pénzünk a legjobb és legbiztosabb befek
tetés, többet hoz, mint a takarékbetét, vagy bár
mely más fixkamatozásu értékpapír, mint a leg
több részvény, mely a mai viszonyok mellett ár
folyamváltozásoknak van alávetve! A hadikölcsőn- 
jegyzéssel tehát nemcsak hazafias áldozatkész
ségünk jelét adjuk, hanem hazánkat, iparunkat, 
családunkat szolgáljuk, pénzügyi tekintetben : 
csökkentjük a bankjegyforgalmat, ezzel javítjuk 
valutánkat és ezzel ellensúlyozzuk a drágaság 
fokozódását. Komoly, nagy időket élünk! Ne fe
lejtse el senki, hogy az ország a háború sikeres 
befejezése érdekében fordul polgáraihoz!

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



1918.' jniiua 1.Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar

A kávésipar háborús helyzete.
Vigasztalanra, szomorúra fordult a kávésipar hely

zete a világháború immár negyedik, megpróbáltatásokban 
gazdag esztendejében, és mig egy-egy kávéház szenzá
ciótele eladásánál a laikus csodálattal bámulja a szinte 
hihetetlenül mesés vételárakat, addig a kávésok túlnyo
mó része szenvtelenül és néma megadással tűri a háború 
által előidézett kivételes viszonyok rettentő nyomását, 
a kávésok érdekképviselete pedig, a „Budapesti kávés- 
ipartársulat" sisiplmsi. meddő munkában meríti ki er
kölcsi és anyagi erői teljességét, hogy mentse, ami 
menthető, hogy átsegítse — ha lehet — az ipart a reá
nehezedő súlyos megpróbáltatásokon, és végül, hogy 
megvédje — úgy ahogy lehet —- az eközben a kávésok 
ellen irányuló jogtalan és igazságtalan támadások ellen.

Teljes nyíltsággal és initsem leplező őszinteséggel 
kell megvilágítanunk e vigasztalan helyzetet, mert az 
immár négy éves világháború a kávésipar életének ösz- 
szes feltételeit annyira megváltoztatta, megnehezítette, 
az ipart és az ipartársulatot annyira súlyos és merőben 
uj feladatok elé állította, hogy a segítő — mentő eszkö
zökről már most kell gondoskodnunk, hacsak azt nem 
akarjuk, hacsak annak a veszélynek nem akarunk elébe 
menni, iiogy « kávésipar, keresztül vergődve háborús 
megpróbáltatásain a háború végén, a bár lassan, de —- 
reméljük — mégis csak közelgő béke első éveiben rop
panjon össze terhei alatt.

E munka folyamatban van. A háború által előidé
zett viszonyok, az évek óta egyre emelkedő drágaság, 
az élelmiszerek beszerzésével együttjáró leküzdhetlen 
nehézségek, a hatóságoknak az ipar gyakorlását meg
szorító rendelkezései, a központok működése, az ár- 
maximálások, stb., stb. nem voltak képesek — bármily 
vigasztalan helyzetet is teremtettek máskülönben — a 
kávésipar életerejét teljesen elölni, és ha magát az 
ipartársulatot is válságos helyzetbe sodorták akkor, mi

kor kiváló vezetőjét félreállásra bírták, eniek munkaerejét 
sem voltak képesek annyira gyengíteni, hogy tartanunk 
kellehe attól, hogy az ipartársulat, az iparnak ez a 
több mint százéves erkölcsi testületé is a háborús ál
dozatok sorsára fog jutni.

E tekintetben tehát elég és indokolt megnyugvás
sal nézhetünk a jövő ma még bizonytalan esélyei elé. 
Csak végig kell olvasnunk az ipartársulat tevékenységét 
leghívebben visszatükröző választmányi ülési jegyző
könyvek feljegyzéseit, láthatjuk, hogy az ipartársulat 
vezetősége épp oly komoly elhatározással és törhetlen 
munkakedvvel folytatja a közösség érdekében kifejtett 
munkásságát, mint amily szívós kitartással és imponáló 
iparszeretettel vívják meg nehéz küzdelmeiket az.egyes 
üzlettulajdonosok a reájuk nehezedő kivételes viszonyok 
ellen, és hogy az iparnak e két coeffciense a vigaszta
lan háborús viszonyok áthidalására ritka egyértelműség
gel van elszánva. Hogy e tevékenységben még ma is 
a tejfogyasztási tilalom megszüntetésére, a kondenzált 
tej használatának engedélyezésére, a kávésok fűtőanyag- 
szükségletének, a vaj, sajt stb. élelmi és élvezeti cikkek 
beszerzésének biztosítására irányuló törekvések és más 
hasonló feladatok állanak első sorban : érthető, hiszen 
ma kivétel nélkül ezeknek a kávéházi üzemek fenntar
tására nélkülözhetlen cikkeknek megszerzéséért kell 
küzdenünk. Hogy azonban ezek mellett a kávésiparban 
a munkásvédelem, a kávésipari szaksajtó stb. ügyek is 
állandóan napirenden vannak: ez annak bizouyitéka, 
hogy a kávisipartársulat uj elnökének munkaprogrammja 
az ipar mai vigasztalan helyzete dacára gondosan és 
előre megállapított tervek szerint irányul a kávésipar 
erkölcsi és anyagi érdekeinek védelmére, bölcs mérsék
léssel vet számot a kivételes háborús viszonyok által 
megszabott korlátolt lehetőségekkel és etekhez képest 
szabja meg az ipartársulatra a jövőben háramló felada
tokat is. Abban a felhívásban, amelyet székfoglaló be
szédében az ipartársulat uj elnöke Reiner Mór az 1918.

T  A  M  G  A .

M agyar vendéglő.
Irta: Tichy Lajos

A világháború, amely emberéletben és anyagiakban 
oly mérhetetlen károkat okozott, egyben sok nevezetes 
tan ulsággal is szolgál. Nemzetünk ősi vitézsége és hű
sége a harctereken szinte csodákat müveit, egységünk 
és gazdasági erőnk pedig oly imponáló módon mutat
kozott meg, hogy még ellenségeinket is bámulatra ra
gadta. Magyarország- a világháborúban dicsőséggel ál
lotta meg helyét. Áz ország tekintélye óriási módon 
megnövelteden. Európa nemzetei mintha csak most 
fedezték volna fel Magyarországot. A közérdeklődés 
felénk látszik fordulni és sok jel arra vall, hogy a béke 
beköszöntővel idegenek, különösen vitéz szövetségeseink, 
tömegesen fogják hazánkat felkeresni. Bizonyára szives 
fogadtatásra fognak itt találni. Ám nemcsak a hagyo
mányos vendégszeretettől, de kelló önérzettel is fogadjuk 
ökot. Holmi lealázó vállvoregetés és kétes értékű bökök 
kedvéért azonban egy szeniornyit se engedjünk magyar
ságunkból. Félre az idegenek tulzásba vitt dédelgető- 
sével és a kiilföldieskedéssel!

