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F igye lm ezte tés!
A vendéglősök figyelmét felhivjuk a sütőiparról 
szóló szabályrendelet alább közlött módosított 

pontjaira.
A székesfőváros törvényhatóságának közgyűlése 1695/906 

és 607/907. sz. határozataival a sütőipar gyakorlása s a 
péksütemények forgalomba hozatala, valamint a munkaadók 
és segédszemélyzetük között való munkaviszony tárgyában 
13S9/9O4. sz. a. alkotott szabályrendelet 26., 63. és 65. sza
kaszait módosította.

A módosított 607/907. kgy. számú szabályrendelet a bel
ügyminiszter úr folyó évi február hó 11-én 151.930/907. sz. a. 
kelt leiratával megerősítvén, a tanács a szabályrendelet életbe
lépésének időpontjául 1908. évi április hó 1-jét tűzte ki.

A módosított szakaszok a következőképen szólallak:

26. §.
Az elárusító üzletekben és helyeken, nemkülönben a 

fogyasztó helyiségekben (vendéglők, kávéházak, kávémérések 
és tejcsarnokok) a kenyér és péksütemény olykép tartandó, 
illetőleg kiszolgáltatandó, hogy a vevő, illetve fogyasztó 
közönség választása és a sütemények összefogdosása és 
megropogtatása ki legyen zárva és a vevőnek vagy fogyasz
tónak csakis annyi darab és olyncmn kenyér vagy sütemény 
adandó át, amennyit megvenni, vagy elfogyasztani kíván.

63. §.
Ezen szabályrendelet 3. §-a 1. pontjának, a 4. §. 1. és

4. pontjainak, az 5—7. és 9 — 13. §-oknak, a 14. §. 2 pont
jának, a 16—24, 26 , 27., 30 és 35. §-oknak és a 39. §.
4. pontjának áthágása kihágást képez s amennyiben az tör
vény vagy miniszteri rendelet alapján súlyosabb büntetéssel 
nem büntetendő, a kerületi eliiljáróságok, mint I. fokú egész
ségrendőri hatóságok által 1 —100 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel, behajthatlanság esetén 5 napig terjedhető elzárás
sal büntetendő.

A 7., 9., 10., 12., 13, 16., 21. és 32. §-ok ismételt 
áthágása esetén azonban, az utolsó büntetés jogerős kiszabá
sától számítandó két éven belül harmadszor visszaesővel 
szemben öt napig terjedhető elzárás is alkalmazható.

65. §.
Azon sütőipari alkalmazott, ki a jelen szabályrendelet 

. §-ának 4. pontja, a 7. és 12. §-ok a 14. §-nak 1., 3. és2 • • < í-A 4 A A  . n « z-k . .•» .é . • z

Különösen is felhívja a tanács a vendéglősök, korcs 
márosok, kávésok, kávémérök, tejcsarnoktuhíjdonosok é 
általában mindazok figyelmét, akik kenyér- vagy sütemény 
árusítással is foglalkoznak, a 26. §. rendelkezéseire, me 
lyeknek be nem tartása a 63. §. értelmében kihágást képez 
és 1 —100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

A teljes szövegű új szabályrendelet f. é. márczins 20-tól 
kezdve az itj. Nagel Ottó bizományos könyvkereskedő cégnél 
(VIII.. Múzeum-körűt, Nemzeti színház bérháza) lesz kapható.

Budapest 1908. évi február hó 27.
Ilózsavölgyi Gyula s. k., h. polgármester

Ip a r tá rsu la ti  ügyek. 
MEGHÍVÓ.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartarsulata 1908. évi április hó 3-án, 
pénteken, délután 3 órakor, a Vigadó épületben, 
a Deák Ferencz-utcza felöli étteremben tartja

XXXIV. évi rendes közgyűlését,
melyre az ipartársulat t. tagjait az alapszabályok 
8. §-a értelmében ezennel meghívjuk.

A közgyűlés napirendje'. 1. Az évi jelentés. 2. A 
számvizsgáló-bizottság jelentése. 3. Az 1907. évi záró
számadás. 4. Az 1908. évi költségvetés. 5. A felmen
tésre vonatkozó határozat. 6. Indítványok.

A napirendre fel nem vett indítványok az alap
szabály 8. §-ának 4. pontja értelmében csak azon 
esetben tárgyalhatok a közgyűlésen, ha azok legalább 
ö nappal a közgyűlés előtt a választmánynak írásban 
bejelenttettek.

