
XXI. évfolyam Budapest. 1918 novem ber 15-én 22. szám

Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
- - - - - - - A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS KÁVÉS-IPAR ÉRDEKEIT ELŐMOZDÍTÓ SZAKLAP. -------

a —Szállodások, \ciidegl<>sök, Kávésok, Pincérok és Knvéssegédek Országos Njugdij-Egyesiileto” — A „Debreceni szab. kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Kávésok és Korcsmárosok Ipartársulata” — A „Nagvvaradi Szállodások. Vendéglősök, Kávésok 
és Korcsmárosok Ipartársulata- -  Az -Újvidéki Szállodások. Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata- -  A ..Kassai Ven- 
■léglősök. Karosok, Korcsmarosok és Pincérok Egylete- -  Az -Aradi Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata-v-  A ..Szegedi 
Szállodások. Kávésok. Vendéglősök és Korcsmarosok Ipartársnlata* — A „tijöri szab. kir. városi Vendéglősök, italmérők és 
Kávésok Ipartársulata" A „Szatmar sz. kir. városi Vendéglősök, Kávésok és Pincérek Egyesülete- — A „Pozsony szál), kir. 
városi Szállodások, Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipartársulata- — A „llorsodniegyoi Vendéglősök. Kávésok és Korcs- 
marosok Egyesülete A „Pecs-Hnranvai Vendéglősök Ipartársulata"— A „Kiskunfélegyházái Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata- A ..lludapcsti Kávesipartársulat- — . V -Nógrádvármegyei Korcsmárosok és Italmérők Egye- 
sillcte*4 A -lludapcsti Kávésok Szövetsége- — A „Pozsonyi Pincér Önsegélyző és Menliely-Egylet- A ..Nezslderi és Rajka*! 
járási Szállodások, Vendéglősök es Korcsmárosok IpartársuRita- — A -Tata-Tóvárosi Szállodások. Vendéglősök, Kávésok és 
Korcsmárosok Ipartársulata"—A-Magyar szállodás és vendéglős munkaadók egyesülete” — A ^Turócvármegyel Szállodások, 
Vendéglősök és Korcsmárosok ipartársnlata-

H I V A T A L O S  L A P J A

ELŐFIZETÉSI ARAK:
Negyed évre . 6 korona Egész évre . 24 korona 

Félévre . . .  12 korona Egyes szám ára 2 korona

TELEFON: 117—öl.

s Megjeleli
minden hó 1. ős 15. napján.
Laptulnjdonos-szerkesztő: 

F. K I S S  LA .! 0 S.

Szerkesztősei!: és kiadóhivatal: 
liudapcst, VI., Szondy-utca tó— f 7. 

Hirdetések fölvétele ugyanott. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

"" " ' ' 1 —  " ■ ........... -".rttywwTgT.................... . ■ - ■ .........  .................  ............... .

forradalom és béke,
szabadság és függetlenség.

Egy feledhetleu forradalmi éjszaka meghozta Ma
gyarország évszázadok óta elkobzott teljes szabadságát, 
és a rettenetes világégés nyomán, amely ötven hónapon 
át soha nem látott, soha nem érzett szenvedések özönét 
zúdította ezeréves hazánkra, a diadalmas hóke aranyos 
verőfénye int felénk. Mi, akik fájdalomtól elszoruló 
szívvel éltük végig az irtózatos öldöklések és pusztí
tások borzalmas esztendeit, akik könnyes, szemekkel 
néztük, miként omlik porba hős fiaink, a nemzet virá
gának vére távol országok véráztatta csatamezéin: akik 
itthon gyászbaborulva viseltük egy reánk kényszerült 
háborúnak minden csapását, minden megpróbáltatását 
és tenger szenvedéseit, ujjongó lélekkel, örömtől do
hogó szívvel köszöntöttük' a népakaratnak azt a dia-, 
dalmas, ellenálhatlau erővel kitörő megnyilatkozását, 
amely rombadülő, régi világok helyén egy uj világot, 
és ebben egy uj, egy boldogabb, egy szabadságban és 
függetlenségben élő Magyarországot lesz hivatva meg
terem leni.

Tiszta, ragyogó, fenséges és elemi erejii volt a 
népnek, a fájdalmak és gyötrelmek izzó füzében meg- 
acélozódoti népakaratnak ez a megnyilatkozása! A tiszta 
demokrácia, a teljes népszabadság, és a független 
ország fogantatása minden szenytől szeplőtlen maradt, 
es a nép és a katonaság mámoros és szent ölelkezé
sétől kipattanó forradalom nem a rombolás és pusztulás, 
hanem az ideálok tüzében fogant nemzeti ujjáébredés 
forradalma volt, amelyből áldás fakad és béke, meg
érlelődik a szabadság gyümölcse és a függetlenség vi
rága fakad.

Nincs háború többé! De van béke! Nincs szol
gaság, de van szabadság, függetlenség, egyenlőség, 
testvériség és a bizonytalan jövő fele szegzett tekin
tetünk előtt egy jobb és boldogabb jövő csábító képe 
bontakozik!

Érezzük, hogy a megfojtott és eredendő bűneiben 
pusztuló régi rendszer helyén a nemzeti ujjáébredés 
oltárai épülnek, amelyeknek oszlopai mögül nemzeti 
feltámadásunk ragyogó napja int felénk! A rég elfelej
tett áldásos béke jegyében a megújuló munka s a

nagyszerű alkotások végtelen sorának napjai és éve 
várnak reánk, és amikor lelkünk a gyászos emlékezés 
nehézröptfi szárnyain arra a gyászos szórnom korszakra 
száll vissza, amelyben négy éveli át, tehetetlen bénult
sággal, ökölbe szoruló kézzel voltunk kénytelenek végig
nézni, végigszenvedni nemzetünk .szomorú vesztét, or
szágunk iszonyú pusztulását, addig most, hogy az ország 
sorsa, a nép jövője azok kezébe került, akik a polgár
ság, a munkásság vágyainak /.ászlóhordozói, akiknek 
egész múltja hitvallás, az emberi jogok, a népjogok, a 
haladó eszmék és az emberszeretet m ellett: a bizalom
tele reménység piros rózsái ülnek ki arcunkra, szivünk 
és lelkünk pedig megerősödik egy jobb jövő acélos 
bitében és megingathatlan reményében, és megerősödik 
bennünk az a szilárd akarás es az a fogadalomszerii 
elhatározás, hogy a vezetők és a nemzet nagy és súlyos, 
emberfeletti, de nagyszerű munkájában mi is részt 
akarunk venni, részt is fogunk venni, és bármennyire 
körülirt, bármennyire korlátok közé szorított is legyen 
a magunk munkaköre, segítségére leszünk azoknak, akik 
az njjáalkotás korszakos munkájának elvégzésére hi
vatva és hivatottak lesznek.

