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SZÁLLODÁSOK. VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCÉREK ÉS 
• KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYÜGDl.JEGYESÜLETE 
Központi iroda: Budapest, IV.. Mehniod Szuitán-ut :15.11. em 5,

IReghivó.
A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérok és 

kávóssegódok országos nyngdijegyosülete11 alantirott elnöke 
tisztelettel meghívja az egyesület tisztolotboli, alapító, ron- 
des ós pártoló tag urait, az 1918. évi november hó 11-én 
délután 4 órakor Budapesten, a .Motropol-szálloda fehér 
termében tartandó

XXL év! rendes közgyűlésére.
Budapost, 1918. október 15-én,
Ezúton is felkérjük t. választmányainkat ós tagjainkat, 

hogy a hozzájuk beküldendő szavazólapokat szabályszerű 
kiállítás . után haladéktalanul küldjék vissza a központi 
irodának.
Dr. Nagy Sándor, jogtanácsos. Bokros Károly, elnök.

NAPIREND:
l. Közgyűlés megnyitása. — 2. Határozatképesség meg

állapítása ós a szavazójegyek beszedóso. — 3. Az Igazgatóság 
óvi jelentése. — 4. 1’oliigyelő-bizottság jelentése. — 5. Hatá
rozathozatal az 1917- évi zárószámadások és 1918. óvi 
költségelőirányzat tárgyában. — 6. 1917. óvi mérleg megál
lapítása. — 7. Kelmentvóny megadása az igazgatóság, fel
ügyelő bizottság, választmányok ós tisztikar részére. -- 8. 
Esetleges felobbozósok. — 9. Alapszabályok; módósitása. 
— 10. Közgyűlés borokosztése.
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K É R E L E M .
Baráti szeretettel és kartarsi bizalommal kérem a SZ. V. 

K. P. és Ii. Orsz. Nyugt!i,jegyesi!leiének igen tisztelt úgy fővá
rosi, mint különöson vidéki tagjait, hogy f. óvi november ll-iki 
közgyűlésünkön minél nagyobb és az eddiginél is tekintélye
sebb számban jelenjenek meg.

A háború által előidézett nehéz és válságos viszonyok 
nélkülözhetetlenné teszik, hogy a nyugdij egyes illet tagjai a 
vezetőséget önzetlen ós nehéz humánus munkásságában különb
ség nélkül teljes odaadással támogassák !

Vegyük ki ebből a munkából egyformán részünket ipá- 
runk iránti egyforma lelkesedéssel és szeretettel, és azzal »z 
ügybuzgó odaadással, amelyet az, egyesületünk tagjairól való 
gondoskodás tesz szent és parancsoló kötelességünkké !

Budapest, 1918. októher hó 10-én.
Hokros Károly,

nyugdíjegyesületi elnök.

S S  Idegenforgalmi feladatok.

Az idegenforgalom emelésére irányított tevékeny
séggel összefüggő állami feladatok vázlatos ismertetése 
után, amely ismertetésünkben valóban csak a legfonto
sabb teendőket ismertettük, jófornián csak érintettük, 
foglalkoznunk kell a hazafias magyar társadalom teen
dőivel is, amelyeknek — mint mondottuk — minden 
idegenforgalmi törekvést szolgáló állami tevékenység 
legmesszebbmenő erkölcsi é s . anyagi támodatásában 
kejl megnyilatkozniok. Hazafias társadalom, erkölcsi és 
anyagi támogatás stb. már régen, de különösen a mai 
vérzivataros reálitásokban oly gazdag napokban érték- 
vesztett frázisként csengenek füleinkben, és e csöngés 
annál riasztóbb, minél inkább érvényesül az idegenfor
galmi kérdésekben az a megfontoltság és meggyőződés, 
hogy az idegenforgalmat nemcsak mint valami nagyszerű 
hazafias akciónak anyagát, eszközét, hanem mint nagy
szerű jövedelmi források kimerithetlen területét, ele/é>tői
vé gig az egész vonalon reális üzleti vonatkozásokon ala- 
pulé üzleti vállalkozást kell felfogni, amelybe — a 
várható gazdasági előnyök fejében - nemcsak erkölcsi, 
hanem megfelelő anyagi áldozatokat is érdemes és kell 
is befektetni.

Ilyen szempontból fogva lel és bírálva az idegen- 
forgalom fejlesztése és emelése körül a társadalomra 
háramló feladatokat, anélkül, hogy ezekre vonatkozólag 
részletes tervvel állanánk elő, elégnek tartjuk hangsu- 
lyozni, hogy e társadalmi feladatokat csak mindnyájunk 
közös erőfeszítésével fogjuk megvalósíthatni, és hogy he
gyeink örök és elpusztithatlan szépségeiben, gyógyfor
rásaink és ivóvizeink páratlan és megíizethetlen gyógy
hatásúban, nyaraló és üdülőhelyeink klimatikus előnye
iben oly kimeríthetetlen kincsek vannak elrejtve, 
amelyek a teljes feltárást, még csak a jövőtől várják, 
és amelyek — minden hazafiassági színezés nélkül - 
tisztán üzleti szempontból is indokolttá teszik, hogy 
idegenforgalmi 'törekvéseinkben tevékenységünk gerin
cét képezzék, njert okos hasznosításuk révén, ha nem 
is adnak módot a rohamos meggazdagodásra. a reájuk 
fordítandó munka. a. beléjük fektetendő tőke a szolid 
és állandó hasznot mindenkóp biztosítja a rendszeres 
és céltudatos üzleti vállalkozás részére.

Moorendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Valami nagy, mindenre elégséges erkölcsi és 
anyagi erőforrásokkal, tekintélylyel és befolyással egy
aránt7 rendelkező egyesülés kezében szereinek lelőve 
látni e feladatokat, mely az idegenforgalmi szénipontból 
eddig rózsásnak nem mondható viszonyok megjavításá
hoz széles látókörrel, évtizedekre előre, megállapított 
munkatervvel, az állata és társadalom legmeszebbmeuő 
támogatásával fogna hozzá, és amelynek központi te- 
tevékenységét a már megelőző idegenforgalmi szerve
zetek támogatnák, amelyek viszont speciális helyi törek
véseikben innen, a központból számíthatnának állandó 
támogatásra.

E központ feladatai közül csak egynéhányra 
kivánunk egész röviden utalni.