A világháború előtti időkben az idegenimádatnak 
valóságos mániája tombolt közöttünk. Sokaknak semmi 
sem volt elég jó, akár szellemi, akár anyagi termék, ha 
honi volt es minden jó volt. mihelyt külföldről szárma
zott. Jáznk folyton összehasonlításokat tettek a hazai 
és a külföldi dolgok között, természetesen a hazainak 
rovására, hogy túlzott idegenimádatukat ezzel is vala
hogy igazolják. Ily módon lassan becsempészték a köz- 
tudatba azt a tévhitet, hogy minden, ami az úgynevezett

Mégraadelősekusl kérjük tisztelt alva &

müveit nyugatról jön, kiválóbb és különb, mint a honi. 
Pedig ugyancsak helyénvaló a kritika és a józan óva
tosság. Ebből magyarázható az a sajnálatos tény, hogy 
sok jó hazai termék idegen mezt volt kénytelen magára 
venni, hogy itthon fogyasztót találjon. Az ilyen hazati- 
atlan és káros eljárást netp szabad eltűrnünk és min
dent el kell követnünk, hogy idegen a honit háttérbe 
ne szoríthassa. Ne részesítsük az idegen dolgokat meg 
nem érdemelt pártolásban. Ellenkezőleg karoljuk fel, 
támogassuk és fejlesszük azt, ami a mienk.

Ilyen szeretetteljes fejlesztésre vár a városi élet 
egyik fontos intézménye, a vendéglő is. A jellegzetes 
magyar korcsma, a „csárda" immár a múlté. A modern 
közlekedés, a vasút, fölöslegessé tette és megölte. De 
éppen a közlekedés mostani könnyűsége folytán oly 
nagyon meguövekedett emberforgalom alakította át a 
régi vendégfogadót s hozta létre a mai modern szállo
dát és vendéglőt. A városokban egyre-másra épültek a 
fényes szállók és nyíltak meg az uj és uj „éttermek." 
Sok szépet lehetne róluk elmondani, de egy szempontot 
figyelmen kivül hagytak Majd mindennek az a sajná
latos fogyatkozása van. hogy semmi magyar sincs raj
tuk. Soknak még a neve is idegen, belül mindenfelé 
idegen nyelvit felírás és bizony a szellem, mely az 
egészet átlengi, szinten idegen. Még a bútor és a be
rendezés kilőne tizedrésze is külföldről került. Valami 
ízetlen nemzetközi köntösbe vannak bujtatva, ami a jó- 
izlésii idegent sem elégítheti ki. a magyar vendéget 
pedig egyenesen bánthatja. Az idegenek tetszésének 
ezt a haj kaszását a külföldi vendég úgysem méltányolja, 
inkább gúnnyal nézi s ennek alapján még követélőbb! 
Vagy viszonozza-e a külföld a magvar vendéggel szent
ben ezt a figyelmet ? Mire való tehát ez a túlságos be- 
hódalás.az idegen előtt?

óinkat mindig Inptunkra hivatkozni.



19JS. julins 1. Magyar Vendéglős- cs Kavés-Ipa:

évi április hó l'J-én tartott választmányi ülésen intézett 
a választmány uj tagjaihoz, amikor őket a régiek ki
próbált munkássága iutensiv támogatására hívta fel, — 
abban a véleménycserében, amelynek tárgya a kávés
ipari szaksajtó volt, és amely az ipartársulat hivatalos 
lapjának érdemeit kitüntető formában állapította meg. 
abban a liberális és progressiv szellemben, mely a 
inunkásUgyek tárgyalásában nyilatkozott meg akkor, mi
kor Losoncéi Gusztáv alelnök az összes munkáskérdések 
szociális órzókKel szociális szellemben megoldásának 
szükségességét hangoztatta, megállapítván, hogy a 
kávésipartársulat külső befolyásolások nélkül is minden 
alkalommal minden tőle telhetőt megtett a kávésipari 
munkások megélhetési viszonyainak rendezése és javí
tása ‘érdekében: külön-külön, de összefoglalásban is 
megnyugvással látjuk kellő biztosítékait annak, hogy 
ne ipart'ársulat vezetősége a kellő megérzéssel és helyes 
meglátással találta és látta meg a mai vigasztalan hely
zetből kivezető utat akkor, amikor a korábbi vezetők 
szellemében, kockázatos ujilások helyett a meglevők védel
mére és fenntartására törekszik és a fösulyt az átmeneti 
állapotok áthidalására fekteti.

A maguk részéről az ipartársulati ügyvezetés és 
az ipari érdekek megvédelmezésének ezt a céltudatosan 
és tervszerűen megállapított formáját, amely első sorban 
a kávésok érdekeinek megvédésére irányul helyesnek 
és jónak ismerjük el, és megelégszünk azzal, ha az 
ipartársulat vívmányok helyett — amelyekre mostaná
ban sem az idők, sem a viszonyok nem alkalmasak — 
arra törekszik, hogy a viszonyok továbbfejlődése a 
kávésipart életfeltételeiben ne támadhassa meg, és a 
közhangulatban, a sajtóban, a hivatalos helyeken a 
kávésiparral szemben végre-valahára méltányosabb, 
jogos és igazságos felfogás és Ítélkezés jusson érvényre, 
a dolgozó munkatársakban, a kávésipari munkások
ban pedig megerősödjön az a meggyőződés, hogy a 
kávésokban a munkások helyzete javítására irányuló

r X

törekvések iránt megvan a kellő megértés és meg
érzés is.

A hossza ideje tartó világháború az ország egész 
gazdasági életében nagy változásokat, nagy eltolódáso
kat hozott létre, és csak természetes, hogy megérezte 
ezeket a kávésipar is. Amint azonban , a háború által 
előidézett kivételes viszonyok és intézmények: a drága
ság, a központok, a jegyrendszer, a maximálás meg
fognak szűnni és az ország általános gazdasági hely
zete is successive javulásnak fog indulni: fokozatosan 
javulni és végre teljesen megszűnni fog a kávésipar 
mai vigasztalan átmeneti helyzete is. A javulás bekö
vetkeztének legelső előfeltétele a kávésipartársulat 
tagjai erkölcsi és anyagi erejének egyesítése, aminek 
megteremtése viszont nemcsak a vezetőség, hanem 
minden egyes tagnak egyforma feladata. Az elsőt a 
kezdeményezés illeti, a másodikat a megvalósítás. Re
méljük mindkettő megfogja tenni a maga kötelességet.

Széljegyzetek.
A vendéglői menü árak. A „Budapesti szállodások, 

vendéglősök és korcsmárosok ipart ársulata" tekintettel 
arra, hogy a székesfőváros tanácsa a vendéglői árak 
tárgyában f. évi április hó 23-dikán kibocsátott rende
letében a menü árakat, a marha- és borjúhús 12 13
koronás árait tartva szem előtt, állapította meg, tekin
tettel továbbá arra, hogy ezen árak (nyomatékkel 
együtt) már május első napjaiban ugrásszerűen 24 26
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A szállónak legfőbb vonzóereje a kényelme, 
amelyet nyújtani tud és a szépsége. Ha ez a szépség 
aztán magyaros stílusban és Ízléssel nyilatkoznék ineg, 
az a külföldire is a különlegesség ingerével és vará
zsával hatna és talán kellemesebben érintené, mint 
mikor az otthoni jónak sokszor csak rosszul sikerült 

'‘másolatát kapja Az utazásnak épen abban rejlik leg
főbb varázsa, hogy az utas mást lát. mint amit hazul
ról unalomig jól ismer. A szemlélődő utásember annak 
az országnak különösségeit szereti kutatni, ahol jár. 
Természetes, hogy ezt az illető ország szállóiban és 
vendéglőiben is kell, hogy megtalálja. így ne legyen a 
magyar vendéglő a „Bierlmlle11, „restaurant", „osteria* 
és .bar" valamilyen keveréke vagy utánzata, hanem 
viselje magán ennek az országnak karakterét.