Mi is, akiknek gyermekei és testvérei omló vé
rükkel írták be nevükét az évekik tartó világháború 
történetének lapjaira, amíg mi magunk idehaza tűrő 
lélekkel viseltük irtózatos szenvedéseinket, részt fogunk 
venni ebben a munkában, és a polgári és iparos köte
lességek becsületes és lelkiismeretes teljesítésével min
dent meg fogunk tenni, hogy további sulyok megpróbál
tatások "közepette is becsülettel és erővel megálbassuk 
a helyünket a népeknek körülöttünk kavargó tengerében, 
amelyek ádáz módon tajtékzó hullámai most kezdik csak 
igazán ostromolni a mi kis drága magyar szigetünket. 
E»y akarattal, egy érzéssel összefogjuk szedni minden 
eiáinket. minden jó és tiszta akaratunkat, hogy egymást 
gvámolitva és támogatva a reánk várakozó nehéz idők
ben hozzájárulhassunk ahhoz, hogy ebből a szegény, 
ezer év óta elkinzott és ezer év óta szenvedő országból 
egy boldog és megelégedett országot csinálhassunk, és 
hogy a reánk törő rossz indulattal szemben az igazsá
gunkba vetett bit erejével ply áttörbctlcn gátakat emel
jünk. amelyek látára az elpusztitbatlan magyar őserő 
is hozzá fog segíteni bennünket Magyarország évezredes 
jogainak tiszteletéhez és biztosításához,

léseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A diadalmas forradalom megfojtotta a régi átkos 
rendszert! Ezentúl az ország ügyeinek intézésében csak 
a magyar nép. a magyar polgárság akaratának és vá
gyainak érvényesülése leltet az állatni munkásság alap
elve. alapeszméje 1 Elsöpörtük az ország éléről azokat, 
akik a modern eszmék és törekvések esküdt ellenségei 
voltak, akiknek bürokratikus rendszere születésen ellen
sége volt a gondolat és a cselekvés szabadságának, és 
akik épp ezért soha sem kellettek sem testünknek, sem 
lelkűnknek ! Uj szellem, ttj eszmék, uj törekvések vették 
át az uralmat, és ezért bárhonnan és bármely veszély 
is fenyegesse e pillanatban sokat szenvedett hazánkat, 
e nagy és válságos napokban nem szabad félnünk, nem 
szabad egy pillanatra sem elcsüggednünk, hanem össze 
kell szednünk minden legjobb erőnket, minden tiszta és 
értékes tehetségünket, hogy a nemzet élére került nem
zeti választottak akadálytalanul és sikeresen végez
hessék el az ujjáalkotás nagy és nagyszerű munkáját, 
amely egyformán fogja szolgálni minden társadalmi és 
gazdasági közületitek közérdekeit I Erős akaráttal, meg- 
ingatliatlan kitartással a háború folyamán elveszett 
összes erkölcsi és anyagi javainkat a reánk várakozó 
és egészen nj irányokban kifejlődő nemzeti munka 
révén még mindig visszaszerezhetjük, és ha a maga 
helyén mindenki becsülettel megteszi a maga köteles
ségét, hazánk kimerithetlén erkölcsi és anyagi erőforrá
saiból a pusztulások romjain uj életet, uj áldást, uj 
boldogságot, fejlődést és felvirágzást fakaszthatunk!

Most a nép dolgozni akaró fiai vettéksát az ország 
vezetését! Azok. akiket erre a vezetésre a mnnkakósz- 
ségen kivid tehetségük, tudásuk, munkaerejük tesz hiva
tottakká. Álljunk nfelléjtik, hogy nagy és szent hiva
tásukat akadálytalanul teljesíthessék, hogy munkásságuk, 
amely elé bizalommal és szeretettel nézünk, eredményes 
legyen!

Évi jelentés
a Sz. V. K. P. és K. 0 . Ny.
I9!7—1918. évi m űködéséről.

(Folytatás.)
5. Tagőijuisszatérités.

Tagdijvisszatéritésben részesül a tag vagy jog
utódja az alapszabályok 39. §-a alapján törlés .esetén, 
továbbá az alapszabályok üÖ-ik §-a alapján önkéntes 
kilépés esetén, végül az alapszabályok 22. §•& alapján 
akkor, ha a nyugdíjbiztosítás felemelése esetén a mun
kaképtelenség vagy elhalálozás a felemelést követő 10 
éven belül következik he. Utóbbi esetben a tag illetve 
özvegye és árvái egy összegben kapják vissza a fel
emelésre befizetett különbözetet.

Bár az igazgatóság az alapszabályok értelmében 
mindenkor készséggel és pontosan folyósítja a visszafi
zetéseket, melyek á tagot kilépése vagy törlése folytán 
megilletik, mégis kívánatos, hogy ily eset minél kevesebb 
forduljon elő.

Tagdijvisszatéritésben részesültek: 
az 11)1 T. évben.

1. néhai Stöckel Tamás örök.
2. Csukovits István
3. özv. JleHcner Ferencné
4. Grunninger József
5. Kasprák István
(i. Gödör Gyula

Összesen

35.72 
201.63 
167.96 
335.86 

60.— 
65.28

326.498 korona 34 fillér az alapítvány és adomány, 
847.740 korona 93 fillér a tagsági dij számlára esik. 
A tartaléktöke 26 270 korona, a kezelési és rendelke
zési alap 14.613 korofia 45 fillér. A vagyonból 1,138.320 
korona 35 fillér értékpapírokban (árfolyamunk szerint 
számítva), 35.240 korona készpénzben folyószámlán, 
3448 korona 31 fillér készpénzben a postatakarékpénz
tárban feküdt.

A hátralékos tagsági járulékok összege meghaladja 
a 80.000 koronát, a minek legnagyobb része azonban 
be fog folyni.

A vagyonelhelyezésről az 1. pont alatt számoltunk 
be. A gyUuiöIcsöztetés kedvező, átlagos kamatjövedelem
cca. 5 u/o.

Az 1917. évi vagyongyarapodás 153.945 korona 
67 fillér. Befolyt értékben mintegy 80.000 koronával, 
kinnlevő (tagdíj) követelésekben mintegy 27.000 koro

nával emelkedett a vagyonmérleg.
A folyó óv június 30-án lezárt számadásokat kö

zöljük, e félév alatt a vagyongyarapodás 75.020 korona 
32 fillér.

Nyereség és 

Tartozik 
Dologi kiadások :

yeszteségszámta Ibis. június itó-un.

K 866.45 
6. Egyesületünk uagyona.

Kezelési költség- K 55 l .98
Posta költség „ 223.04
Nyomtatvány 4̂ g 1 5*5 Ö

Személyi kiadások:
Tiszti íjzetés K 5300.50

Egyesületi kiadások: i
Nyugdíj K 5102.76
Végkielégítés .  1877 83 K 6980.59
Egyenleg „ 19311.97

t K 32828.08
Követel: ■' . -

Kamatok:
Értékpapír kamat K 30115.75
Kamat, késedelmi-

kamat ,, 366.02
Kezelési dij és bély. 2346.31 K 32828.08

K 32828.08

Méloií-szninla 1918. junius lió 30-án.
Tartozik :

Krtékpapir
számlának K 1,138.32035

Folyószámlaadós
számlának ,. 88.405 —

Postatakarékpénz-
tári számlának „ 4.076-23

Hátralékos tagsági
dij számlának „ 109.326-24 K 1.340 12782

Követel:
Tagságidij szám-

látói K 901.336.00
Alapítvány adomány

számlától ,. 34(3.110-31
Tartaléktőke számi. .. 26.270’—
Kezelési alap „ „ 12.945-45
Hitelező ,. 43.569 —
Függőtétel . 9.897-— K 1,340.127-82

Kelt
K 1.340.127-82

Budapesten, 1918. június hó 30.
Maczkó Kálmán s. k.

főkönyvelő-
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.

Az 1917. évi december 31-én lezárt mérlegadatai 
szerint a vagyon: 1,265.107 korona 50 fillér. Ebből
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111. Udlasztmanyok működése.
1. Központ.