A létesítendő egyesülésnek is legfontosabb feladata 
volna'a mai hibás és hiányos vasúti viszonyok megja
vítása és tökéletesítése céljából az állam vasutpolitikájá- 
nak megváltoztatását kieszközölni, ha kell kierőszakolni, 
és mindent elkövetni arra, hogy a tarthatlan állapotok 
megszüntetésével, végre is vége legyen annak a régi 
rendszernek, hogy a vasúthálózatok kiépítésében kizá
rólag csak gazdasági és esetleg hadászati szempontokat 
tartanak szem előtt, az idegen forgalmi, balneológiái, 
turisztikai stb. szempontokat pedig semmibe sem veszik. 
Dr. Rácz Lajos „Erdély vasutpolitikája1’ cimii és a 
legszélesebb körök figyelmére méltó igen érdekes tanul
mányában találóan fejti ki. miért részesülnek nálunk e 
„luxusóhajok“-nak tekintett szempontok oly mostoha 
elbánásban, noha kétségtelen, hogy teljesítésük a loká
lis érdekeltségen kiviil valósággal elsőrangú* nemzeti 
érdek. És mert ez igy van, mert kifejezetten a fürdő
élet és az idegenforgalom előmozdítására hazánkban 
egyedül a Balatoii-melléki vasút épült, egy-két gróf 
kedvéért ez is rosszul, és mert az idegenforgalom szem
pontjából számbavehető helyek forgalma legelsősorban 
a könnyű megközelíthetőségtől, a kedvező vasúti ösz- 
szeköttetésektői függ. amelyeken feltétlenül kardinális 
változtatások eszközlendők: a létesítendő társadalmi 
egyesülésnek is első sorban a mai vasul politikának meg
változtatására kell törekednie ama kívánságok < s reformok 
megvalósítása alapján, amelyek . megállapítására az egyes 
helyi érdekeltségek lesznek hivatva. Csakis igy remél
hetjük, hogy hazánk idegenforgalmi, balneológiái, turisz
tikai szempontból elhanyagolt vidékei, amelyek a modern 
fejlődés legalacsonyabb fokán állanak, mozgalmas ide
genforgalmi központokká fognak alakulni és körülöttük 
a vidék tespedő városélete is újabb életre fog pezsdülni. 
Kevesen tudják, hogy a hazai fürdővidékek : Budapest, 
Balatonmellék, Északnyugati Felvidék, Kelet-Ma gyár- 
ország közül egyedül a Balatonmellék és az Észak
nyugati-Felvidék vannak abban a kedvező helyzetben, 
hogy a főközlekedő vasútvonalak sorbanfekvő fürdőte
lepeik mellett mennek el, majdnem valamennyit érintve, 
inig Erdély fürdőinek másodrendű pályákkal, vagy ami 
még ennél még sokkal rosszabb: zsákutcában végződő 
vicinálisokkal kell megelégedniük. A balatoni fürdők, 
továbbá Pöstyén, Teplicz, Kajecz. Fenyőháza. a Tátra- 
fiiredek. Gánócz, Baldócz, Virágvölgy ennek köszönhetik 
az életet. Tusnád. Bálványos, Málnás. Élőpatak az 
élettelen aléltságot. Dr. Ráez Lajos idézett müvében 
találóan bizonyítja, hogy a könnyű megközelíthetőség 
idegenforgalmi szemponthói a leghatásosabb reklám és 
hogy a Királyhágón túli területek páratlanál álló hideg
éé ásványvizes fürdői (Borszék, Bikszád, Máriavölgy. 
Buziás, Komiul Radnaborberok, Marosujvár. Vízakna. 
Szovúta). azért képtelenek domináló helyre jutni hazánk 
többi hasonnemti fürdőivel szemben, mert nincs kedvező 
vasúti összeköttetésük. Vasúthálózatunk e hátrányai 
természetesen mélyen érintik e helyek idegenforgalmát, 
mert ha valaki, tigy a szórakozás, üdülés, gyógyulás 
czéljából utazó „globe trotter“ és a beteg sohasem fe
lejtik el, hogy „time is money.M

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvi

.Jellemző, hogy a társadalom ama feladatairól 
Írván, amelyekkel ennek az államnak az idegenforgalom 
emelésére irányuló tevékenységet kiegészítenie, támo
gatnia kellene, csupa negatívumokra bukkanunk. Az 
„Országos Idegenforgalmi Központon" kiviil, melynek 
tevékenységéről mitsem tudunk, a székesfőváros idegen- 
forgalmi hivatalán kiviil. amelynek munkája elé nyomo
rúságos dotáltsága, vagy inkább dotálatlansága hárít 
legyözhetlen akadályokat, a Balatoni Szövetségen kiviil, 
melynek élén egy lelkes íérliu és a kassai központon 
kiviil, ahol egy kamarai titkár buzgólkodnak: nincs az 
országban egyetlenegy központi vagy helyi jellegű társa
dalmi egyesülés, melynek kizárólagos célja és feladata 
a ! idegenforgalom emelése és fejlesztése volna.

Hasábokat, köteteket Írhatnánk arról, mit produkál 
e téren a külföld, mily óriási eredményeket érnek el 
ott aránylagos szerény eszközökkel, mennyire felolvad 
ott úgyszólván mindenki% abban a tudatban, hogy az 
államnak és társadalomnak munkájából ki kell a maga 
részét vennie, de hasábokat-küteieket, valóságos bűn 
lajstromot Írhatnánk össze arról is, mennyire a kezdet 
kezdetén állunk e téren nálunk ma is, mily nehezen 
pótolható mulasztásokat követtünk el a múltban, és 
hogy mily hiányos érzékkel, mily kevés hozzáértéssel 
és ami a legszomorubb, mily kevés szeretettel kezelik 
nálunk az idegenforgalomhoz fűződő kérdéseket.

M^ddő rekrimináeiók csak néhány tényre kívánunk 
mutatni.

Nincsen idegenforgalmi múzeumunk. Ezt az el
szomorító tényt nem lehet azzal a tréfával elütni, hogy 
nálunk oly kevés idegen fordul meg, hogy nem lehetett 
még résziikre muzeális anyagot gyűjteni. Pedig 'nem 
szenvedhet kétséget, hogy egv ily múzeum, amelyben 
az ország idegenforgalmi szempontból érdekes látniva
lói és nevezetességei művészi kivitelű, természetim 
képekben, modellekben, természetrajzi, néprajzi és tör
ténelmi gyűjteményekben láthatók volnának, minden 
külföldire legyözhetlen vonzóerővel hatna, felkeltené 
érdeklődését, megfigyelésekre, az eredetiek megtekin
tésére ösztönözne, útjaikon vezérelné. Csakis szűk látó
körünk ós szatócspolitikánk idegenforgalmi ügyekben 
oka annak, hogy ily múzeumunk még az ország fővá
rosában sincs, részben az a megmagyarázhatlan idegen
kedésünk is, amelylyel minden nagyobbszabásu, céltu
datos akciótól valósággal irtózunk es a kezdeményezést 
mindig és mindenben mástól várjuk. Nincsen idegen
forgalmi szaklapunk, mely hazánkat a külfölddel meg
ismeri etilé. E megszégyenítő vallomás súlyát sem lehet 
azzal a cinikus megjegyzéssel kisebbíteni, hogy hiszen 
olyan folyóiratunk sincs, mely a magyar földet a magyar 
utazóval megismertetné. Bűn, súlyos mulasztás minda- 
kettő. Mert, amily nölkülözhqjlen segédeszköze az úgy
nevezett ..belföldi idegenforgalom" emelésének egy ma
gyar nyelven, jól szerkesztett idegenforgalmi folyóirat, 
épp úgy a „külföldi idegenforgalom“ emelésének leg
hatásosabb eszköze egy idegen: német, angol vagy 
francia nyelven szerkesztett folyóirat a honismertei,és 
propagandája céljából. Egy ily folyóiratnak megaLlá
tása, nagy terjedelemben, idegen nvelven, szép kiállí
tásban, igen szép művészi illusztrációkkal becsületbeli 
kötelessége volna az idegenforgalmi érdekeket szolgáló 
társadalmi egyesülésnek, mert szép vidékeket, gyógy
fürdőket és gyógyvizeket, nevezetes történelmi emlékeket, 
turisztikai nagyszeriisegeket. stb. mivel sem lehet jobban 
megismertetni, .a megtekintésre kívánatosabbá tenni, 
mint, vonzó szövegbeli leírásokat, szakértelemmel megirt 
ismertető közleményeket kisérő szép és helyes képekkel. 
A mai háborús viszonyok papirinség stb. a kezdemé
nyezésre kedvesőtlen viszonyok, között ez természetesen 
nagyon nehéz dolog volna, a háború befejezése után 
azonban a béke idején mindenesetre az ily folyóiratok 
megalapítása lesz legelső feladatunk.

sóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Nincs rendszeres idegenforgalmi propagandánk 
Az idegenforgalmat emelni hivatott látnivalók, történelmi 
nevezetésségii helyek, fürdők, nyaralók, gyógy és ki
rándulóhelyek, ásványvizeket ismertető magyar és ide- 
gennyelvii leírások, tanulmányok száma alig valami. A 
fürdők kiépítésére, modern berendezésére, menházak, 
turistautak, kilátótornyok építésért! semmi vagy csak 
nevetséges összegeket fordítunk, a spekulatív üzleti 
tőke figyelme mindezekre csak most kezd irányulni: a 
kezdet kezdetén állunk és társadalmunknak sietve kell 
hozzáfogni vétkes mulasztásai gyors pótlásához.