Mi adhatja meg azonban a magyar vendéglőnek 
ezt a jellegzetességét?

A karaktert mindig több tényező együtt alkotja. 
Vendéglőről lévén szó, elsősorban a konyhát és pincét 
említhetjük fel. A magyar konyha, amint azt a külföld 
is elismeri, jó. Ennek egyik bizonysága, hogy egyes 
ételeink, mint például a gulyás, pörkölt stb. a külföldön 
is elterjedtek és kedvességre tettek szert. Ellene főkép 
két kifogást szoktak emelni és pedig, hogy tulzsiros és 
erősen fűszeres. Az ízlésről nem lehet vitatkozni ugyan, 
de ezen a „hibán" ugyancsak nem nehéz segíteni. A 
magyar konyha azonban nemcsak a húsételek elkészíté
sében kiváló, hanem igen gazdag a különféle tésztá
inkban is. Azonkívül olyan különlegességeink is vannak, 
például a tarhonya, amelyek igen jól pótolhatnák a ha
sonló idegen gyártmányokat. Mivé fejlődhetne sajtkészilő 
iparunk a hazai vendéglők erőteljes pártolása mellett ? 
így nagyrészben pótolni és nélkülözni lehetne a kül- 
országi sajtok behozatalát, amelyekért most tekintélyes

összegek véndorolnak ki az országból. Ápolják tehá 
vendéglőink a magyar konyhát, különlegességeivel egye
temben, mert a magyar vendégnek ez kell. Az értelmes 
külföldi is számolni fog azzal, hogy ha hozzánk jön, 
hogy itt ifiagyar módra készített ételeket fog kapni.

A hazai borok világszerte ismert kiválóságát itt 
nem kell különösen hangsúlyozni. A vendéglő borainak 
s ezzel saját maga jó liirnevót gondosan őrizze s nagy 
súlyt helyezzen azok tisztaságára. Szervirozásuknál sze
repet kellene adni a jellegzetes magyar ivóedénynek, 
a kukacénak. Különféle kivitelben ott díszeleghetne ven
déglőink asztalán mint a magyaros terítésnek jellegzetes 
része. Emlékezzünk meg itt ásványvizeinkről is. Hazánk 
a legkülönfélébb borvizekben igen gazdag. Honnan van 
akkor, hogy vendéglőinkben oly nagy mennyiségű kül
földi ásványvizet fogyasztanak ? Milliók maradnának az 
országban, ha vendéglőink a hazai ásványvizeket tarta
nák és ajánlanák. Bitit a haza földje ellen, ha áldásait 
meg nem becsüljük és azok kedvéért, akik az idegent 
csak azért magasztalják, mert idegen, a hazai borvi
zeinkben rejlő nagy kincset nem méltányoljuk. Ha a 
magunkét megbecsülni akarjuk, vendéglőink asztalára 
nem volna szabad külföldi ásványvizet feladnunk.

Az étlap is járuljon hozzá a vendéglő meg- 
niag-yarosodásához. Az idegen szavakat helyes magyar 
kifejezésekkel pótoljuk, ha pedig el nem kerülhető, hogy 
kétnyelvű ne legyen, úgy a magyar szöveg foglalja el 
az első helyet.

A vendéglő megmagyarosodása szempontjából a 
legfontosabb teendő a vendéglői személyzetre vár. Haza
fias missziót fog teljesíteni a Vendéglő, ha az. iskola, 
azinház stb. mellett szintén a magyarosodás szolgálatába 
áll. Azért a vendéget csak magyarul köszöntsék és igy 
is szóljanak hozzá. Idegen nyelvet csak akkor hasznil-
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koronára emelkedtek: az ipartársuhiti tagok panaszai 
következtében kérvényt intézett a székesfőváros taná
csához, amelyben a vendéglősipar tiirhetlenné vált hely
zetű némi javítása céljából a jelenlegi menüárak kél 
koronával való felemelését kérte. Alaposan indokolt kér
vényében kérte még az ipartársulat, hogy miután a 
marha- és borjúhús ára állandóan emelkedő tendenciát 
mutat, a mentiárak merev megállapítása pedig, tekin
tettel arra, hogy a hús ára nincs megállapítva, holott 
a vendéglős ármegállapításaiban majdnem kizárólag 
ehhez kénytelen igazodni: a hatóság az-áremelések meg
állapításában engedjen az ipartársnlatnak is némi be
folyást. annyival is inkább, mivel a húsárak folytonos 
fluktuálása következtében a hatóság beavatkozását nem 
lehet minden egyes esetben azonnal igénybevenni, vi
szont az sem kívánatos, hogy az emelés mérvét egyesek 
saját tetszésük szerint határozhassák meg. A kérvény 
lényege az volt, hogy a hatóság a jelenlegi árakat 
emelje fel két koronával és rendelje el, hogy az ipar
társulat a húsárak változásához képest és a vásár- 
csarnoki árjegyzék alapján — 1 korona husárváltozáshoz 
képest az árakat 20 fillérrel mindenkor feljebb vagy 
lejebb szállíthassa és ezt az arányos emelést egyéb 
áruk áremelkedése esetén is egy gyors intézkedésre 
képes és alkalmas hatóság közbenjöttóvel végrehajt
hassa. Az ipartársulatnak ez a kérvénye ez idő szerint 
még nincs elintézve, azonban — elég sajátságos - 
benyújtása óta egymást érik a vendéglősipar ellen 
irányuló támadások, mintha csak hájjal kenték volna 
oda a hatóságok a szerkesztőségi asztalokra, hogy ezzel

janalc, ha máskép nem tudnák magukat megértetni. 
Még igy is olyan előzékenységet tanúsítanak az idegen 
iránt, amilyent magyar ember maga iránt a külföldön 
nem talál.

Az öltözet kérdése is reformra szorul. A budapesti 
pincérek körében már meg is indult a mozgalom, hogy 
a frakk-öltöny használatát kiküszöböljek. Ez nagyon 
helyes és dicséretes, nemcsak azért, mert az ilyon öl
tözet drága, hanem a magyar szemnek nem is szép. 
Mivel pedig a bepiszkolódás veszélyének mindig ki van 
tévő és nehezen tisztítható, higiénikus szempontból sem 
felel meg. Azért olcsóbb és könnyen tisztítható öltöny
nyel szándékoznak pótolni. De ha már ily fajta öltözet 
használatára térnek át, ne feledkezzenek meg arról sem, 
hogy az uj ruhának valamelyes diszkrét magyaros formát 
adjanak. Fog akadni magyar iparművész vagy lele
ményes szabómester, aki a célszerűt, Ízlésest és magya
rost összeegyeztetni tudja és kigondolja a megfelelőt.