Igazgatóságunk liavonkiut — rendszerint a hónap 
utolsó péntekjén — rendes ülést, ezenkívül a felmerült 
szükséghez képest a különös fontosságú és halasztást 
nem tűrő ügyek elintézésére rendkívüli üléseket is tar
tott. Az igazgatósági ülések rendes tárgya a választmá
nyok havi elszámolásainak felülvizsgálása, a tagok vagy 
igényjogosult hozzátartozóik részére tagdíj visszatérítések, 
végkielégítések, nyugdijak, és segélyek megállapítása, 
nyugdíjbiztosítások felemelése, tagok felvétele, törlése, 
lizetósi halasztások adása stb. szóval az egyesületi 
ügyek központi intézése az alapszabályok 83 87. ij-ai 
alapján. Az igazgatósági iilósoket minden alkalommal 
Bokros Károly elnök vezette, ki teljes odaadással, buz
gón, lankadatlan energiával és az egyesületi ügyek 
legapróbb részleteire is kiterjedő figyelemmel vezeti 
immár 21-ik esztendeje egyesületünket.

Az egyesület igazgatóságának és felügyelőbizott
ságának tagjai tiszteletbeli állásukat dicséretremóltó 
ügyszeretettel töltik be és pontosan résztvesznek az 
üléseken.

Az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjai közül: 
Bálim János, Gundel Károly, Holub Rezső, Hack István, 
Kittner Mihály, Komnier Ferenc, Kővári Jenő és Oláh 
.Gyárfás Mihály urak katonai szolgálatot teljesítenek.

Az igazgatósági üléseken az ügyeket egyesületünk 
jogtanácsosa Dr. Nagy Sándor ügyvéd adja elő, kit 
munkájában az egyesület titkára Bolgár Menyhért tá
mogat. Az igazgatósági ülések jegyzőkönyveit egyesü
letünk hivatalos lapjában a „Magyar Vendéglős és 
Kávésipar"-bán és a „Fogadó" cimii szakközlönyben 
minden egyes alkalommal közöljük és ezenkívül a vi
déki választmányoknak is megküldjük. Ezenkívül a fenti 
szaklapokban liavonkiut közöljük a folyósított nyugdijak 
végkielégítések és tagdíj visszatérítések jegyzékét, vala
mint a tagokat érdeklő minden fontosabb közleményt.

A felügyelőbizottság is több ülést tartott és az 
egyesületi vagyon kezelését és a könyvvezetést lelkiis
meretesen ellenőrizte. A felügyelőbizottság üléseit Fran
cois Lajos felügyolőbizottsági elnök vezette, ki éber 
ügyelőmmel és nagy iigybuzgalonimal őrködik egye
sületünk erkölcsi és anyagi érdekei telett. A fel
ügyelőbizottság tagjai az igazgatósági üléseken is 
résztvesznek.

Az igazgatóság teendőinek előkészítését, az igaz
gatósági üléseken tárgyalásra kerülő ügyek véleménye
zését, a hozott igazgatósági határozatok foganatosítását, 
a könyvvelóst, a választmányokkal s a tagokkal való 
levelezést a központi iroda végzi, ez intézi el a buda
pesti választmány és a választmányokon kiviili tagok 
összes ügyeit is. Élén áll Dr. Nagy Sándor jogtanácsos, 
a titkári teendőket Bolgár Menyhért látja el, a tagok 
gyűjtésével pedig Delfin Samu foglalkozik.

A központi iroda a tagok levélbeli kérelmeinek 
azonnal eleget tesz és a személyes érintkezésben is 
a hivatalos érák’ alatt d. u. 3—ti-ig a tagoknak rendel
kezésére áll. Azok akik az egyesületbe belépni óhajta
nak, közvetlenül is fordulhatnak a központi irodához 
(Budapest, IV. kér., Melimed Szultán-ut 35. II. ént. 5).

Dagyuenöéglő
Badapest legforgalmasabb utján átadó uagy 
bérbeadó. Értekezés: ifj. ür. Faluói lenó' 
ügyvédnél, U., Lipót-körut 23.

A közvetlen érintkezés megkönnyítése céljába 
ezúton is felkérjük tisztelt ragtársainkat, hogy az 
egyesület központi irodájával lakcímüket és annak 
változását mindig pontosan tudassák, a .csekklapokra 
pedig a tagsági járulékok befizetésekor nevüket és 
lakcímüket olvashatóan irjálc.

Végül hálásan emlékezünk még meg F. Kiss 
Lajosról, a „Magyar Vendéglős és Kávésipar* szerkesz
tőjéről. aki egyesületünk megalakulása óta úgyis mint 
egyesületünk hivatalos lapjának szerkesztője, másrészt 
pedig mint felügyelőbizottságunk agilis tagja lankadatlan 
buzgalommal és szeretettel szolgálja egyesületünket.

A budapesti tagok közül azokat, kik befizetéseiket “ 
l'i'ósz György pénzbeszedőnk utján teljesitik, a központi 
iroda a budapesti választmány neve alatt tartja nyilván 
és befizetéseiket külön számolja el.

Az 1917. évi számadatokát itt közöljük :

Bo vi’lol. Kiadás

Mely hóban Tagsági- 
> ülj ■

Kezelósi-
dij Nyugdíj |

1 UglllJV.
«egó ly  é s  
v u g k ie ló g i-  : 

'  té s

KozeJé.si
költség

1911 . jan. 1 1636.34 102.81 4.08 53 869.90
febr. 1336.20 90.04 589 37 328.95
márc.j 1612 40 108 45 477.86 329.15
ápr. 1847.39i 126.03 412.86 35.72 579.20
máj. 2030.15 129.74 774.55 537.49 i 760.08
jun. 1687.7 2, 1 14.75 472.02 , 167.96 450.80
juh 1568.27' 1.08.33 586.41 670.42
a u g .  ; 1845.27 136.72 546.61 390.50
szept. 2048.70: 158.39 467.86 9.18 559.05
okt. 1661.271 119.45 452.86 200. 670.45
110V . 3082.46 238.86 561.61 1546.35

i dec. j 1634.2G 116.57 445.36 475.28 547.05

Összes bevétel 23540 korona 66 fiilér

kiadás 15329 43 ,
Felesleg 8211. korona 23 fillér

Taglétszám: 269. Nyugdíjasok száma: 17.

2. Kassai ua'lasztma'ny.
Ezen legrégibb választmánynak tagjai az elmúlt 

esztendőben is pontosan eleget tettek tagsági kötele
zettségeiknek. A választmány elnöke Stern Lajos, a ki 
tisztét évek sora óta kiváló szakértelemmel és buzgón, 
tölti be. Önzetlen munkájában Greiner Márk pénztáros 
és Hékefy Ödön titkár támogatták lelkes odaadással.