(Folytatjuk.)

Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmá-

Évi jelentés
a  S z . V . K . P . é s  K . O. Ny.
I9S7—1918. é v i m ű k ö d é s é r ő l.

(Folytatás.)

Z. Adományok, Alopituányok. •

Felsorolva az 1917. évben befolyt adományokat 
hálás köszönetét mondunk azoknak, kik egyesületünk 
humánus.rendeltetését szem gjött tartva anyagi támo
gatásban részesítettek bennünket Az elmúlt évben I)r. 
Nagy Sándor jogtanácsos ur által egy magát megne
vezni nem óhajtó jóakarónk 15U koronát, Baár József 
ur 145 koronát és Stettner Dezső ur 911 korona 80 
fillért adományozott' egyesületünknek. Köszönetét mon
dunk azon üzlettulajdonosoknak és személyzetnek, akik 
részünkre a pezsgődngókat gyűjtik és beszolgáltatják. 
A gyűjtésért Bokros Károly. Freureisz István, Juranovics 
Gyula, Matthesz Ferenc. Oláh Gyárfás Mihály és a 
szegedi Tisza-szálloda személyzetét, a beváltásért Francois 
Bajos felügyelőbizottsági elnökünket illeti hálánk, aki 
a folyó évben az" összegyűjtött pezsgődugókat 5000 
koronáért váltotta meg.

Amidőn az adományozóknak hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk, nem mulaszthatjuk el hálánk kifejezését 
azok iránt sem, akik erkölcsi téren támogatják egye
sületünket. Jóakaróinkat mind fel nem sorolhatjuk, (te 
szeretettel tartjuk meg valamennyit emlékezetünkben. 
Különös hálával emlékezünk meg Glück Frigyes orról 
a „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata" és a „Magyar Vendéglősök Országos Szövet
sége" tiszt, elnökéről, aki az általa vezetett egyesületekkel 
együtt tekintélyes erkölcsi támaszt nyújt nekünk, tagja 
igazgatóságunknak és sokoldalú közéleti tevékenysége 
mellett is különös jóindulatú figyelmet fordít egyesüle
tünkre

Alapitóink nevéhez egyesületünk minden egyes 
tagjának igaz . hálája fűződik, mert az alapítványok 
tett qk lehetővé az egyesület megalakulását, felvirágoz
tatását és igen jelentős részűje van abban, hogy az 
aránylag oly csekély befizetésekkel szemben egyesüle
tünk tagjainak a legmeszebbmenő szolgáltatásokat nyújt
hatja. Az elmúlt év folyamán Váiady Gyula, Oláh 
Gyárfás Mihály és Ilack István igazgatósági tagok 
300—800 korona, ifj. l)r. Nag.v Sándor jogtanácsos 
pedig 200 koronás alapítványt tettek.

Alapitó tagjaink névsorát betűrendben és az ala
pítványra adott összegek feltüntetésével az alábbiakban 
közöljük :

1900. ápr. K ’ 500 —
1899. jan. , 200.—
1898. május 2.00.—
1899. május „ 10.000.—
1901. jun. „ 418.38
1902. okt. „ 400.—

Aradi pincéregylet 
Berté Ede és Henrik 
Bokros Károly 
Budapesti pincéregylet 
Budapesti pincéregylet 
Budapesti pincéregylet

rosuk ipartársulata 1898. szept. 10.000.—
Czuba Durozier & Tsa 1901. szept. 200 —
Debreczeni nyugdíjalap- , 

gyűjtő r. t. I 
Debreczeni szállodás, 1898. szept. 2.000. -

vendéglős ipartársulat t 
Debreceni pincér egylet / 
Dózse Döme 1898. május 200.—

» „ 1900 ápr. „ 200.—
» e • 1900. szept. 200.—

1901. szept. 100 —
1902. nov. 200.-

Diechsler Béla 1898. május 200.—
« „ 1900. márc. 200.

Diechsler Béla 1900. ápr. K 200.—
Dreher Antal 1901. jan. 5.000.—
Első magy. részv. serfőzde 1898. május 2 000 —
özv. Emmerling Vilmosné 1903. nov. 1.000,
1-111. kei*, vendéglősök, bor 

és sör mérők ipartárs. 1898. szept 400,--
Eörster Konrád 1003. május 200 —
Francois Lajos és Társa 1900. febr. „ 200.

« d » .i 1901. ápr. 200. -
„ „ „ „ 1902. febr. 200.
« » » » 1903. márc. 200.—
» * » » 1904. jan. 200.—
„ * „ „ D0b. márc. 200.—
» « DOB. febr. 200 —

1907. jan. 200.
„ ,, ,, 1908. jan. „ 2 0 0 -

1909. febr. 200.—
„ „ „ „ 1910. jan. 200.—

Francois La jós a Nyugdíj 
házra 1907. okt. 1.000.—

Francois Lajos a Nyugdíj 
liázra 1911. jan. 500.—

Francois Lajos 1912. márc. „ 500.—
Francois Cézár 1914. febr. „ 300.
ifj. Francois Lajos 1915. okt. 200 —
Fritsclic Vilmos 1898. okt. 200.—
Gerbeaud Emil 1911. márc. 1.000.
Glück Frigyes .1898 május „ 400. -
Gráci sörfőző r. t. 1898. okt. 2 0 0 ,-
Gumiéi .János 1898. május n 400.—
(ívőri pincéregylet 1901. jun. „ 1.000.—
Gv.őri pincéregvlet 1905. márc. „ 300.—
Győri vendéglősök italmé

rők és kávésok ipart. 1901. ápr. 200.—
llaggenmaciim  F. 1902 jan. 500.—
Ilaggenmacher 11. 1909. nov. 500.—
Markai Mór 1900. ápr. „ 200.—
llaner Bertalan 1898. május „ 200.—
Hámor József 1910. febr. 200.—
Heidsieck Charles 1898. jitl. 200.—
llíille Márton 1910. szept. Ii 200,
Jttranovils Ferenc* 1898. május 200.-
Juranovits Gyula 1911. ápr. 200.—
Kammer Ernő 1898. május 200:—
Kassai vendéglősök, kávé

sok korcsmarosok egvl. 1899. jul. 1.100.—
Kamarás Mihály és neje 1901. okt. 200.—
Komáromi vendéglősük, 

korcsmárosok és kávé
sok ipartársulata 1904. jan.' 200.—

Kommer Ferenc 1898. május 200. -
Az DÓI. évi közgyűlésen 

részt,volt tagok által né
hai Kommer Ferenc em
lékére tett alapítvány 1901. szept. 1.000.