A vendéglő-helyiség bútorzatának és díszítésének 
is igen fontos szerepe van. Minden vendéglős törekszik 
arra, hogy helyiségét minél díszesebbé és kényelmesebbé 
tegye, de hogy magyarossá is tegye, az nem jutott 
mindenkinek eszébe. Legalább a felújításnál vagy át
alakításnál legyen erre is gondjuk.

A falfestés és diszités megválasztása nagy gondot 
igényel, mert ettől függ nagyrészt, hogy az olső be
nyomás a szemlélőre nézve kellemes-e vagy sem. Azért 
a falfestés alapszínének és mintájának megválasztásánál 
kérjük ki hozzáértő és jó Ízléssel birn ember tanácsát.

Mindenesetre azonban magyaros mintát válasszunk. 
A magyar stílus terén már gyönyörű dolgokat lehet 
látni s lesz még több is, ha közönségünk szeretettel 
felkarolja. Ez a stílus korlátlan fejlődésre képes és a 
mienk. Diszkrét és ízléses magyar mintájú diszités igen 
emeli u helyiség pompáját, csak a túlzásoktól kell

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olv

a' hatóságok tehetetlensége által agyonzaklatott, kiuzso- 
rázott közönség figyelmét az ..ősprilgelknáhéra* vissza
tereljék. Olcsó és jó hasról, maximális áron is meg
szerezhető élelmiszerekről gondoskodni nem tudnak; 
tűrik, hogy az iparunk üzésóhez szükséges iparcikkeket 
égbekiáltóan horribilis árakon legyünk kénytelenek be
vásárolni a rekompenzáció minden reménye nélkül, de 
miifelháborodnak, amint elviselhetleu sorsunk javítására 
csak egy lépést kockáztatunk, és gondjuk van rá, hogy 
téves és megtévesztő, hiányos és helyt nem álló infor
mációik révén folyton megismétlődő méltánytalan, jog
talan és igazságtalan támadásokban legyen részünk.

* v *
A kávésipari tanonciskola évzáró vizsgája. A „Buda

pesti kávésipartársulat“ szakirányú tanonciskolájában a 
háború negyedik évében, a szakiskola fennállásának 
hatodik esztendejében a - máskor oly szép és felemelő 
évzáró vizsgát sehogysem lehetett a szokásos formák 
között megtartani. Nem lehetett megtartani, mert — tisz
telet a kivételeknek! — a háború ezer gondja-baj a 
közt a legtöbb kávésnak legkisebb gondja is nagyobb 
volt annál, hogy tanoncait a szakiskola látogatására 
szorítsa ; mert —• talán ezzel is kellett volna kezdeni! — 
a világháború négy esztendejében a kávésipari tanoncok 
szánta ijesztő mérvben a minimumra redukálódott a 
bőségesen kínálkozó kedvezőbb kenyérkereseti lehető
ségek következtében, de végül — kíméletlen nyílt
sággal és őszinteséggel kell leszögeznünk ezt i s ! — 
nem lehetett a vizsgákat megtartani azért sem, mert a béke 
éveiben sem azzal az érdeklődéssel viseltettünk e nagyjelen
tőségű kultúrintézmény iránt, amelyre megalapítói joggal 
tarthattak számot és amelyet az a legteljesebb mérvben 
meg is érdemel. Ami most történt, logikus következménye 
a háború előtti viszonyoknak, és ha a kávésok a béke 
éveiben a tnnoncnemzcdék stabilizálására a rendelkezé-
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óvakodni. A túlterhelt diszités hibájába rendesen a kávé
házak berendezői esnek, ami pedig csak ízlés híján levő 
embereknek tetszhet. Az olcsó hatásra vadászó úgyne
vezett nábob stilt, amely mindig Ízléstelen is, kerülni kell.

A bútor legyen kényelmes és szép s ha van rajta 
némi disz, az magyaros legyen. Még a legegyszerűbb 
bútordarabon is magyaros jellemvonás lesz, ha magyar 
iparművész tervezte. Ha csak kissé önérzetesek leszünk 
és megbecsüljük a magunkét, nem fogunk külföldről 
került bútort vásárolni, hanem felkaroljuk saját, szépen 
fejlődő butor-iparunkat, amely hova-tovább a legma
gasabb igényeket is ki tudja elégíteni.

A kép szintén egyik fontos dísze a vendéglőnek. 
Díszítsük fel vendéglőink falát nagy emboreink arcké
peivel.^ Mosolyogjanak le falainkról hazánk gyönyörű 
vidékeinek, például a Magas Tátrának, Vaskapunak, 
Visográdnak, Budapestnek, Balatonnak stb, képei. Füg
gesszük fel a mi művészeinknek a magyar életet vagy 
nagy történelmi eseményeket ábrázoló képeit. Alkal
mazzunk dísznek magyar tárgyú és eredetű szobrokat.

Legyenek vendéglőink, szállodáink és kávéházaink 
úgy külsőségeikben, mint szellemükben is magyarok.

Elfogult emberek hangoztatni szokták, hogy a 
vendéglősipar olyan nemzetközi jelleggel bir, hogy nem
zetivé tenni nem is lehet, vagy nem tanácsos. Ez a 
felfogás nem állhat meg, mert a valóság lecáfolja. A 
francia vendéglő például minden izében francia és igy 
tovább. Miért no lehetne hát a mienk épugy minden 
izében magyar? Természetesen a vondéglösiparnak is 
van bizonyos nemzetközi vonása, de ilyen értelemben a 
maga összességében még igen sok nemzetközi dolog van, 
amely kiilön-killön erős nemzeti karakterrel bir. Elég 
lesz talán csak a művészetekre, például a zenére hivat
koznunk, amelyet leginkább tartanak nemzetközinek 
és emellett a -iegkifejezottebben nemzeti is. Van erre
óinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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síikre állott eszközöket az egész vonalon és különbség 
nélkül felhasználták volna: nem csökkenhetett, volna a 
kávéházakban alkalmazott tanoncok száma és — itt 
viszont az iskola szociális jelentősége nyilatkozik meg 
a hadbavonult idősebb tanoncokat sem kellett vQlna 
női munkásokkal helyettesíteni. Fájdalmas érzéssel néz
zük a kávésipari kulturális törekvések e múló jelen
tőségű, pillanatnyi kudarcát, és ha biztosak is vagyunk 
abban, hogy az oly nehezen várt béke éveiben a kávés- 
ipari tanonciskola fejlődésnek és felvirágzásnak fog 
indulni, mégis sajnálattal állapítjuk meg, hogy az iskola
ügy, a serdülő iparosifjuság némi szereidével, egy 
kicsike altruista kötelességtudással: a kávésipari szak
oktatásnak ezt a végtelenül szomorú fejezetét el lehetett 
volna kerülni. Bennünket e percben nem a meghozott 
anyagi áldozatok meddősége, hiábavalósága, de az 
iskola nagyjelentőségű kulturmunkájának megszakadása 
bánt, bánt, hogy a továbbépítés munkáját romok eltaka
rítása fogja megnehezíteni. A kávésipartársulat uj veze
tőségének-energiájában bízva, hisszük és reméljük, hogy 
a jövő iskolaévnek már az elején minden rendelkezé
sére álló eszközt fel fog használni arra, hogy az iskolát 
lábra állítsa és hazafias és kulturális hivatottságának 
teljesítésére mindenkép képessé tegye