Az 1017. évi eredmény a következő :
7levelei Kiadás

jM ely hóban ! Tagdíj
r

(Kés. kain. 
1 kezelési- 
í dij

1 Nyugdíj ;
Tagdijy.

vögkielügi- : tés
Kezelési
költség

1917. jan.
i

260.43 14.67 2.25 24.— !
febr. 143.97 8.53 2 0 . -  j
márt*. 141.39 8.39 • 2 0 . -
ápr. 174.43 10.13 20.
máj'. 151.18 8.90 , 2 0 . -  i
jun. 180.93 10.41 75.— 20.— !
juh 213.27 12.73 225.— 2 0 -  .
aug. 198.10 11.12 2 5 . -  i
szept 206.27 12.35 ! 2 0 . -
okt. 206.00 j 11.56 í 20.'— I
nov. ; 231.86 ! 15.28 i 20.— 1

• dec. | 131.35 : 12.85 ; 20. -

Összes bevétel: 2476 korona 70 fillér
„ kiadás: 774 — „

Felesleg 1702 korona 70 fillér
Taglétszám : 25. Nyugdíjas : 2.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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3. Pozsonyi udlasztmdny.
A pozsonyi választmány a taglétszámot éa-a beté

teit tekintve a legnagyobb vidéki választmányunk. Inté
zetünk megalakulása óta ezen választmány tagjai 
pontosan teljesitik fizetési kötelezettségeiket. A havi 
üléseket Kern Endre elnök vezeti, a választmány tisz
teletbeli elnöke pedig Szirmay Károly, akiket Padnsitzky 
Lajos titkár és Kocsmáim Márton pénztáros támogattak. 
Padusiczky és Koczmanii urak hndbavoniilása óta r ned- 
1-ich Károly' v'égzi a titkári és pénztárosi teendőket, ki 
pontossága s lelkiismeretes ilgybnzgósága által dicsóretre- 
méltó tevékenységet fejtett ki.

Az 1917. évi eredmény a következő :
Bevétel Kiadds

1 I I d g U i J V .  1 r  .  i  i
,, Tagsági-! Kezelési- \*,.11(rfin ! negaiy kezelési 

Mely hóban, dij 1 vógkiHlégi-i költség

1<>1 (. jau. 
febr. , 
ni&rc.j 
ápr. 
máj. 
jun. 
jul.
aug. 
szept. 
okt. i 
nov. i
dec. ;

áij

460.70 !
460.70 \
460.79
459.79 !
461.79
460.79
460.70 !
460.79 i
460.79 . 
453.27 ;
453.70
453.70

<tij

23.37
23.37
23.37 

.23.37
23.37
23.37
23.37
23.37
23.37 
23.43 
23.— 
23.—

200-

37.90 
38.90'
38.90
37.90
37.90 
38 00
38.90
38.90 
37.00
37.90
37.90
37.90

Összes levétel: 5787 korona 54 fillér 
„ kiadás: 659 ,. 80 „

Felesleg: 
Taglétszám: 40.

5127 korona 74 fillér

5. Kolozsudri udlasztmdny.

E választmány 1914. évben a háború kitörése 
előtt néhány hónappal alakult s csakhamar 23 tagból 
állott, mely szép eredmény id. Feszi József, Dunszt 
Gyula és Varga László fáradhatatlan és lelkes tevékeny
ségének küssönkető. Sajnos a csakhamar kitört háború 
e választmányunk szépen induló működését alaposait 
megzavarta, minthogy tagjai legnagyobb részének a 
vezetőséggel he kellett vonulni és így e választmány 
működését kénytelen volt ideiglenesen megszüntetni. 
Reméljük azonban, hogy a háború befejezésével ered
ményes miiködését újból megkezdheti.

6. 5zegeöi udlasztmdny.

A tagok csekély szánta miatt e választmány mű
ködését ideiglenesen felfüggesztettük azon reményben, 
hogy a háború után beálló kedvezőbb gazdasági viszo
nyok között a választmányt újra szervezhetjük. A sze
gedi tagok befizetéseit addig a választmányon kívüliek 
között számoljuk el. Jurantvits Ferenc választmányi 
elnök tagja- marad igazgatóságunknak, és ugy öt mint 
Juranovits Gyulát és a „Tisza11 szálloda egész személy
zetét mindenkor egyesületünk lelkes hívei közé számítjuk.

7. 'Udlasztmdnypn kiuiiliek.

E csoportba azon tagokat soroztuk, kik befizeté- 
> seiket postatakarékpénztári csekk utján eszközük.

Összes bevétel:
Tagsági dijak K 21.545.60
Kezelési dijak K 1.443.48

K 22.989.08
Taglétszám 363:

4. Szombathelyi udlasztmdny.
A választmány havi üléseit llerczeg Ferenc elnök 

vezeti immár évek hosszú sora óta lankadatlan buzga
lommal. A kezelési teendőket Heigl István titkár-pénz
táros látta el dicséretreméltó pontosággal. Az alelnöki 
tisztet Berzay Gyula, az ellenőrét pedig Unger Pál tölti 
be, kik mindenkor lelkes támogatói voltak egyesületünk
nek. Ezen agilis vezetőségnek köszönhető első sorban, 
liogy az elmúlt esztendőben az ottani választmányi tagok 
száma 18-ról 38-ra szökött fel és a bevétel is majdnem 
kétszerese az 1916. évi bevételnek.

Az 1Í117. övi oredméiij' a kővetkező :
Bevétel. Kiadás

Mely hóban Tacsági-
dij ]

Kezelési*
Ölj Nyugdíj

Tagdíjv. ! . Isegély é» kezelési ! 
! végkujiégi- j költség !

j  1917. jatt. 136 58 7.14 68.74 12 .-
felír. 165 — 8.64 121.24 .12.—
márc.i 144.33 í .55 95.24 12,
ápr. , 144.33 7.55 94.49 12.—
máj. 144.33 7.54 94.99 12.
íiui. 130.12 6.80 94.99 12.— i
jul. 331.42 26.36 94.99 16.—
aug. 459.60 39.44 94.99 12.- ■ J
szept. 451.83 39.05 94.99 12.—
okt. 462.81 38.79 94.99 20—
nov. 416.05 34.77 94.99 12.—
dec. 416.05 34.77 94.99 12.:— í

Összes bevétel: 3660 korona 35 fillér 
kiadás: 1295 ,. 63

1' elesleg : 2364 korona 72 „

(Folytatása következik.)

Törvények, rendeletek.
A s ö r  á r á n a k  m e g á l la p í tá s a .

A „Budapesti Közlöny11 1918. évi november hó 
13-iki számában megjelent az „Országos Központi Ár- 
vizsgáló Bizottság" 1050/1918. számú rendelete, mely 
a sör tájékoztató árát állapítja meg. A rendelet szerint 
a hordósör gyári tájékoztató ára budapesti és budafoki 
sörgyárak gyártmányaira nézve, sörlé-fok szerint hek- 
toliterenkint 113 korona 00 fillér és 132 korona között 
váltakozik. Vidéki gyárak gyártmányai hektoliterenként
4—5 koronával drágábbak. Külön rendelet fogja meg
állapítani a sör árát. a fogyasztó részére, valamint a 
palacksör árát is. de mivel a rendelet már ma életbe 
lép — a legközelebbi napokban, a később kiadandó 
rendeletektől függetlenül, a vendéglősöknek is le kell 
szállitaniok a sör árát. Az eddigi 80 filléres, 1 koronás 
árak helyett egy pohár (3 deci) sörért legfeljebb 60—80 
fillér lehet egy pohár sör árát. A rendelet szövege a 
következő:

P A P Í R S Z A L V É T A
kávéházi és étterm i

a legolcsóbban beszerezhető' 
BERKOVITS K Á RO LY N É

Hektograph sokszorosító éttermi, kávéházi ezukrászpapir 
és papírszalvéta raktára. — BUDAPEST, VII., Sip-u. 4.