Katona Géza 1910. márc. 200,
Lappert Antal 1900. márc. » 200.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Littke József 1SDS. jiilius K 2Ó0 -
Döwet meln Nándor 18DÍ . jiilitis „ 200. —
Malosik Antal i9 ia . s?cpt. .. fiOU.—
Mulosik Antal né i í í i ;j . s/.c|>i. „ 500.—
Mattom Ys AVillő ISDK. május „ , 4l K) -
Miskolci pincéregylet juirius ii 307.—
Müller Antal 1!KŰ. szcpl. „ 3 )(
Miiller Antal lüK): de:. ii 500 —
Nagy Gábor ÍS'JS. május ii 200.
ifj. j)r. Nagy Sándor 19! 7. jaH. „ 300.
N*agyváradi piaceregy 1 et ]>'t9. szept. „ 600.—
Oesterrciclier Imre H)0ií. szept. 200 —
Oesterroicher Sámuel 19Ü3. szept. „ 200.—
U!á!i Gyárfás .Mihály állal

özv. Oláh Mihály ne ne
vére tett alapítvány 1917. július „ 800.—

Pelzmann Ferenc 1898. május „ 200.—
Petánovits József 1900. ápr. i „• 400.—
Pécsi pincéregylet 1903. mtex;. „ 643,18
Pilseni polgári serfőző 1899. dec. « 200 —
Polgári sortözá r. í. 1899. szept. „ 51II1 - -
Pommery A Greno 1909. ölti. „ 20Ü -
Kei ne i Adolf 1900. szept. ,, 400 ■■
székasi Szacelláry György 1898. oki. K 200.—

•• ii 1900. szept. 200.
Seres Márton 1898. oki. 200 —
Sikulia r. t. 1910. jun. „ 200.—'
Stadler Károly 1898. május „ 400.
Sultán Lithium gyógyvíz

vállalat 1909. szept. 200.—
Dr. Solti Oiliin alapítvány

gyűjtés utján 1913. api-. r 523.41
Svertecky Gáspár 1898. május „ 200 —
Schultesz Ágoston 1910. febr. ,, 200. -

„ , Menh. alap 1910. febr. 500.—
» » 1911. márc. „ 500.—
11 11 1913. febr. 500.—

Szálassy Lajos 1898. május ,, 200.—
Szántó Ferenc 1909. okt. , ii 200.—
Szegedi pinceregylet. 1899. május 'n 1.000. -
-Szegedi vendéglős ipart. 1899. május „ 400 —
Szt. Lukácsfürdő r. t. io n .  aup-:■ M 100. -
Szt. Lukács fürdő r. t. 1911. aug. 100.—
Piciidet' Emil 1907. okt 11 2 0 0 —
Szenté Imre 1907. okt. 200.—
Sziinon István 1898. dec. n ■ 200 —
Szombathelyi pincéregylet ' x98. szept. 5.800.
Dr. Szuly Aladár 1910. dec.. 301 i, - -
Temesvári gyu; t ógyár 19! 11. okt. 200.—
Törley József és Társa .1898. okt. n 1 . 0 0 0 . —

„ „ „ „ 1900. febr. 500.—
„ , ,, 1901. jan. , 500.—
„ „ „ „ 1903. jau. 500.
» ,, „ ., 1903 jan. 500 —
» ti i• n 1901. jun. l 500 —
„ . .. „ 190Ö. jáni. 500. -
n  ii >1 »t 190(1. jan (1 5( NI.—
„ „ „ , 1907. jan.. 500.—

Törley József né özv. 1907. aug. v 1 000 —
Törley József és Társa 1908. jan. 500.—
Törley József és Társa 190'' jan. 500.—
Várady Gyula 1917. ápr. V 300.—
Weingruber Ignác 1913. nov. ■ 2(K i ...
AV'ittmann Károly 1903. okt. K 200 —
Ziinmer Ferenc 1913. márc. 200.-

mellett állapíttatott meg.-hogy azt még a legszerényebb 
jövedelmű .szakmabeli alkalmazott is könnyen fizetheti. 
Nvu.; ; ! "/ ősi;a ;í;ík • • • - ‘; ".iv.il szemben az egyesület 

■szolgáit fiús :i szinto arányo;m sem állanak és bátran- 
állíthatjii.f. iio v hazánkban egyesületünk nyugdijbizto- 
sitása oí' :í ib •. m;.; óm ni;.s i.yugdijegvesiilcttfél. Ezen 
igen előnyös sz . •; '..itasokra csak a><Tt vagyunk ké
pesek' mer; nemcsak a i.-'/.ii.ibe vetéseket, hanem egyék 
vagyoni’* ; :\r js ianiv adományuk, alapítványok 
hozadéka sn g  ig i\\ié v ■!-. i•*ic.

Az | 9 [ u .  . ■ hó ;>i-én lezárt mérleg szerint 
a tagdíj heveté: az L öd .k évvel széniben VS1 .'247 ko
rona 8ó íil!érrel emelkedett. meiy eredmény tekintetbe 
Vü/Ve a’ habom (/koca nehoz megélhetési viszonyokat 
rendkívül kedvezi.nck •: >t;■ ■ c c  >.

A rósz . ■fiai- \ ;-o»nvwk dacára örvendetesen 
szaporodott tagjaink száma, ’ amennyiben az elmúlt év 
folyamán. .142 uj tag lépett euyeMiieviinkbe. *

Igazgató . iiiik val mint az évi közgyűlés is ki
mondotta a hadbavofuilt tagok érdekében, hogy ügye
ikéi minden' tekintetben a legnagyobb meitányossággal 
fogja kezelni. A taggá a jani ekoic fizetésére hadbavo- 
mila uk egész tartamára korlátlan halasztást elveznek 
és közülük*nem iizec's miatt az alapszabályok 83. § a 
alapján senki sem- törölhető a tagok sorából. A kato
nai szolgálatra való bevonulást azonban a tagoknak 
vagy hozzátartozóiknak haladéktalanul be kell jelen
teniük.

4. nyugdijak és uégkielégitések.

Az 1917. év folyamán tagjaink sorából Horváth 
Lajos. Oszvald Ferenc. 8<hnell József. Herkuer Ferenc 
es Skalicky karoly hallak el. inig ti folyó év első felé
ljen Lencz Lm A . l án gol V iktort és Lekor Károlyt 
ragadta el a hálái. Mindannyian lelkes és buzgó tagjai 
voltak egyesületünk! ek és kegyelettel fogjuk emléküket 
megőrizne. Horváth Lajos. Oszvald Ferenc. Schnell Jó- 
zseí is  Lekér Kar- ’y hátrahagyott igényjogosult hozzá-, 
tartozóinak tekintélyes szegd nyugdijat állapitottunk 
r,:eg. és ugyancsak nyugdijaztuk a folyó év első felében 
teljes és adandó munkaképtelenségük folytán Gödör 
Gyulai es Yv eoulorb r Jánost L. llerkner Ferenc, »Ska- 
licky Karoly. Lencz Ernő és Tan gél Viktor özvegye, 
minthogy az oinnbak az elhalálozás időpontjában a 
nvu;.1 íi:g i:.' )ic -. alanszabálvaiiik 84.*$ ában előirt
legalább F l ovi t.«gsag.gai még nem bírtak, ennélfogva 
nyugdíj helyett alapszabályaink (»8. $-a alapján végki- 
eiégiiC'beii részesiigek. A nyugdijat élvező özv. Oszvald 
Fereiicnét kesébb egy nu*yó hetesét biztositó üzlet át
vételéhez srgiteni .óhajtván, egyesületünk az özvegy 
nyugdijigényet köreimen* megváltotta és végkielégi- 
! isben részesítette. A fel or< itakon kívül az 1947. év 
i *ly aii) ói meg czv. Dr. S Ödönné. özv. Greiner Káiné, 
'//'■. Maches' Lc.brenrc'.-büo. Kumpobi József és Szirmav 
k á r o í a  f«dyo év e{-v. 1. lében pedig Hack István résxe- 
siiit Vfgiii‘’’.ógit*---bc'i\ aki a neki kijáró végkielégítést 800 
kor«.n-ini híkerckitvc .alapúvány gyanánt egyesületünk
nek adományozta.

Alál.t kr un közöljük nyugdíjas tagjaink névsorát 
az elvezett nyume"-:.-/r-cl. fél:iintctésével. továbbá az 
1(' •• ' V e az 19JS. év első leiében folyósított vég
kielégítéseket.

a Nyugdijat élveztek yz 1íM7. évlmn és svz ltíis. év első felében:
3 Rendes tagok és tagsa'gi óijak.