* *
*

Qarni szállodából lesz a rendes szálloda. Ha lesz/ 
A székesfővárosban elszaporodott garniszállodák. helye
sebben : nyílt és titkos találkahelyek ellen indított 
szigorú rendőrségi eljárásnak, és a székesfővárosi tanács 
ebből folvólag hozott határozatának köszönhetjük, hogy 
a szállodásipari nomenclatura ezzel az uj kifejezéssel, 
illetve elnevezéssel: „rendes szálloda" meggazdagodott. 
A találkahelyül és a nyílt és titkos proditució meleg
ágyaiul szolgáló garnik ügyében ugyanis a mindinkább 
érezhető lakáshiány szorongattatásai közepette, de a

azonban egy megkapóbb példánk Ezt a berlini — 
építőjének és tulajdonosának nevét visolő — Adlon- 
szálló nyújtja. A szálló .1907-ben 20 millió márka 
költséggel épült. Á német vállalkozás és egyben miiizlés 
egyik megcsodált tárgya, amely természetesen a leg
magasabb igényeket is képes kielégíteni. Több száz 
szobája között van ugyan egy sor barokk- és rokoko- 
stilusban berendezett helyisége is — ilyen nagyszabású 
intézménynél ez talán megbocsájtható ám az egész 
mégis a német ipar és nemzeti művészet alkotása. 
Német voltát nem is rejtegeti, sőt büszkén hirdeti. 
Nemcsak Kaiser-Saal van benne a császár művészi 
képével és szobrával, hanem van Beethoven-terme és 
gyönyörűen parkozott Goothe-udvara is, a nagy költő 
szobrával. így hódol ez a szálló nemzetének nagyjai 
előtt és hirdeti dicsőségüket. Az egészet pedig a német 
ízlés, rend, szolidság, szóval német érzés es szellem 
hatja át. Hogy pedig a nemzeti érzés és öntudat milyen 
legyőzhetetlen erőt ad egy nemzetnek, azt a most dúló 
világháborúban a legfeltűnőbben a németek példája 
mutatja. A nemzeti szellemben a legnagyobb erő lakozik 
és mi is magunkat orősitjiik, ha magyarságunkat minden 
téren, a vendéglősipar terén is. védjük és ápoljuk.

Felséges Urunk a kormány fejéhez 1918. május 
hó 5-én intézett levelében legfőbb céljául a „magyar 
nemzeti állam kiépítésének nagy feladatát" tűzi ki és 
mindenkit felliiv ezen magasztos cél szolgálatára Ezért 
dolgoztak és küzdöttek a múltban is legjobbjaink, de a 
mii még korántsem kész és még sok a tennivaló, 8ziv 
leljo meg most minden tényező a fenkölt királyi szó
zatot és munkálja lelkesedéssel ezt a m ü v e t  N e g y e  ki 
részét ebből az áldásos munkából a vendéglő, a káveház 
és a szálloda is, és terjeszo a magyar szellemet a 
maga eszközeivel. Hogy versenyképes legyen, haladjon^ 
a korral, fejlődjék, legyen modern, de mindenekfölött 
egyen magyar.

közerkölcsök védelmének palásjába burkolódzva akként 
határozott a tanács, hogy az összes ilyen . . . izéket 
megvizsgáltatja és azokat, amelyek a szállodai üzem 
folytatására alkalmasak — ha a tulajdonos is úgy 
akarja! — rendes szállodákká alakíttatja át, mert — ha 
nem akarja, ezt, nem akarja, hogy belőle rendes ember, 
szállodájából rendes szálloda legyen, akkor — tertium 
non datur! — elveszik tőle az iparengedélyt. A továbbra 
is találkahelyül szolgálni kívánó garnik tulajdonosainak 
uj rendőrengedélyt kell váltaniok. így körülbelül harminc 
garni nemesből szállodává, a veszélyben forgott köz
morál szabadon lélegzik fel, .öröme telhet a nemes 
harcban a „Nemzetvédő Szövetség" híveinek is, csak a 
lakásínség marad megoldatlan és az idegenforgalmi 
érdekek sem nyernek továbbra sem kielégítést Sándor 
László főkapitány érdemeit, aki a szállodásipar érdekei 
jelentősége és sérelmei iránt minden kínálkozó alka
lommal oly sok helyes megértést tanúsít, felesleges 
talán külön is kiemelnünk, hisz gyors és radikális fel
lépésével a szállodásipart egy oly régi fekélyétől zsa- 
baditotta meg. amely ellen a „Budapesti szállodások 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" évtizedek 
óta meddő küzdelmet folytatott Amit azonban nem 
hallgatunk el, és amit ismételten is és a legnagyobb 
nyomatékossággál kell kiemelnünk az, hogy ezt a minden
kép szép. jogos, igazságos és hasznos akciót kár volt 
a morál követelményeivel indokolni, amikor a lakás
ínség egyenes és nyílt bevallása, a tisztességes szál
lodásipar és a székesfőváros idegenforgalmának ezóvel 
teljesen azonos érdekei a gyors és szokatlanul radikális 
hatósági intézkedést amúgy is mindenkép indokolttá, 
mindenki előtt egyaránt rokonszenvessé tették volna. 
Az elérni kívánt cél, nemkülönben a tisztes ipar szem
pontjából ugyan teljesen egyre megy, milyen címen 
ment végbe a szállodásiparban a tisztogatásnak ez az 
alapos munkája, a főkapitány ur is teljes megelége
déssel állapíthatja meg, hogy máról-hónapra elvégezte 
azt, amire a kerületi elöljáróságok évtizedeken át — talán 
önhibájukon kivid — képtelenek voltak: mégis azt 

' hisszük, kár volt most a kényszerhelyzet fedezésére a 
morált előrántani, amikor mi a morál nevében évtize
deken át hiába sürgettük az orvoslást.

|  A le g e lő n y ö s e b b  b e fe k te té s  f
|  a  h a d ik ö lc s ö n .  $

Szakiskolai értesítők.
I. A „Pozsonyi vendéglősök és kávésok szakirányú 
tanonciskolája értesítője az 1017/11)18. iskolai évről.

A pozsonyi vendéglős és kávésipartársulat által 
fenntartott szakirányú tanonciskola „Értesítője“ most 
joiont meg nyomtatásban. Tichtj Lajos tanító irta, az 
iskola helyettes igazgatója, és lia a füzet megírásával 
végzett igen szép, érdemes és hasznos munkát — a 
tulszerény szerzővel szemben — igy, és nem közlésnek 
minősítjük — ami a megérdemeltnél sokkal kevesebbet 
mondana ezzel, ugy véljük — tneg is adtok szak
oktatásunk e derék munkásának azt az elismerést, amely

“P A P I  * S Z A L V É T A  
kávéházi és é tte rm i

a legolcsóbban beszerezhető
B E R K O V IT S  K Á R O L Y N É

Hektograph sokszorosító óttormi, kávéházi ezukrészpapir 
ós papírszalvéta raktára. — BUDAPEST, VII, Síp u. 4.

Telefon 106—07. szám.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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nemcsak könyvét — ahova csak eljut — hanem ezzel 
együtt: pozsonyi iskolánk eredményes és mintlenkep 
nrintaszerii működését szakipari köreinkbon kétségkívül 
országszerte nyomon fogja követni.