Telefon 100—07. szám.Taglétszám: 38. Nyugdíjas:

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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„ Az Országos Központi Arvizsgálő Bizottság a sör 
tájékoztató arat az alábbiak szerint állapította meg:

a) A hordósör gyári (előállítói) tájékoztató ára az 
egyes minőségek szerint a kövétkező •

1. Budapesti és budafoki sörgyárak gyártmányaira
nézve
Sörlé Extráiét tartalom ár hektoliterenként

legalább 4.0 fok UH K (Í0 f
” ő.O „ 125 „ 60
,• 6.,> .. de legfel. 7.0 f. 132

Sörlé Extralel tartalom ár hektoliterenként
2. Vidéki sörgyárak gyártmányaira nézve

legalább 4.0 fok 117 K 60 f.
.• 5-0 130 „ 40 ,

6.0 • 137 „ 20 ,
Az árak helyt gyárt, hordóban értendők. A hordót 

a vevő köteles visszaszolgáltatni.
Amennyiben a 3293/1917. M. E. rendelet 2. Jj-ában 

nyert felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter az 
Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszterrel 
egyetértőleg 6.5 foknál magasabb cukormérő fokit 
sörléből készült sör termelésére add engedélyt, agy az 
ilyen sörért a belföldi forgalomba követelhető ár-külön 
fog megállapittatni.

b) A sörnek a nagykereskedelmi fogalomba közvet
len fogyasztás célját szolgáló forgalomra vonatkozó 
tájékoztató árát, úgyszintén a palacksör tájékoztató 
árát az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság külön 
határozatban fogja meghatározni.

c) Ha az előállító iparvállat indokolt esetben a 
megállapított tájékoztató áraktól eltérő árakat kíván 
számítani, kérje ki előzetesen az Országos Központi 
Árvizsgáló Bizottság engedélyét.

d) A megállapított tájékoztató árak joghatályára 
nézve a 3678/1917. M. E. számú rendelet (1. a „Buda
pesti Közlönynek 1917. október 2. napján megjelent 
227 számában) vonatkozó rendelkezései irányadók] ehez 
képest nem büntethető az aránytalanul magas áron 
való árusítás kihágása miatt (36781917. M. É. 28. §.) 
az, aki a megállapított tájékoztató árat túl nem lépi.

e) A megállapított tájékoztató árak kihirdetési 
napján lépnek hatályba.

Budapest, 1918. évi október hó 30. napján.
Dr. Friedmann Ernő s. k. 

az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnöke.

A k á v é h á z i  c ik k e k  t á jé k o z t a t ó  á r a .
Az O. K. A. 11. 9700 191S. sz» rendeleté. (Megjelent a 

„Budapesti Közlöny" 1918. nov. 12. számában).
Az Országos Központi Átvizsgáló Bizottság a ká

véházi cikkek árát az alábbiak szerint állapította meg:
,a) Az egyes kávéházi cikkek tájékoztató árát a 

mellékelt táblázat tünteti fel.
b) Ha a kávésiparos indokolt esetben a megálla

pított tájékoztató áraknál magasabb árt kíván számítani, 
kérje ki előzetesen az Országos Központi Árvizsgáló 
Bizottság engedélyét.

c) A megállapított tájékoztató árak joghatályára 
nézVe a 3.678/1917. M. E. számú (a Budapesti Közlöny
nek 1917. évi október hó 2. napján megjelent 227. szá
mában kihirdetett) rendelet vonatkozó rendelkezései 
irányadók, ehhez képest nem büntethető az aránytala
nul magas áron való árusítás kihágása miatt 3.678/1917. 
M. E. szánni rendelet 28. §-á), aki a megállapított 
tájékoztató árt túl nem lépi.

d) A megállapított tájékoztató Arak kihirdetésük 
napján lápnak hatályba.

Budapest. 1918. évi október hó 30. napján.
Dr. Friedmann Ernő s. k., 

az Országos Központi Árvlzsgáló Bizottság 
elnöke.

A ! B C 1 D :
A cikk megnevezése c,op. tba Borozott helyiségekben ]

f i 1 A r

Egy adag tejes kávé 
Legkevesebb 2 dl, ebben 1 ‘/s 
dl. tej és V, dl kávé. 13 gramil? 
cukor. Besűrített tejnél 1 kg.- 
hoz legfeljebb 2.35 liter viz 70 70 80 80

Eg.v adag 1 eke,te kávé v.kapuciner 
Legkevesebb 1 dl. kávé és 9 
gramm cukor. Készítéséhez 30 
gramm hadikávé l liter vízhez 50 G0 60 70Egy adag tej 
Legkevesebb 2 dl. 70 70 80 80.| Egv adag tea
Pohárban vagy csészében fel
szolgálva, legkevesebb 2 dl. 
13 gramm cukorral 4(1 56 56 60' Tea kannában
Cukorral és rummal 100 110 120 ISORum 
1 cl 40 40 40 40
Vs el 20 20 20 20:

| Grog, csaja 
Meleg bor

l.egkevesebb 1 dl

250 250 250 250

200 200 200 200
| Szikviz

Legkevesebb 2 dl 30 30 30 3 0 1
Kis üveg kristályvíz 70 70 70 701
Egy adag málnaszörp 

2 l/a dl szódavíz és ebhez 50 
; gramm málnaszörp 100 110 120 130

Aludttej 
Legalább 2 dl 100 1.00 100 100

Egy adag vaj
Legkevesebb 20 gramm 100 110 ' 120 120

; Egy adag méz 140 140 150 150
Egy adag James 

Legkevesebb 5 dekagramm 90 90 90 90
Egy főtt tojás 110 110 120 120 '

• Egy adag tojásrántotta 
2 tojás. 10 gramm zsír 250 250 2110 260

: Egy adag sonka
Legkevesebb 8 dekagramm 600 650 700 700

j Egy adag szalámi
Legkevesebb 6 dekagramm 400 400 400 400

Egy adag nyelv 
Legkevesebb 8 dekagramm 000 050 700 700

Egy adag debreceni
Legkevesebb 12 dekagramm 
mustárral vagy tormával 400 400 400 400

Egy adag párisi (braunschweigi) 
Legkevesebb 10 dekagramm 400 400 400 400

Egy pár virsli 
Tormával vagy mustárral 240 240 240 240

Egv üveg világos sör 210 210 210 i>10
Egv üveg'barna sör 230 230 230 230
Liptói juhtiiró vagy esemegeturó 

Legkevesebb 10 dkg 200 200 200 200
Liptói juhtiiró vagy esemegeturó 

körítve. Legkevesebb 10 dkg 
túró, 2 dkg vaj, köménymag, 
paprika 320 320 320 320

Eoquefort 
egy szelet 240 240 240 240

Camembert 210 210 210 210
Fél kicsi vagy negyed nagy 190 190 190 190

PAIpusztai. Egy darab 
Dőry-Pusztai. Egy negyed 250 250 250 250
Egy csésze csokoládé 

Tejjel készítve 250 250 250 250

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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S z a b a d d á  t e t t  é le lm ic ik k e k  s z á l l í t á s a .
Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető miniszter 
335.000/1918. IV. (1. számú renddete egyes élelmi
cikkek szállításának a belföldi forgalmúban szabaddá 

tétele tárgyában.
A vonatkozó kormányrendeletekben nyert felhatal

mazás alapján a tehéntejből és juhtejből készült térnié- 
keknek (3687/1917. M. E.). az élő és leött baromfinak 
és zsírnak, valamint az ezekből készült élelmiszereknek 
(3683/1917. M. E.) méznek és méhviasznak (3117/1916. 
M. E.), a már eddig is szállítási igazolványhoz kötött 
zöldség-, főzelék- és gyümölcsféléknek, ideértve a diót 
és dióbelét is. valamint az ezekből bármiként készített' 
)száritott. savanyított, befőzött vagy egyébként előállí
tott) és báómiként csomagolt konzervnek, gyümölcsíznek 
(3400,1917. M. E.) vasúton, hajon és gépkocsin való 
szállítása és a szállításhoz szskséges igazolvány kiszol
gáltatása tárgyában a következőket rendelem:

Felsorolt cikkeknek az ország területén belül való 
szállításához jelen •rendeletem megjelenésétől kezdve 
szállítási igazolvány nem szükséges, kivéve, ha a szál
lítás Fiúméba vagy olyan vasúti állomásra történik, 
amelyen Morvát-Szlavonországba, Ausztriába vagy álta
lában az erszág határán kiviil fekvő vonalakra átmenet 
történik.