F F 7. decemb''r hó ól én rendes tagjaink száma 
730 os pi fiio ta : "ele száma F» volt. Az elmúlt év 
folyamán bciojiett, uj tagok közölt számos nótag is 
lépett egyesületünkbe. A tagsági járulék úgy a férfi 
mint a nőtagokra egyformán és oly alacsony díjtétel

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olt

1. özv. Lag.üsy Vincéné Kassa évi K 150.—
- ö/.v. IFoa sa Miháiyné Szombathely „ $ 8 2 —
8. lüdi i; LiMiky Vilmos gver Felsőpulya .. 03.75
4- ö/.v í'• •• i;• < ■•• né Pestújhely n 802.50
->. lírnh Ferenc Pndúny ’ m w 8 4 (jt_
0. özv. Felver Kai ’vue Oiidypest „ n 072.—

G »d >r Mihály Szatmárnémeti „ 1440.—
óinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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8. özv. Havlicsek Józsefné Budapest évi
9. özr. Horváth Lajosné és kk. gy. Siófok

10. özv. Kéth Károlyné Szeged ”
11. özv. Klimann Imréné Szeged "
12. Kozák József Báosmadaras
13. özv. Prindl Nándorné Budafok „
14. özv. Kosner Ignácné Királyhida
15 özv. Schnell Józsefné Budapest „
16. özv. Schmidt Alajosné Szombathely „
17. özv. Szentgvörgyi Ferencné Kassa' „
18. özv. Sztanoj Miklósné Budapest
19. Varasdy Sándor Szombathely „
20. Weindorfer János Pécs „
21. Wittreich Nándor Szombathely „
22. Zwetkó Lajos Pécs

Összesen

K 157.50
180.—„ 950.

„ 800.—
n 3 0 0 .-

127.50
2 7 0 .-
180. -
3 1 5 .-
450. ■
315.—
425.—

1762.50
4 0 0 ,-
9 0 0 .-

K 11892.75

b) Végkielégítést kaptak az 1917. év folyamán :

1. özv. Greiner Pálné K 600.—
2. özv. Skalitzky Károlyné 800 ...
3. özv. Macher Ehrenreichné • » 200. -
4. özv. Osvald Ferencné 400.
5. özv. Dr. Solti Ödönné 3 2 0 0 .-
6. Kumpold József 1200.—
7. Szirmay Károly 350.—

a folyó év első felében:
8. özv. Lencz Ernőné 720.—
9. özv. Tangel Viktorné 900.—

Összesen K 8370.
(Folytatása következik.)

Társulatok, egyesületek.
A „B udapesti k ávésip» rtá rsu la t“ 

^közleményei.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett a budapesti kávésipartársulat 1918. évi 

szeptember hó 10-én tartott választmányi üléséről. ■ 
Jelen voltak: Reiner Mór elnök, Losonczi Gusztáv 

és Kovács József alelnökök, Berger Leó tiszteletbeli al- 
elnök, Pallai Miksa pénztáros, Kallós Márkus ellenőr; 
Bánó Dezső, Bodó Adolf, Fábri Henrik, Gál Arnold, 
Gárdonyi József. Horváth Dezső, Katona Gyula, Klau- 
ber József, Lukács Miklós, Mészáros Győző, Nagy Sán
dor, PAhii -György, Slrausz Miksa. Sachs Ödön. Steuer 
Marcell, Tilunnn József. Ycingrubcr Ignác választmányi 
tagok; Groszt Bornál, Tauber Salamon, I \%isz Bertalan 
felügyelő bizottsági tagok; Vr. Havas Nándor titkár.

153. Elnök az ülést d. u. fél 5 órakor megnyitva 
n jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Arnold és Katona 
Gyula választmányi tagokat kéri fel.

154. Napirend előtt Grasz Barnát felszólal és be
jelenti, hogy továbbra is az ipartársulat tagja óhajt 
maradni.

A választmány a kérelemnek helyt ad.
155. Elnök jelenti, hogy Gyárfás Ernőt az elnök

ség az ipartársulat tagjai sorába felvette.
A választmány a felvételt jóváhagyja.
156. Elnök közli, hogy a vajutalványok szétosz

tattak s a sajt kiosztása legközelebb meg fog történni.
Tudomásul szolgál
157. Elnök közli, hogy fennjárt az Árvizsgáló 

bizottságnál, hol Ígéreteit nyert, hogy a kávéházak árai
nak rpviziója a legközelebbi napokban illés elé kerül.

Gál Arnold és Sachs Ödön reámutatnak a sör 
árának emelésére.

Mészáros Győző bejelenti, hogy ellene kihágási el
járás inditatott, mert a vendéglői jegyeket nem fogadta el.

Elnök közli, hogy információja szerint a vendéglői 
étkezés szabályozása tárgyában kiadott rendelet a kávé
házakra nem vonatkozik.

158. Elnök reámutat arra, hogy a kávésok ellen 
indított árdrágitási ügyek rendkívül megszaporodtak és 
az azokban hozott kihágási Ítéletek rendkiviil szigornak. 
Nem akar az Ítéletek törvényszerűségében kételkedni, 
de rá kell mutatni arra, hogy azok nem a kellő szak- 
szerűséggel hozatnak meg. Az árvizsgáló bizottság 
ugyanis e kihágási tárgyalásokon oly közegekkel kép 
viselteti magát, akik a kávéházak üzemével egyáltalá
ban nincsenek tisztában.

A vendéglősök ez ügyben eljártak a főkapitány
nál, elnök alelnökkel Eolkusházy polgármester úrtól kért

Indítványozza, kérjük fel ipartársulatunk jogtaná
csosát Zboray Miklós országgyűlési képviselő urat, hogy 
vezesse küldöttségünket a kereskedelemügyi miniszter 
úrhoz és tőle kérjük sérelmeiük orvoslását,

Losonczy Gusztáv kénytelen felszólalni az ellen a 
tendencia ellen, amely a kávésok és vendéglősök ellen 
megnyilvánul. Akiknek alkalmuk volt az árvizsgáló bi
zottsággal eljárni, meggyőződhetett arról, hogy ezeket 
a kérdéseket nem kezelik azzal a tárgyilagossággal és 
igazságérzettel, amelylyel ezeket kezelni kell. Indítvá
nyozza, hogy a választmány küldjön ki egy sztikebb bi
zottságot, mely a vendéglősök ipartársulatával együtte
sen memorandumban dolgozza ki a két szakma sérel
meit és ezt terjessze a miniszter elé.

Gárdonyi József, Steuer Marcell, Gál Arnold, 
Sachs Ödön felszólalásai után

Mészáros Győző teljes tájékozatlanságban van. 
Kéri a magasabb árak mielőbbi életbeléptetesét. Java
solja, hogy az érdekeltségek képviseleteiéi együttesen

□  ' — ^ E 1

bérbeadó káuékáj
P é c s  egyik ícgolökeldbb, kitűnő lnrgalomnial ! 
bíró, k á v é h á z a ,  még m ir ite g y  £2 évs 

j b é r t a r t a m m a l  b é r b e a d ó  t e l j e s  
! b e r e n d e z é s s e l ,  b ő s é g e s  á r u k é s z -
i l e t t e l  ős bármikor átvehető. IkivoVj értesít: 

a d : Szigriszt Lajos ingatlanok adásvétele! köz
vetítő irodája: Pécs, Széchenyi-ter 17. 1. om.

t>  ;  —  —
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olv

Füróőbérlő
Egy a Kárpátok lábánál fekvő kisebb fürdő ré
szére kerestetik egy olyan agilis modern óvadék- 
képes vendéglős ki az egész fiirdőüzemet vezetné. 
Megkivántatik, hogy a bérlő a teljes konyhabe
rendezésen kivid legalább is 30 szobához, ágy és 
fehérneművel rendelkezzék. Ajánlatok Dlockner 
hirdetőjébe Budapest, IV. Szemmelweisz-utca 4. 