Az értesítő „Magyar vendéglő" című levezető érte
kezése. melyet lapunk mai számának tárcarovatában 
közlünk, egyaránt jellemző és beszédes bizonyítéka 
annak a lelkes szeretetnek és sok és nagy megértés
nek amelylyel Tirhíj Lajos, mint iró, tanító és iskola 
igazgató a vendéglős és kávésipar kulturális érdekeit 
szolgálja, ipari, idegenforgalmi, népélelmezési gazdasági 
stb. vonatkozásait értékeli és megállapítja, mig az „iírte- 
sitő“ minden egyéb része viszont azt bizonyítja, hogy 
a pozsonyi igazgató nemcsak tört utakon tud biztos 
léptékkel előbbrehaladni, hanem — a háború által elő
idézett kivételes viszonyok dacára — uj eszméket, uj 
törekvéseket képes nemcsak hangoztatni, hanem valóra 
is váltani.

Mondhatnék ugyan — bár ezeket a dolgokat nem 
lehet eléggé gyakran ismételni, hogyr : iparunk köz- és 
nemzetgazdasági, idegenforgalmi stb. jelentőségét, a túl
hajtott idegenimádás és idegenutánzás helytelenségét 
és’ károsvoltát, a magyar bor-, konyha- és pincekülön- 
legességeink kiválóságát, a budapesti kávéház elsö- 
rendüségét, végzetül: iparunk magyarsága kidomboritása 
szükségességét az ipar minden, vonatkozásában nem 
lichy  Lajos hirdeti először és egyedül szóval és Írás
ban és hogy igy és ezt tanítják összes szakiskoláink
ban. De, hogy a pozsonyi igazgató épp a világháború 
megpróbáltatásai és szenvedései közepette hirdeti-tanitja 
mindezeket és adja utravalóul egy egész életre a gond
jaira bízott iskola ifjúságának » ez a hazafias érzésnek, 
a nevelő, a tanitólelkiismeretnek oly ideális megnyilat
kozása, mely a vendéglős és kávésipar minden műve
lőjére. muúkaadóra és munkásra csak feiemelőleg hathat.

Az értesítőnek az iskola otthonára vonatkozó 
része is egy igen örvendetes tényről szántól be, neve
zetesen arról, hogy az iskola a „Pozsonyi vendéglős és 
kávésipartársulat“ által létesített saját otthonába a . 
Cirössling-utcai házba tehette át tantermeit. Az első 
pincérszakiskolai épület dicsősége az ősi koronázó
várost illeti tehát. Az iskolaépület felavató-ünnepséget 
1918. évi november hó 3-án tartották meg hazafias ün
nepség kíséretében, amelyen Schmidt Károly ipartársu
lati elnök, Prüger Gyula felügyelő-bizottsági elnök, 
Angermayer Károly a pozsonyi iparegyesület elnöke 
méltatták az iskola történetének e nevezetes eseményét 
és Winter Károly és Trummer József II. oszt. tanulók 
mondottak csinos alkalmi beszédeket. A hazafias érzés

|  Ö n m é g  n e m  je g y z e t t
|  h a d ik ö lo s ö n t  ?

□s
Szálloda-e iadás

M ária -Ze llben .
Mária-Zellben, Ausztria leghíresebb bucsujáró 
helyén elsőrangú szálloda a legmodernebb be
rendezéssel, 40 szobával, villanyvilágítással, hideg 
és melegvizszolgáltatással, fürdőszobákkal, telefon, 
mészárszék, Imsfüstölde, hütő — stb. berendezések

kel eladó. Vételár 303,000 korona.

Verwaltang öes Realitaten-jYíarkt Qraz.
Hamerlingasso (i. (4062.)

eE )

ápolására szolgáltak az 1918. január hó 31-én tartott
tanoncfelszabaditási ünnepség, és a március 15-düi 
ünnepély, a 48-as törvények szentesítésének emléknapja 
(április 11-én) és Zita királyné nevenapjá (április 27-én), 
végül a- hősök sirját gondozó alap és a vak katonák 
segélyalapja javára rendezett gyűjtések. Az iskola kez
deményezésére az-ipartársulat felszólította tagjait, hogy 
szegödtetés esetén a tanoncokat vessék orvosi vizsgálat 
alá nehogy tüdövészre hajlamos ifjak kerüljenek a ta- 
noncok közé, a szabadnapos ifjakat pedig iskolai kirán
dulásokra vitték a város nevezetességei, ipari intéz
ményei stb. megtekintésére. Csupa utánzásra méltó 
újítás, melyeket azonban valósággal a németajkú pincér
lányok részére rendezett hathónapos szaktanfolyam tető
zött be. A kivétel nélkül külföldi német leány közül 
kettő az iskola falai közül férjhez ment, hat abban- 
hagyta a tanulást, mert elsőrangú családokban nyert 
alkalmazást, hót eltávozott a városból, 16 pedig sza
bályszerűen levizsgázott és végbizonyítványt nyert. A 
növendékek erkölcsi magaviseleté kifogástalan volt, 
iskolalátogatás tekintetében azonban sok panaszra adtak 
okot, amit — miut az Értesitő helyesen megjegyzi — 
a nagy munkáshiánnyal „lehet ugyan magyarázni, de 
menteni nem!" A tanári testület két tagja Kővárit 
Mihály igazgató mint hadnagy és Hergl Károly tanító 
mint hadapród a háború kezdető óta a katonaságnál 
szolgálják hazájukat. A felszolgálás és illemtan tanítását 
Talcáts János a Savoy- és Carlton-szállodák háznagya 
vette át. Az évzáró vizsgákat junius 20-án tartották 
meg előkelő közönség jelenlétében a Savoy-szálloda 
dísztermében, mely alkalommal a Törley-dijat Trummer 
József II. oszt. tanuló nyerte el. Á tanítótestület tagjai 
Gritsch Károly, Lasz Károly, Takács János, Tichy 
Lajos, Welzl Ferenc. Az I oszt. tanulóinak száma 27, 
a II. oszt. tanulóinak szama 17 volt. Évközben felsza
badult 5., kimaradt 6, meghalt 1 tanuló. Az iskolát 
Pozsony városa — mint minden évben — 400 korona 
segélyben részesítette. Nem segítették az iskolát: az 
állam, a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara. Annál 
többet tettek az iskoláért az ipartársulat és a derék 
pozsonyi társadalom és az ottani pincérség.