Ezekre az állomásokra továbbá Fűimébe, valamint 
Horvát-Szlavonországba, Ausztriába s általában az ország

mm ■« mm m *Közgyűlés.

Az E lső M agyar R észvény-Serfőződe
t. c. részvényesei ezennel tiszteletteljesen meghi
vatnak a folyó évi november hó 19-én délelőtt. 
10 érakor a társasát) V ili., Fsterházy-utca 6. sz. 

/. emeleti irodahelyisét/ében tartandó

Ll.rendes közgyűlésére.
NAPIREND:

1. Az igazgatóság évi jelentése, a felügyelő
bizottság által megvizsgált zárszámadások és mérleg 
előterjesztése, a kifizetendő osztalék megállapítása 
és a felmentvén}' feletti határozathozatal.

2. Egy igazgatósági tag választása.
A felügyelőbizottság díjazásának megálla

pítása.
4. A nyugdijszabályzat módosítása.
Azon t. c. részvényesek, kik szavazójogukat 

gyakorolni akarják, szíveskedjenek részvényeiket 
azok szelvényeivel együtt, az alapszabályok 13. 
S-a értelmében legalább három nappal a közgyűlés 
elüt a Magyar Országos Központi Takarékpénz- 
nál (Budapest, IV. kér., Deák Ferenc-utca 8. számi 
téritvény ellenében letenni, hol a felögyelőbizottság 
által megvizsgált és helybenhagyott mérleg, vala
mint az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentései 
njo c nappal a közgyűlés előtt a részvényesok 
rendelkezésére állanak.

Budapest, 191S november 1-én.

_______________  Az igazgatóság.

határán kiviil fekvő helyre történő szállítás esetében 
azonban a küldemény súlyára való tekintet nélkül szál
lítási igazolvány feltétlenül szükséges és azt

Ai a tehéntejből és juhtejből készült termékekre, 
a mézre és méhviaszra, továbbá a baromfitojásra az 
Országos Közélelmezési Hivatal:

B) élő és leőlt baromfira, baromfihúsra és zsírra, 
valamint az ezekből készült élelmiszerekre, továbbá vadra 
és vadhúsra az Országos. Közélelmezési Hivatal utasí
tásai szerint, az Országos Vadforgalmi iroda;

0) zöldség-, főzelék-, gyümölcsfélékre valamint az 
ezekből bármiként készített és bármiként csomagolt 
konzíervre, gyümölcsízre stb. ugyancsak az Országos 
Közélelmezési Hivatal utasításai szerint az Országos 
Zöldség-. Főzelék- és Gyümölcsforgalmi Részvénytársa
ság szolgáltatja ki.

Továbbra is érvényben marad azonban a hivatali 
elődöm által 50.000/1918. -IV. d. szám alatt kibocsátott 
rendelet ama intézkedése, mely szerint a határszéli és 
az ország határán kívüli forgalomban az utas által 
kézipodgyászban magával vitt élelmiszerek és egyes 
közszükségleti cikkek szállításához szükséges engedélyt 
minden cikkre nézve az Országos Közélelmezési Hivatal 
(Budapesten a székesfővárosi tanács/ szolgáltatja ki. >

Budapest, 1918. évi november hó 5-én.

Dr. Nayy Ferenc s lt.,.
közélelmezési miniszter.

A g á z fo g y a s z tá s  k o r lá to z á s a .

A szénügyek kormánybiztosának 8400.1918. számú 
rendelet*! a gázfogyasztás korlátozása tárgyában.

A m. kir. minisztériumnak 4.956/1917. M. E. szánni 
(a Budapesti Közlönynek 1917. évi december hó 23-án 
megjelent 296. számában kihirdetett) rendelete alapján 
a következőket rendelem:

1. íj. Gáztűzhelyek, resók és gázüstők csakis reg
gel 7 órától 8-ig, délben V sl2 órától V,3-ig és este 
7 órától 9-ig, használhatók.

2. §. Gázvilágitás céljára magánlakásokban helyi
ségenként csak égy lángot szabad hasznáini

3. §. Egy és ugyanazon helyiségben (magánlaká
sok, üzletek, vendéglők, kávéházak, mulatók, szállodák, 
klubbok stb.) gáz és villanyvilágítást egyidejűleg hasz
nálni tilos.

4 §. Magánlakásokban a gázfürdőkályhák és 
autógejzerek csakis a hétfői napon'használhatók.

5. g. Gázfürdőkályhák csakis olyan lakásokban 
es üzlethelyiségekben használhatók, ahol egyéb kályha, 
vagy más fűtőberendezés ííincsen. Egy lakásban, vagy 
üzlethelyiségben egyidejűleg egynél több gázkályhát 
használni tilos.

6. Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi 
vagy kijátsza, az amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntetés alá nem esik, kihágást követ el és a 956/1917. 
M. E szánni rendelet 7. §-a értelmében 6 hónapig 
terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő; gázórája pedig már az első 
kihágás esetén is a gázvezetékből azonnal ki fog kap
csoltatni.
• ^' §• k  rendelet 1918. évi november hó 7.-én lép
eletbe. ,

Vázsonyi Jenő s. k., 
a széniigyek kormánybiztosa.

.............. ..................................................
: F é n f i -  e s  n ő i  k a l a p o k  á t a l a k í t á s á t :
:  B o d o r é  v i r  M V l t e l b e n  k é s z l t  L Ö W Y  R - k a l a p g y ó r o s  J
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Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni------------------------



191$. november lő.
és Kávés-Ipar

K ó r h á z a k ,  s z a n a tó r iu m o k ,  v e n d é g lő k  
s tb . s e r t é s h iz la lá s a .

A székesfőváros tanácsa a in. kir. foldmivelésibn' 
miniszter 1918. évi szeptember 14-én kelt 115.100'1918' 
XII. számú rendelete alapján a kórházak, szanatóriumot; 
vendéglők stb. sertéshizlalása ügyében a 133,041/1918’ 
Vili. a következőket teszi közhírré:

Kórházak szanatóriumok, vendéglők stb. saját z'sir- 
szükségletük biztosítására annyi sertést hizlalhatnak, 
amennyi az átlagos beteglétszám, illetve vendóglétszám! 
valamint a  családtagok és az alkalmazottak zsirszük- 
ségletének előállítására az alábbi számítás szerint az
1919. évi március 1-től november' végéig terjedő időre 
szükséges.

Egy személy fejadagját havonlánt áö deka fehér
áruval, egy sertés fehéráruját pedig 75. lcg.-al kell szá
mítani.

A krháózak, szanatóriumok, vendéglők stb. tartoz
nak a hizlalás céljára az üzemükben összegyűjtött 
moslékot és JeoMjhahulladélcot felhasználni és ezért a 
sertések teljes kihizlaTásához sertésenkint legfeljebb 3 
métermázsa szemetestakarmány feloldására vagy vásár
lására tarthatnak igényt.