'..l'ürdőliérlő“ jeligére küldendők be.

mindig lapunkra hivatkozni.
I
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mősire nagygyűlést tartsunk, amelyen tiltakozzunk a 
hatóságoknak velünk szemben tanúsított eljárása ellen, 
Rámutntt arra, hogy inig példának okáért a, tej beszer
zési árát jóval felemelték, addig a kávé ára tovább is 
változatlan maradt.

Sáriin Ödön felemlíti, hogy a sajtó már aj, első
fokú Ítéleteket közzé teszi, holott azokat a felsőbb fo
kon megsemmisítették.

Bánó Dezső szükségesnek tartja, hogy a legrövi
debb időn belül a két ipartársulat választmánya tartson 
együttes illést, amelyre a főváros 10 országgyűlési kép
viselője, az ipari képviseletek vezetősége hivassák meg 
és ezek előtt tárjuk fel a helyzetet.

liadó Adolf javasolja, hogy azoknak a cikkeknek 
a kiszolgáltatása, amelyek ára a beszerzési árnál ala
csonyabban van maximálva, mint a tojás, vaj, kávé 
szüntessék be.

Losonczi. Sachs, Bánó ujabb felszóllalásai után,
Elnök kimondja, hogy a választmány elhatározza,

hogy
a) karöltve a vendégiősipartársulattal együtt Zboray 

Miklós országgyűlési képviselő vezetésével cl fog járni 
az Országos Átvizsgáló Bizottságnál avégett, hogy a mi 
iparunkat érintő kérdéseket szakemberek biráják el

b) Hasonlóképen szakemberek alkalmaztassanak a 
rendőri kihágási eljárásban.

c) Kéressék fel a főkapitány ur, hogy csakis a
III. fokú ítéletek közzé tételét engedje meg.

159. Losoncéi/ Gusztáv alelnök bemutatja Szntre- 
kovszky vállalkozó tervezetét tej telepi felállítása tár
gyában.

Tekintettel a tejfogyasztás korlátozására a választ
mány a tervezettel foglalkozni nem kivált.

1110 Gárdonyi József, jelenti, hogy ő ajánlatott 
kapott 25 tvagon málnaszörp szállítására.

A választmány felkéri ’Gárdonyi József urat, hogy 
ez ügyben tovább érdeklődjék.

161. Elnök felemlíti, hogy általános a panasz, 
hogy a pékek 2 kilogrammnyi kenyérjegyek ellenében 
csak 1.80—1.90 kg súlyú kenyereket szállítanak.

Ez ügyben átirattal fog a sütőipartestülethez for
dulni.

A választmány elnök eljárását helyesli.
1G2. Weingrnb'er Ignác a jégszállitás körüli pa

naszokat teszi szóvá.
Elnök kijelenti, hogy ez ügyben ugyancsak át

iratban fog fordulni jéggyáraklioz. .
Több tárgy nem lévén elnök az ülést este 7 óra

kor berekeszti.
Kmf. •

Dr. Havas Nándor s. k. Reiner Mór s. k.
titkár. elnök.

Wachstuchstoff íur íischtücher
aus prima sclnvedischem Zelltiiosegarn gewebt, in 
sebönen Mustern, gut abwaschbar, unentbehrlich 
fiir Hotels und Gastwivtscliafteu. wie fiir jeden 
Haushalt als Tischbelag sowie fiir Möbelüberziige, 
Stoffbreite 75 cm, rum Preise von K 12.50 per Meter 
Ferner oll'eriere H A N D T Ü C H E R  aus príma 
Zellulosegarn gewebt, in Éohleinenfarbe, I m. láng, 
42 cm. hreit. zum Preise von K 84. - per Dutzend, 
bei Mindestahnahme von 1 Dutzend. Dér Versand 
erfolgt per Postnachnahme oder gégén Voreinsen- 
dung des Betrages in dér reibonfolgo dér einlan- 
Kenden Bestellungen so lángé dér Vorrat reiclit.
G I I II lí 4 I ^  VVeberet \ Koiircktíansfnlrrlk. 

Pitéit, 1.. Zcltnergnxse 14. 11.

Törvények, rendeletek.
Szállodai m elegvizszo lgáltató  b eren d e 

zések haszná la tán ak  engedélyezése,
A szénügyek kormánybiztosának 7.600/1918, 

számú rendeleti) a- (iizeióiinyagokknl való takarékos
ság tárgyában 3.1182/1917. ál. E. szám alatt kiadott 
rendelet módosításáról. (Megjelent a Budapesti Köz
löny 1918. október 17-iki számában).

A in. kir. minisztériumnak 4.956/1917. M. E. 
számú (a Budapesti Közlönynek 1917. évi december hó
23.-án megjelent 196. számában kihirdetett) rendelete 
alapján a közegószségi állapotokra való tekintettel a 
következőket rendelem :

1. S- Az 1917. évi szeptember hó 14 ik napján 
alatt kelt (a Budapesti Közlönynek 1917. évi szeptem
ber hó 15 'napján megjelent 213. számában kihirdetett)- 
r endelet 16. 4; írnak első bekezdése odamódosul, hogy 
a szállodák, pensjpk és hasonlók, valamint magánlaká
sok melegvizszolgáltató központi berendezései további 
intézkedésig a hét valamenyi napján üzemben tarthatók.

2. jj. Ez a rendelet 1918. évi október hó 10.-án 
lép életbe.

Vázsonyi Jenő 
a szénügyek kormánybiztosa

A m unkakönyvek á ra ,
A Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 96905/21. 

1918. szitum rendelete. (Megjelent, a „Budapesti Köz
löny" 1918. okt 23-iki számában.)

A területén működő iparhatóságok és ipartestii- 
letek megfelelő értesítése végett, az 1914. évi junius 
hó 30 án 5.564/eln. 1914. szám alatt kelt itteni rendelet 
kapcsán, az 1917. évi augusztus hó 27.-én 66.510/VI. 
A. 1917. szám alatt kelt itteni rendeletnek hatályon 
kivid helyezésével a következőket közlöm :

A munkakönyyek megrendelési árát figyelemmel 
arra, hogy a munkakünyvek előállításával és forgalomba- 
hozatalával járó költségek és anyagárak ujabb drágu

lá s a  és a munkabérek emelkedése következtében tete
mesen gyarapodtak, további intézkedésig darabonkint 2 
koronában állapítottam meg.

Ehhez képest a munkakönyvnek első helyen irlé- 
‘zett rendelettel megállapított mintáját olyképen módo
sítottam, hogy a munkaköyv első oldalán annak árára 
vonatkozólag feltüntetendő szöveget a következőkép 
változtatom meg.

A rminkaküuyv ára:
b é ly e g ................................— kor. 30 fillér
nyomtatás és kiállítás 2 „ — „

összesen . 2 kor. 30 fillér
Felhívom egyúttal a törvényhatóságot, hogy a 

munkakünyvek kiállítására hivatott hatóságot nyomaté
kosan figyelmeztesse, miszerint a munkakünyvek előál
lításával és szállításával iizáróUiy a ni. kir. tudomány
egyetem nyomda igazgatóságát bíztam meg, amiért is 
az enrlitett hatóságok niunkriköiiyvsziíkséglotüket csakis 
a nevezett nyomdától szerezhetik be.

Budapest, 1918. évi október "hé 18-án.
Báró Szterényi József s. k., 

kereskedelemügyi m. kir. rninister.

p a p í r s z a l v é t a
kávéházi és étterm i

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

Hektograph sokszorosító éttermi, kávéházi ezukrászpapir 
és papírszalvéta raktam. — BUDAPEST, VII., Sip-n. 4.