II. A „Debreceni vendéglősök szakirányú tanoncisko
lájának jelentése az 1017/1918. évről (XVI évfolyam).

A rendes, megszokott, nyomtatott „Értetitő" he- 
lyett egy, egészben egyives gépírásos „jelentésben" 
számol be múlt évi tevékenységéről debreceni szakis
kolánk igazgatója Polzter Adolf. Ha a pozsonyi szak
iskola értesítője gazdag és örvendetes tartalmával a 
háborús viszonyok dacára eredményes munkásságnak 
beszédes bizonysága, úgy a tizenhat esztendős debreceni 
iskola jelentése iskoláspéldája a háború vészteljes pusz
tításainak, amely dobreconben, a kálvinista Rómában,

Mindennemű pénzkölcsönt
legolcsóbban, leggyorsabban fo ly ó s í t u n k  bu
dapesti és környékbeli ingatlanokra, földbirtokokra, 
I. ti. helyre (Amortizációst) legolcsóbb “kamat 

mellett, utólagos csekély díjazásért. 
S ü r g ő s  k ö lc s ö n ö k  24 óra alatt folyésittatmrk. 
H á z a t ,  t e lk e t ,  i n g a t la n r é s z t ,  f ö ld 
b i r t o k o t  v e s z ü n k ,  e la d u n k  Ajánlót 
díjazunk. S z á l lo d á t ,  k á v é h á z a t  v e n 

d é g lő t  k e r e s ü n k  m e g v é te l r e .

I n g a t l a n  m t é k e s i t ö  v a l l a i a f
Budapest. IX., Fsrinc-kírut 19. szám.

d
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%'L „iskolák városában", a legifjabb „egyetemi város
b a n "  valósággal szinte hihetetlennek látszik. „A sa
nyarú viszonyok, a majdnem elriselhetlen árak ólom- 
sulylyal nehezednek tanítóra — tanulóra egyaránt. A 
fiukon régente feltűnő tiiztaság és jólruházkodottság 
eltűnt! Ehelyett kopott, sőt lerongyolódott, beteges ala
kokat látunk, a fegyelem laza, az iskolalátogatás gyatra ! 
Sivár a jelen . . .

Azután: „Az ifjúság erkölcsi magaviseleté tekin
tetében durvább kihágás ugyan nem fordult elő, de 
fegyelmezetlensége és restsége mind a tanulás, mipd az 
iskolalátogatás tekintetében nagyon is feltűnő. Ez utóbbi 
csak akkor szűnt meg, midón az elsőfokú iparhatóság 
az iskola igazgatóságának felszólítására megtette köte
lességét és a túlsókat mulasztó tanoncok főnökeit 
szigorú felelősségre vonta. Az összes mulasztott órák 
szánta 997, miből egy tanoncra átlag 40 óra esik."

(Folytatása következik.)

SZ A R A Z  GOM BÁT
szállít kilónként K 2f>.— ♦
öt kilo vételnél franco *

M a g y a r  L e v e n te i  K iv i te l i  V á l l a la t  ♦
Budapest, VII., Huszár-utca 10. szám. ♦

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

Közgazdaság.
Európa szálloda it. (Kassa) cég alatt a kassai Kurópa 

szálloda átvételére 800.000 K alaptőkével (1000 drb 800 K. n. 
ó. részvény) uj részvénytársaság alakult Kassán. Az igazgató
ság tagjai: hayern Béni, Brichtu Zsigmond és Dénes Sándor dr- 

1 Nyugatmagyarországi serfözöde és malátagyár rt. 
(Sopron), melyet a Kőbányai polgári serfősö rt. alapított az 
Első soproni serfőzde és malátagyár rt. átvételére IVa millió K 
alaptőkével, 1917. évi első mérlegében 688 980 K nyers haszon 
mellett 127.733 K tiszta nyereséget számol el.

a -o
O ÖÍJ be sJ
* a

Kénlap (E inschlag)
sárga, arzénmente*, szicziliai kénből

J U L A N  elsői ■endű áru . . . Kor. íili —
másodrendű áru . . „ 33.—

K É N  (porított, darabos v. rudban)
elsőrendű 98°/o-os sárga áru „ 35.—
másodrendű, sötét áru . ,. 30.

R É Z G Á L IC  (elsőrendű) . . „ 17.50
továbbá I *  R a f f ia - p ó t ló t  

szállít utánvét, vagy a pénz előzetes beküldése 
ellenében a legjutúnyosabban 

J ó z s e f  N I. G á b o r  műszaki,és vegyiipari 
kereskedő — BUDAPEST, V., CfEZA-UTCA 5.

F a g y la ltö s tö k , sörnyom ó készülékek b evá ltás i helye 
Mayer Hennáim és Hirschler

Budapest, VI., Teréz-könit 4S. sz.

Vendéglői és kávéházi konylinberendezési vállalat. 
Szállít fagylaltgéppótiistöket méret szerint és teljes 

fagylaltgépeket.

Telefon 167—66.

A Palace szálloda rt. legutóbbi közgyűlésén az igazga
tóság az alaptőkének 300.000 Krél 1 millió K-ra való feleme
lését javasolta.

A Pannónia sörfözö rt. (Pécs) közgyűlése az alaptőkét
2 millió K-ról 4 millió K-ra emelte fel 10 000 darab 200 K. n. 
é. uj részvény kibocsátása utján.

A Havoy szálloda rt. a múlt hó köiepén tartott közgyű
lésén az alaptőkét 60.000 K-ról 240.000 K-ra emelt* fel. A 
vállalat 1917 évi mérlege 151.138 K (az előző évben 175 877 
K) bruttó bevétel mellett 63.233 (66.254) K tiszta nyereséggel 
zárul.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és korcsai árosak 
Ipartársulata4*

t á r s a s  v a c s o r á i t
a következő vendéglőkben tartja meg :
.i, , . !?18- Jullus 5-*n : Keresztes Kde vendéglőjében. 
(V első-Margitsziget).

, *918., julius 12-ón : Kádár Miklós vendéglőjében, 
(Fővárosi Pavillon).

1918. julius lf-ón : Dökksr Ferenc (London szálloda).

„JÓ-BARÁTOK44 YE5DKULÖSŐI TÁRSASÁGA 
SZERDAI ÖSSZEJÖVETELEI:

ISIS. julius hó 3.-án: Kori István vendéglőjében, 
(Vili., Sárkány-utca 12. sz )

1918. julius hó 10-én: Subik János vendéglőjében, 
(X., Szt. László-tór 3. sz.|

1918. évi julius hó 17-én : Kunctt Ödön vendéglőjében, 
(III,, Szt Endrei-út 28. sz.)

Löwenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító. Főüzlet: IV.. Yámház-körut 4. Telofon : József 39—8*. 
vagy 39—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek és kávéházainak állandó szállítója. Fióküzletek : VI , 
Türr István-utca 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvöe-ut 8., 
Telefon 43—31.)

Vegyes hirek.
Kitüntetett szakiró. Vető Imrét, a Magyar Bőripar fele

lős szerkesztőjét, uki közel negyedszázadja igen szép eredmény- 
nyel dolgozik a nevozett lapvállalat kötelékében és mint az 
Orsz. Iparegyosület bőripari szakosztályának jegyzője szintén 
hasznos munkát végzett, az Orsz. Iparegyesület az egyesületi 
oziist diszóremmel tüntette ki.