Azt, hogy a kórház, szanatórium vagy vendéglő 
stb. a fenti rendelkezések és az ellátandók létszámának 
figyelembe vétele mellett hány darab sertés hizlalására 
tarthat igényt, a Központ, Liszthivatal (IV., Szevita-tér 
8. sz.) fogja igazolni.

A sórtésiűzlalási engedélyt — ha a hizlalás Buda
pesten történik a Központi Liszthivatal fenti igazo
lása alapján 20 darab sertésig a Tanács Közélelmezési 
Ügyosztályának Takarmány-alosztálya (IV. ke’r., Kigyó- 
ntca 5. szám) adja ki.

Ha a sertések a főváros területén Hvül hizlaltat- 
nak, úgy a Közélelmezési Ügyosztály takarmányalosz
tálya a Központi Liszthivatal fenti igazolása alapján 
ellátatlansági igazolványt állít ki, melynek alapján a 
hizlalási engedély megadását 20 drb sertésig a hizlaló
telep helyére illetékes járás főszolgabírójától, városokban 
pezig a polgármestertől kell kérni.

Húsz darab sertésen felül a hizlalási engedélyt — 
a Központi Liszthivatal igazságos alapján az Orszá
gos Sertésforgalmi Iroda (IV , Váci-utca 20. sz.) adja 
meg, tekintet nélkül arra, hogy a hizlalás Budapesten 
vagy vidéken történik.

Budapest, 1918. évi október 23-án.

A Székesfőváros Tanácsa. ,

Mftirvar Vendéglős

K A F F E H A U S  z u  p a c h te n  g e s u c h t.  
A n b o te  a n  G W E B E R  W IE N  I l i . ,  E r d -  

^  b e r g s t r a s s e  67.'

Közgazdasáií.
A sörgyártás korlátozása. Az előző kormány 

sörfőzés céljaira az 1918—19. évadra 144.000 mm. 
árpa, malátagyártás céljaira pedig 90.000 mm. árpa 
feldolgozását engedélyezte. Az uj koripánv az engedé
lyezett árpamennyiségct sürgősen vizsgálat alá vette és

pedig azzal a célzattal, hogy az árpának a szóbanforgó 
cikeekre leendő ledolgozását lehetőleg lényegesen kor
látozza. Teljes eltiltásról azonban ugyancsak elsőrendű 
erdekek szempontjából nem lehet szó.

A sörtermelés az idei kampány első hónapjában 
ugyanabban az irányban mozgott, mint a múlt termelés 
időszakban : a mennyiség nagyobb, de a minőség silá
nyabb 1918. szeptemberben Magyarországon 80.288 hl. 
sort állítottak elő az 1917. évi 05.381 hl.-rel szemben, 
tlc míg tavaly a termelt mennyiségnek fele 32.924 hl. 
Ü ®s oákormérőfokot mutatott, ez idén 31.180 hl. csak 
I es 3o 908 hl. meg épen csak 0 cukormérőfokos volt. 
-o ,sföra^° (‘\niáu az államkincstárba befolyt összeg 
;>24.360 K, mig szeptemberben 492.758 K-ra rúgott.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
I pártámra lata**

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

1918. évi november hó 18-án : Potzmann Mátyás 
vendéglőjében (IX., Üllői-nt 6. sz.)

1918. november hó ‘25-én: Sebestyén A. 'vendéglő
jében (Gambrinus).

1918. december hó 2-án : Várady Gyula vendéglő
jében. (líoyal-szálloda).

liönenstein M. utóda Horváth Nándor cs. és kir. udvari 
szállító. Föiizlot: IV.. Vámházikörnt 4. Telefon: József 39 —öö. 
vagy 89—89. Évtizedek óta az ország legnagyobb szállodáinak 
vendéglőinek és kávéhátainak állandó szállítója. Fióküzletek: VI., 
Türr István-utea 7. (Telefon 11—48.) és Svábhegy, Eötvös-ut sl 
(Telefon 48—31.)

Vegyes hírek.
A .,Szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek 

és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesiileto" közgyűlése.
Az orsz. nyugdijegyesiilet f. évi nov. hó 11-én d. n. 
4 órakor tartotta X X L  rendes évi közgyűlését az egye
sület elnökének, Bokros Károlynál; vezetése mellett a 
„Metropole" szálloda fehértermében, melyen az egye
sület vezetősége részéről Dökker Ferenc és Frenreisz 
István alelnökök, Francois Lajos felügyelő bizottsági 
elnök, Kiliner Mihály, Köváry Jenő, Malosilc Antal, 
Paris Vilmos, Mayr József, Oundel Károly, Szántó 
HóM> liezső, F. Kiss Lajos, Várady Gyula, Waltz 
György, llacl; István igazgatósági és felügyelő bizott
sági tagok, Mitrovátz Adolf, Neiger Jakab, Stettner 
Dezső, Márkus Imre, Kaján Ernő, Schuller Ferenc. Bur- 
ger Károly, Horváth István, Kedvessy Nándor, Krassy 
A. Bodog, Márton Ferenc, Oszuszky Péter, Potzmann 
Mátyás, Simon János, Szabó László, Szép Lajos, Wagner 
Lajos, és 214 igazolólappal elátott nyugdijegyesiileti 
tag, Kutassy Lajos, Dr. Nagy Sándor jogtanácsos, Bolgár 
Lajos titkár, továbbá Ilortz Valér Károly. Stefanovics 
Döme, Kutassy Vince; Láhesz Henrik, Sabathiel Tivadar. 
Horváth Dániel, Gregór János stb. meghívott vendégek 
vettek részt, Bokros Károly elnök megnyitván az ülést 
őszinte örömmel üdvözölte az egyesület megjelent tag
jait és a közgyűlés vendégeit. Megállapítván a köz
gyűlés határozatképességét, a jegyzőkönyv vezetésére 
F. Kiss Lajost, hitelesítésére Kittner Mihályt és Paris 
Vilmost kéri fel. „Amilyen sajnálattal állapítom meg

lfe löur és fé rfika lap ok
a la k í t á s á t  legújabb divat szerint, lagszebb kivitelben készítsen s a já t  g y á r a m b a n .  V e lo u r - ,  
b á r s o n y - ,  s z ő r m e -  é s  g y á s z k a la p o k b ó l ú jd o n s á g o k  érkeztek, melyeket — a háború 

dacára — c s a k  m é r s é k e l te n  f e le m e lt  á r a k o n  adok el.

Caro lin e  és Nővére Utóda Budapest, IV., Párisi-utca 8.
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.



Magyar Vendéglős- és Kávéslpar.8-
iy i8  november 15.