Telefon 100—07. szám.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt, olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Közgazdaság.A söi'tei'iiiclés az 1917 szeptember 1-től Ib is  
augusztus 31-ig terjedő kampányban a pénzügyminiszter 
által közzétett adatok szerint 1,235.203 lil.-t tett ki a/ 
előző kampánybeli 969.392 hl.-rel szemben. A terme
lésnek ez a nagyarányú emelkedése a minőség rovására 
ment, mert mig az 1916/17. évi termelési időszakban 
176.683 hl, 9 cukormérő-fokos, 221.567 hl. 10 cukor- 
mórő-fokos, 318.636 hl. 11 cukormérő-fokos és 108.861 
hl. 12 cukormérő-fokos sörlét .jelentettek he adózásra 
az 1917/18. évi kampányban 117 320 hl. 4 cukormérő- 
fokos, 109.884 hl. 5 cukormérő-fokos, 425.685 lil. 6 
cukormérő-fokcs, 119.442 hl. 6'/., cukormérő-fokos, 
291.128 hl. 7 cukormérő-fokos volt és elenyészően kis 
mennyiség mutatott 8 eukormérőfoknál többet. Ebhez 
képest az államkincstár, söradó-bevétele is 10,593.141 
koronáról 8,883.638 koronára csökkent.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A Máv. szegedi üz
letvezetősége a Nagybecskerek állomáson megüresedő 
pályaudvari vendéglő bérletére nyilvános pályázatot 
hirdet. A "bérlet 1919 január Lével veszi kezdetét és 
tart 1923 december 31-ig. Az ajánlatok november 9-én 
déli 12 óráig az üzletvezetőség általános osztálya főnö
kénél nyújtandók be. Bánatpénz főjében 500 korona a 
szegedi üzletvezetőség gyiijtőpenztáránál november 8-án 
déli 12 óráig teendő le.l ’őstyén-fürdő bérbeadása 2007-ig. Pöstyón gyógy
fürdő és a vele kapcsolatos ingatlanok tudvalévőén a 
a néhai gróf Erdődy György által alapított első fiuszü- 
löttségii hitbizománylioz tartoznak és 11 ’inter Sándor 
fürdőigazgató bírja őket bérben. A „ Vállalkozás“ érte
sülése szerint most egy figyelemreméltó tranzakció történt. 
II’inter Sándor, illetve a Winter Sándor és Fiai cég és 

a iiitbizoihánv jelenlegi birtokosa, gróf Erdő dg Imre 
között szerződés jött léire, amelynek értelmében Pöstyón 
gyógyfürdő és a vele kapcsolatos területek haszonbér- 
letét 1977. december 31-ig meyhasszabbitották. Nem ér
dektelen a szerződés ama pontja, melynek érteimében 
a bérlet „a két fél kívánságára" 1977-ben minden 
további nélkül ketezerhet évi december 31-ig meghosz- 
szabbitliató. A Winter Sándor es fiai cég egyébként egy 
éven belül kétmillió korona alaptőkével uj vállalatot 
fog létesíteni ,.Pöstyén Községfelesztö'Készvénytársaság'1 
ceggel. A gróf kötelezte magát arra. hogy külömbözőt 
pöstyéni ingatlanait a fiirdó fejlesztése érdekében á t
fogja engedni az uj részvénytársaságnak és ezek fejé- 
az uj vállalat részvényeiből 400.000 korona értéket kap.Palánkat Kaszinó szálloda rt. cég alatt 400.000 
K. alaptőkével uj vállalat alakult a bácsmegyeí Palánkán, 
mely megvette az ottani kaszinó-épületet, uj szállodát, 
mozgóképszínházat, színházi épületet, kaszinót és artézi 
fürdőt fog építeni. Az igazgatóság tagjai: dr. Nagy Ákos 
(vezérigazgató), Részéig Karoly, Reszeli/ Lápot, Raicht 
V. Frigyes, dr. Dembitz Sándor, llorovitz U. i... Abels- 
berg Károly, Lövinger Kálmán, Orom Arnold, Rosen- 
stoek Samu és Zsigmond János.

TJ,j l'ürdörészvénytársaság. Vörös László volt ke
reskedelemügyi miniszter elnöklete alatt Máriavölgyi 
Fürdő- és Asvángvú Kistermelő Rt. uj vállalat van 
alakulóban.

A „Hiolnpesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulntu*

t á r s a s  v a c s o r á i t
a következő vendéglőkben tartja meg :

1918 évi november hó 4-én : Kádár Miklós vénáig- 
lőjóbon (linporial szálloda)

1918. november hó ll-őn: Kittner Mihály| vondőplö- 
jóbon. (Metropol-szálloda). Egyuttnl nyugdijegyosiileti 
Közgyűlési vacsora.

I.oivenstefn II. utóda Horváth Námlor es. és kir. udvari 
szállító. Főüzlet: IV.. Vámház-körut 4. Telefon: József :!9-8S, 
vagy 89—89. Évtizedek óta az urszáa legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek es kávéházalnak állandó szállítója. Fióküzletek: VI., 
lui-r Istvan-utea 7. (Telefon 11-48.) és Svábhegy, Eötvös-ut 8. 
(Telefon 48—81.)

Vegyes hírek.
A vendéglők és kávéliázak nyitvatartása tárgyá

ban Budapest székesfőváros polgármestere a spanyol
betegség (influenza járvány) elleni védekezés érdekében 
t. évi október hó 18-án rendeletet bocsátott ki, melynek 
értelmében vendéglők, éttermek, kifőzések, kávéházak, 
kimérések, tej- és ivócsarnakok, korcsmák és italmérések 
f. évi október hó 21-től november hó 3-ig bezárólag 
legfeljebb este 10 óráig tarthatók nyitva. E rendelkezés 
nem terjed ki a pályaudvarok és vásárcsarnokok kör
nyékén levő azokra a vendéglőkre és kávéházakra, 
melyekre nézve a zárórarendelet ez idő szerint is kivé
teleket állapit meg. Elrendeli továbbá a rendelet, hogy 
a kávéházakat délelőtt 11 órától 1 óráig, a" vendéglő
helyiségeket pedig délután 4 órától 6 óráig alaposan 
ki kell takarítani és szellőztetni.

Eljegyzések. Winter Ármin szkv. honvédszázados, 
a Pöstyéníiirdő vállalat társtulajdonosa eljegyezte Szecs
kái/ Máriáimét, néhai Hzecskav, Kornél 'és ' neje, sziil. 
Éttér Lujza leányát. Esztergdfnban. — Jakusovczi és 
szellai Spolarits lrike, 8polarits György nagyiparos, 
vendéglős és kávés leánya és réthaíapi Hlatky József 
budapesti mérnök, tart. árkászfühadnagv házasságot 
kötöttek.

A budapesti kávésok beszerzési részvénytársasá
gának előkészítő bizottsága elhatározta, hogy tekintettel 
a megalakulás nehézségeire a részvénytársaság megala
pításától eláll és a jegyzett részvényekre befizetett 
összegeket befizeti.

A ven dégl ős i pari ásni at uj tagjai. A „Budapesti 
szállodások, vendéglősök cs korcsmárosok ipartársulata" 
az elmúlt hó folyamán a következő uj tagokat vette fel : 
Borsós Sándorné, Riltner és Hunyadi, Rnczl Feröncné, 
Sehönherr Ferencné, Erhardt József, llhorer Károly, 
Konoroth Józsefné. Steiner Gyula, Schwarz Zelmíi. 
Sciiwarz Lipót, V.ahareszku Sándor, I 'átmos Sámnelné.