A „Vendéglősük Beszerző Csoportja R. T. köz
gyűlése. A Vendéglősök Beszerző Csoportja Részvény- 
társaság f. évi junius hó 14-én d. u. órakor a Rész-

ft
•j; K í S S í  JSO ffS  t i  S z C S z f C Z u c

|  B erendezés i V á lla la t
jurányi f\do\f ré^müárugyára ;§

Ú jp e s t ,  L ö r in c -u t c a  7.
Eddig berendezve 50 központi szesz- \& 
--------------------  fözde: -------------------- Hl
Budapest, Gyöngyös, Kaposvár, Póes, 
Sárospatak, Zágráb, Zalaegerszeg stb.

t városokban.
Szállítási határidő 14 nap '"UK

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra bivatkozni.
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vénytársaság alaptőkéjének felemelése céljából rentlki- 
viili közgyűlést tartott a tínngária-nagyszálloda külön 
termében, amelyen a részvénytársaság tagjai nagy szam
bán jelentek meg. A közgyűlésen Palkovics Ede a R. 
T. einöke elnökölt, aki a közgyűlést hosszabb és nagy 
tetszéssel fogadott beszéddel nyitotta meg. amelyben 
részletesen ismertette a részvénytársaság eddigi műkő* 
dósét és az igazgatóság által elért eredményeket, Az 
elnöki megnyitó beszéd után Dr. Nagy Sándor ügyész 
részletes indokolás kíséretében előterjesztette az alap
tőkének egy millió koronáról 1,800.000 koronára fel
emelésére vonatkozó indítványt, melyet a közgyűlés 
egyhangú helyesléssel elfogadott. Ugyanígy elfogadta a 
közgyűlés a tőkeemelés következtében szükségessé vált 
alapszabálymódositásokat is. Ezután a napirenden kivtil 
Dr. Nagy Sándor ügyvéd részletesen ismertette az 
igazgatóságnak a társaság által eddig eszközölt áru 
elosztásról szóló jelentését, melyet a közgyűlés helyes
léssel és köszönettel vett tudomásul.

A „Budapesti kavésipartársulat uj tagjai. A „Budaposti 
kávésipartársulnt" 1918. évi április hó i-jo óta a következő uj 
tagokat vette fel: Bonesik Júlia, Kiszel József, nyár fás Dezső, 
Rónai Ödön, Kohn Jakab és társa, Hollosi Maria. Deutsch Mór, 
König Manó, Deutsch és Strohmer, Hajdú Vilmos. Acél Károly, 
Szebeszta Erhard, Bauer Károly, Steiner Hermann, (iarai Sán- 
dorné, Bauer János.

Cserzy Mihály ünneplése. A szegődi ipartestiilet székhaza 
uj üléstermének felavatása alkalmával melegen ünnepelte szám- 
vizsgálóját Cserzy Mihályt, az országos liini poétát, a szegedi 
vendéglősipartársulat iparunkban is országszerte tisztelt és be
csült igen érdemes ós jolestoliu titkárát, a szegedi iparosmoz
galmak egyik leglelkesebb vezérét, akit — arcképének lelep
lezése után Dr. Somogyi Szilveszter polgármester lelkes beszéd-

Nyári vendéglők, kávéházak, 
fürdötelepek és szállodák részére

^ 4 / ,  petróleum és 
g y e r t y a

hiányában a leg- 
; alkalmasabb a : 
K O R  Á N Yl-féle 
: karbid :

ÁceiyieD- 

o y e r t y a
Ara l g — borona.
: Égőanyag :
állandóan kapható.

K orányi jVZárton ^Iccum ulatorgyár
Budapest, IV., Ferenciek-tere 3.

M ■». é . . ^  —-i-u—u— t

dől üdvözölt. Az ünnepségen, melyen még Menning Mihály és 
SchüfJ'er Márton előljárósági tagokat is hasonló ünneplésben 
részesítették, I)r. Soltész Adolf az orsz. iparegyesület igazgatója 
ós a szegedi ipartestület .tiszteletbeli tagja érdekes előadást 
tartott az átmenetgazdaságnak a kézműipart érdeklő vonatko
zásairól. Móra Ferenc a szegediek kitűnő poétája három szép 
verset, Ujlaky Antal pedig egy gyönyörű novelláját olvasta fel.

A „Reichsverhand Osterreichischer Hoteliors* f. évi 
junius hó 13-dikán tartatta Wienben, a Metropol szálloda kü
löntermében X, rendes évi közgyűlését Sukfüll Károly (tíaden) 
elnöklete alatt A közgyűlésen a szövetség évi jolentósót Sukfüll 
Károly, az „őst. Hotel-Industrie" zárszámadásait Macii kor. 
tanácsos terjesztették elő. Az igazgatóság tagjaivá Sukfült 
Károly (Baden) Wolf bauer Péter jegyző (Wien), Garai IJpót ós 
Jiode János wioni, Schindler József wieni, Aulich A. karlsbadi, 
Hong F. welsi, üeinthaler H. bregenzi, Se hopp F. V. brünni, 
Stipanek K. klagenfurti szállodásokat választották meg. A köz
gyűlés után felmer Oszkár Igazgntó „A szállodás felelőssége11, 
llesz Ferdinánd elnök „A szállodai árak ós az árdrágítás! ren
delőtök", Locker Hugó, igazgató, „A szállodák ellátása*, Wolf- 
bauer Péter. „Szállodai adóügyek" címen nagy totszéssol foga
dott előadásokat tartottak. Á közgyűlés után társasebéd volt a 
Metropol-szállodában.

Hadirokkantuk alkalmazása a kávésipárban. Az Orsz 
Hadigondozó Hivatal a hadirokkantuk a kávésiparban alkalma-, 
zása tárgyában a „Budapesti kávósipartársulat megállapításai 
alapján a következő határozatot hozta : „A kávéházakban feiró- 
nőt férfi személlyel helyettesíteni nem lehet, mert a kávóház- 
bun olyan munkát is végez a felirónő, amely kizárólag a női 
személyzet hatáskörébe tartozik. Pl. az ezüst tisztítás, a ruha
nemű karbantartása az italok és ótolek elkészítést stb. Továbbá 
a kávéházi felirónő nem egy ülőhelyen marad, ainig munkában 
van, annak idő oda ki és be kell járnia. Rokkantak vendéglői 
konyha- és csapszék (Schank) feliróknak nagyon alkalmasak, 
mert ilyen helyen egyéb teendője nincs, mint a kiszolgálandó 
óteloket ós italokat a könybe bejegyezni ós igy mindig a pénz
tár helyén marad “

•V borvizsgáló szakértő bizottságok elnökeinek és tagja* 
inak kinevezése egy-egy évre történt. A iöidmivelésügyi mi
niszter ezt a rendelkezést most odamódositatta, hogy e bizott
ságok elnökeinek és tagjainak kinevezése ezentúl nem megha
tározott időre történik, iianem addig marad érvényben, mig 
azokat az a miniszter, akitől a kinevezést kapták, fel nőin 
menti. Az illetékes miniszternek afelmentésro bármikor joga van.

Eljegyzés. Svoboda Jaroslav 3. sz. cs, és kir. 
vadászzíiszlóaljbeli tart. főhadnagy eljegyezte Kregec 
Aucsi kisasszonyt, Kreqeez Gusztáv villányi vasúti ven
déglős, a „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége“ és 
a pécsi ipartársulat igen érdemes tagjának és szeretetre
méltó nejének kedves és szépmiiveltségü leányát.

I'limkválasztás a kávéméröknél. A kávéinórők ipurtársu* 
Jata t. évi junius hó 28-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen 
a lemondott elnökség helyébe Lofler M. Miksát elnöknek, Pápa 
i-ajost alelnoknek választották meg. A mindvégig izgalmas
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