úgymond, hogy azon óriási átalakulások következ
tében, amelyeknek napról — napra szemtanúi vagyunk, a 
uyugdijcgyestllet tagjai nem jöttek össze olyan nagy 
számban közgyűlésünkre, mint a háború előtti években, 
épp oly örömmel állapítom meg azt is, hogy az az ádáz 
vérontás, amelynek csaknem az egész világ színtere 
egyesületünket majdnem teljesen megkímélte, úgy, hogy 
nem kell tartanunk attól, hogy a háború következtében 
egyesületünk teljesítőképessége csak a legkevésbbé is 
szenvedni fog. Ezért külön hálával tartozunk a (i url- 
viselésnek, és épp ezért kell megnyugodnunk abban is, 
hogy nagyobb és fényesebb eredményekkel, nem dicse
kedhetünk. Annyit azonban azt hiszem joggal megál
lapíthatunk, hogy egyesületünk a hozzáfűzött remény
ségeknek minden tekintetben megfelelt, és hogy a veze
tőség legjobb tudása szerint minden irányban megtette 
kötelességét. Nagy megnyugvásunkra szolgálhat, hogy 
alapszabályéiként kötelezettségeinknek minden irányban 
eleget tenni képesek vagyunk, és a jövőben sem kell 
félni attól, hogy e tekintetben zavarok vagy nehézségek 
fognak beállani. Mindezek után megállapítom, hogy a köz
gyűlés határozatképes és felkérem jogtanácsos urat. hogy 
a napirend .'i. pontja értelmében ismertesse meg az 
igazgatóság évi jelentését". .Dr. Nctyy Sándor ismertette 
ezután az igazgatóság évi jelentését, amelyet nyom
tatásban is szétosztottak. Egyhangú helyesléssel tudo
másul vétetett. Ugyanígy megjegyzés nélkül tudomásul 
vette a közgyűlés az 1917. évi zárszámadásokat, az 
1918. évi költségirányzatot is, majd megállapította az 
1917. évi mérleget. Mindezek titán a közgyűlés a fel- 
mentvényt az igazgatóságnak, felügyelő bizottságnak, a 
választmányoknak és a tisztikarnak megadta, és nekik 
ügybuzgó és lelkes működésükért/köszönetét fejezte 
ki. Indítványok és felebbezések néni adatván bo Bokros 
Károly elnök a közgyűlés napirendi tárgyalásait befe
jezettnek jelentette ki. Kővári Jenő köteleségének tartja 
hogy mielőtt a közgyűlés tárgyalásait hefejezné, néhány 
rövid szóval a nyugdijegyesület tagjai nevében őszinte 
és hálás,köszönetét fejezze ki, azért az iigybuzgó lelke
sedésért. sziklaszilárd kitartásért, amellyel Bokros Károly 
elnök az egyesület ügyeit immár több mint két évtizede 
elismerésre és örök hálára méltó odaadással intézi. Az 
egyesület az 0  céltudatos és lelkiismeretes működése 
folytán ma már oly hatalmas emberbarát! intézményé 
fejlődött, amelyhez hasonló egész Európában sem talál
ható, és Így bizonyára nem mondható túlzásnak, ha 
azok, akik Bokras Károlyival baráti és lelki vonatko
zásban állanak, ezért a tevékenységéért minden kínál
kozó alkalommal szívvel és lélekkel juttatják kifeje-' 
zésre hálájukat és köszönetíiket. Ezért is azon óhajtását 
fejezi ki, hogy az isteni gondviselés tartsa meg az egye
sület elnökének munkaerejét és munkakészséget még 
hosszú ideig, hogy az egyesületet továbbra is sikerrel 
vezethesse a fejlődés és felvirágzás megszabott utjain. 
Bokros Károly elnök hálás köszönettel köszöni meg 
kitűnő barátjának, Kővári/ Jenőnek elismerő szavait, 
amelyek annyival is inkább jól esnek szivének, mivel 
mindinkább kevesebbeket lát maga körül azok közül, 
akikkel annak idején a nyugdijegyesület létesítését kez
deményezték és akik azóta több mint két évtizeden át 
törekvéseikben mindig híven támogatták. Azt hiszi, hogy 
az elért eredményért, melyet kizárólag munkatársai érde
mének tud be, senkit sem illet dicséret, és mindenkire 
megnyugtatókig hathat, ha tudja, hogy itt, a magunk

körében megtette a kötelességét. Köszönetét mond mind
azoknak akik őt munkájában támogatták és ezzel a 
közgyűlést bezárja.

\z Árvizsgáló Bizottság elnöke lemodott Mint
értesülünk, dr. Medináim Ernő. az Országos Központi 
Álvizsgáló Bizottság elnöke, a kereskedelmi miniszter
hez fordult, hogy lemondását terjessze a miniszterta
nács elé. ^

Jótékonyság. Özvegy Törley Józsefnó a kiváló 
jótékonyságáról legszélesebb körben ismert úrnő, pki a 
közelmúltban százezer koronás alapítványt létesített a 
frontról hazatérő rokkant erdélyrészi katonák fö.ldhüz- 
juttatása céljából egy ujabb százezer koronás adományt 
juttatott az „Est* szerkesztőségéhez a frontról hazatérő 
katonák felsegélyezésére. Ezen összegből az adományozó 
rendelkezéséhez képest £0000 korona kizárólag buda- 
illetöségn katonák felsegélyezésére fordítandó.

| Pfender Emil 11 Pfender Emil, a Törley Józs. 
és Tsa pezsgőgyár nyugalmazott igazgatója. Test- 
vármegye közigazgatási bizottságának tagja folyó évi 
november hó 2-án 58 éves korában hosszas szenvedés 
után elhunyt. A megboldogult, aki több mint negyed
százados működése alatt odaadó és lankadatlan mun
kásságával kiváló érdemeket szerzett magának a ' Törley- 
gyár lelvirágoztatása körül, hűséges szolgálatával, kiváló 
képességeivel, vonzó egyéni tulajdonságaival ipari szak
köreinkben is osztatlan rokonszenvre tett szert. -Mint 
gyárvezető-igazgató valóságos eszményképe volt az igazi 
tudástól és a lelkes munkaszeretettől áthatott vezetőnek, 
a gyári tisztviselők és munkások erkölcsi és anyagi 
érdekeit pedig oly példaszerű önzetlenséggel igyekezett 
állandóan előmozdítani, hogy ezeknek is örök háláját 
biztosította magának. Elköltözése nemcsak özvegyét és 
kiterjedt rokonságát borította mély gyászba, hanem 
magát, a céget is, melynek egyik leghübb inunk ás a ő 
volt. és őszintén szerető tisztviselői társait is, akik em
lékezetét mindenkor Ilii kegyelettel fogják ápolni. Ha
lála a Tcle^emj, Szabó, Szíjártó családokat is gyászba 
borította. Temetése amelyen csantavéri Törley Dezső 
volt jelen a Törley család képviseletében folyó hó 5-én 
ment végbe a budai farkasréti temető halottasházából 
nagy és előkelő gyászoló közönség részvéte mellett. A 
temetésén a gyár tisztviselői és munkásai teljes szám
ban jelentek meg, élükön Dr. Yáztomy Lajos gyár
igazgatóval.

i  :

j Jfíayerhofer és Jfemény Utóöai ;
♦ B u d a p e s t, V I . ,  G y á r -u tc a  2 0 .  s z .  J
♦ TELFFÖN: 71—55. J
:    t
♦ Kávéházi- vendéglői- konyha-berendezések. ♦
♦ mindennemű használati eszközök. ♦♦ ♦
♦ K á v é h á z i p ó te d é n y e k  és f a g y la l t i is tö k  l

♦ Magy. líir. Féinközpont 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

beváltási helye. ♦ 
♦

**♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

| je tiké  és Pallók
: Budapest, üli., Sip-utea 7. s?.
♦ Telefon: József 38 —61. Interurban : 1 1 / 1 1  

......... .................................................................. . .......... ..

.....................................
S z á l l o d a - ,  v e n d é g l ő . ,  k á v é h á z  ♦ 
és a z  ö sszes s z a k m a b e li ü z le te k  ♦
adds-uételét kö̂ uetitő irodája. I
Hítelek-kölcsönök nyulttísa. j
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