A kávéházi árak újabb szabalyozasa. Az Orsz. 
Árvizsgáló Bizottság ujonan szabályozta a kávéháziján 
kiszolgáltatott cikkek árait. A tejárak emelkedésére 
való tekintettel emelte a fehérkávé árát tiz fillérrel, 
mig a feketekávé és pohár tea árát változatlanul meg
tartotta. A kannában felszolgált luxustea, a tojás és 
vaj árát 1.20. a két tojásból készült rántotta árát pedig 
2.60 fillérben állapította meg. Ezeket az árváltoztatásokat 
az árvizsgálobizottság csak olyan feltétellel engedélyezte, 
hogy azoknál a cikkeknél, amelyeknél a nyersanyagok 
árai esnek, azonnal redukciót léptetnek életbe és" a 
kávésok kötelezik magukat az összes fixfizetéses alkal
mazottaik fizetésének legalább tiz százalékkal való föl
emelésére. A „Budapesti kávésipartársulat“ elnöksége 
körlevélben figyelmeztette az ipartársulat tagjait, hogy 
amig minden egyes kávéház a hatóság részéről az uj 
árjegyzéket meg fogja kapni, az uj árakat az ipartár
sulat irodájában naponként délután 4—6 óra között 
megtekinthetik.

É t t e r e m  é s  v e n d é g l ő
nagyjövőjü, teljes modern és uj felszereléssel nagy 
délvidéki városban előnyös feltételek mellett bérbe 
adatik. Átveendő 1919. január 1-én. Csak intelli 
gens szakemberek küldjék ajánlataikat a rendel 
kezesükre álló töke (biztosíték) nagyságának meg 
jelölésével „Sörgyár11 jeligével a kiadóhivatalba

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A vendéglői jegyet a kávéházban is el kell fo
gadni ! Az „Orsz. Központi Árvizsgáló Bizottság" 1918. 
évi szeptember hó 16-án 2182/1918. kg. oszt. szám alatt 
kelt és a „Budapesti kávésipartársnlat‘‘-hoz intézett 
határozatával.kimondotta, hogy vendéglői jegy ellenében 
a kávéházak is kötelesek ebédet-vacsorát kiszolgáltatni. 
Az erre vonatkozó határozat szövege a következő: 
„Hivatkozással az ipartársulat 428/1918. számú átira
tára. válaszul utalok a székesfővárosi tanács 91.486— 
1917, Vili. sz. és 49.776/1918. VIII. tan. számú, a 
vendéglői étkezés szabályozásáról, illetve vendéglői jegy- 
rendszerről szóló határozataira,, melyek kétséget kizáróan 
magukban foglalják azt. hogy amennyiben kávéházak
ban ételek szolgáltatnak ki, ezekre a hivatkozott hatá
rozatokban foglalt rendelkezések az irányadók. Hang
súlyozza ezt a 49.776/1918. VIII. tan. számú határozat 
azon kitétele is, hogy a vendéglői jegy egy-egy szelvé
nyének bevonása ellenében az említett étkező helyek 
tulajdonosai egy-egy ebédet vagy vacsorát a megálla
pított kedvezményes áron tartoznak kiszolgáltatni, már 
pedig a hivatkozott határozat a kávéházakat külön is 
felsorolja bevezető részében." —

Az ecet és ecetsav forgalma. A hivatalos lap 
egyik legutóbbi száma közli a földmivelósiigyi miniszter 
rendeletét, amellyel az ecet és ecetsav-félék forgalmát 
szabályozza. E rendelet értelmében borecet néven csak 
olyan ecetet szabad forgalomba hozni, mely kizáróan 
szólóból készült. Gyüniölcsecet, mézecet. sörecet, elneve
zés alatt csak a megnevezésben előforduló termékekből 
előállított ecetet kell érteni. Minden forgalomba kerülő 
ocetneí tisztának cs romlatlannak kell lennie. Eceteszen
cia alatt, olyan folyadékot kel) érteni, mely legalább 
80 gramm ccetsavat tartalmaz 100 grammban és ecet- 
sav-tartalmát a cimkén meg kell jelölni, hogy vízzel 
való erős higitás nélkül élvezetre alkalmatlan és ve
szedelmes: Tömény ecetsav alatt, olyan vegytiszta ecet
sav értendő, amely 100 grammban legalább 95 gramm 
ecetsavat tartalmaz és a cimkén ezt a jelzést kell 
alkalmazni: Mérges, veszedelmes. Az ecet vagy ecet
sav pótló készítményeket csak a földmivelésügyi mi
niszter engedetnie alapján szabad forgalmira hozni.

A délutáni uzsonnákévá tilalom megszüntetése 
érdekében a budapesti kávésipartáésulat elnöksége kül- 
döttségileg tisztelgett Bódy polgármesternél, hol hivat
kozással a tilalom folytán este hét órakor megtorlódó 
forgalomra és a járványos időkre az-antugy is céltalan
nak bizonyult tilalom megszüntetését kérte. A polgár- 
mester tekintettel, arra, hogy a járvány folytán 
elrendelt intézkedések amúgy is csak ideiglenesek nem 
tar folttá szükségesnek, hogy e ' kérdésben eljárjon, 
miután a rendelkezési jog ez ügyben a közélelmezési 
minisztert illeti.

Budapesti Pincérek Köre. A budapesti szállodai, 
és éttermi alkalmazottak egy tekintélyes része „Buda
pesti Pincérek Köre“ elnevezéssel erkölcsi, gazdasági 
és kulturális törekvései előmozdítása céljából a közel
múltban uj egyesületet alakított, és erről a „Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Ipartársulata“ 
elnökségét meleghangú átiratban értesítette. Az átiratban 
kifejti az uj egyesület elnöksége, hogy a szállodás, 
vendéglős és korcsmárosipar munkásainak újjászervezé
sét, valamint a Kör megalakítását az iparban alkalma
zott munkások kettészakadása tette szükségessé és a 
pártoskodásnak oka nem egyéb mint az, hogy az ed
digi szervezetben uralkodó pártoskodások a tekintélye
sebb pineórosztály céljaival és érdekeivel összeférhetle- 
neknek bizonyultak. A Kör megalakitói szakítani kivan
nak azokkal az elvekkel’ és törekvésekkel, amelyek a 
munkaadók és munkások közötti békés viszonyt lehe
tetlenné teszik és veszélyeztetik a közös célokat és 
érdekeket. Ezért az uj Körnek célja az, hogy egy hasz
nos és erős, a munkások részére nélkülözhetlen és cél
tudatos szervezettel bíró intézményt létesítsen, arnely 

“Ttecsiiletes tevékenységével a pincérség erkölcsi, gazda- 
tági, társadalmi és közművelődési céljainak me°-valósi- 
sására alkalmas, egyben pedig arra is hivatott 'legyen, 
hogy megszüntesse a munkaadók és munkások közötti 
ellentéteket, végül pedig, hogy az a munkaadók és 
munkások közötti esetleges súrlódások békés kiegyeli- 
tésére is alkalmas légyott. fAz uj Kör vezetősége tevé
kenységében a munkaadók méltányló elismerését és 
támogatását is kéri.

A Budapesti kávésipartársulat uj tagjai. A bu
dapesti kávésipartársulat tagjai sorába az elmúlt hó 
folyamán a következő uj tagok léptek be: Bittner.János, 
Gerő Áron, Horváth Józsefné, Tiefenbruuner Dávid, 
Eugel András, Erbstein József, Schlesinger Maiióné. 
Blau Béla, Éried Gyula, Schlesinger Ármin, Steiner 
József, Grosz Sándor, Naftali Ármin, Zöldhegyi Miklós, 
Ury Ferénené, Freudenfeld Vilmos.

Halálozások. Németh Ferencné szül. Tory Mariska 
Németh Ferenc győri vendéglős, ipartársulati elnök
felesége f. évi október hó 13-án 33 éves korában, rö
vid szenvedés után elhunyt. Halálát a Wieser, ■ Tory
Fntz és Demkó családok gyászolják. ..... Friedmann
Monté budapesti vendéglős f. évi október hó 16-án 
hosszas betegség után elhunyt. Temetése 18-án délelőtt
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