Az ipartársulat közgyűlésével kapcsolatban, az 
alapszabályok 12. §-a értelmében a te m e tk e z é s i 
eg y esü le t X X V . év i re n d e s  közgyű lése  is  
m eg fog ta r ta tn i ,  melyre az egyesület t. tagjait 
tisztelettel meghívjuk.

A temetkezési egyesület közgyűlésének napirendje'. 
1. Az évi jelentés. 2. A számvizsgáló-bizottság jelen
tése. 3. Az 1907. évi zárószámadás. 4. A felmentésre 
vonatkozó határozat. 5. Indítványok.

Budapesten, 1908. évi márczins hó 13-án tartott 
ipartársulati és temetkezési egyesületi üléséből.

A választmány.
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A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata választmányának az 1908 évi XXXIV. rendes 
közgyűléséhez intézett 1907. évi jelentése.

Tisztelt Közgyűlés !
A pinezóriiiozgaloin folytatólagos ismertetésével kezdjük 

jelentésünket, mert ez volt az év egyik legaktuálisabb ese
ménye, mely mindnyájunkat közvetlenül érintett és érdekelt 
Múlt evben tett jelentésünknek erre vonatkozó része ott sza
kadt meg, hogy a pinczérek memorandumát illetőleg újból 
felvettük a tárgyalás fonalát. És pedig a választmány 1097. 
évi márczius hó 20-án tartott ülésében hozott határozattal 
Dr. l ’a]) Dávid ügyvédet bízta meg a pinczérekkel való egyez
kedéssel, mert nevezett e téren mint szaktekintély ismeretes. 
E megbízás eredménye volt az április 9-én tartott választ
mányi ülésnek bemutatott szerződés tervezet és enr.ek folytán 
az április 13-án tartott választmányi ülés azon határozata, 
hogy a szerződés tervezet tárgyalására április hó 27-ére rend
kívüli közgyűlést hivott egybe

A rendkívüli közgyűlés részletes tárgyalás után elfogadta 
a szerződés tervezetet, minélfogva azt úgy az ipartársulat, 
mint a budapesti pincéregyesület elnöksége aláírta és május 
hó 9-én hatályba léptette, s ettől kezdve annak kikötései 
mindazon munkaadókra nézve, akik aláírták valamint a pin- 
ezérekre nézve is kötelezőkké váltak. A szerződésnek a 
munkaadókat leginkább érintő főbb pontjai: a pinczérek 
szakközvetitése; a pinczérek heti szabadnapja; a munkabér- 
és a felmondási idő szabályozása.

Vitás esetekben a szerződés 18. pontja értelmében 
békéltető bizottság ítél s az ítéletnek mind két fél köteles 
magát, alávetni. Ily békéltető tárgyalás volt 1907. évi május 
hó 23-án, szeptember 27-én, október 4-én és október 11-én 
november hó 5-én, 1908. február hó 17-én és február hó 
25-én. Mindezen tárgyalások alkalmával a vitás kérdések 
békés megegyezés által nyertek elintézést s ma már bátran 
mondhatjuk, hogy az egész átalakulás minden nagyobb 
rázkódtatás nélkül történt.

A rendszerváltozást nyugodtan vette át a köztudat s 
korántsem támadtak oly nehézségek, mint a milyenektől ele
inte tartani lehetett.

Még az október 10-iki általámos sztrájk is, melynek 
pedig előre fenyegető Ilire támadt, semmiféle nagy bajt nem 
okozott.

Az ingyenes helyközvetitő iroda volt a másik aktuális 
ügy, melyet az előbbi idézett elő. Ugyanis a szerződés követ
keztében a pinczérek munkába helyezéséről a budapesti pin- 
czéregyesület saját elhelyező irodája útján gondoskodik s igy 
a segédszemélyzet és cselédség elhelyezéséről nem történt 
ugyanakkor gondoskodás s igy a segédszemélyzet beszerzése 
körül nagy nehézségek támadtak. A baj csakhamar nagyon 
érezhető lett, minélfogva a választmány már a május hó 28-án 
tartott ülésben radikális orvoslást keresett és elhatározta 
az ipartársulati ingyenes helyközvetitő iroda felállítását. Azu
tán a junius 3-iki ülésben már rendelkezett a választmány 
az iroda fentartásáról tájékoztató költségelőirányzattal. Annak 
alapján felhívást intézett az ipartársulat tagjaihoz, inért a 
8401) koronára rúgó irodai költség fedezésére szükséges 
pénzösszeget önkéntes aláírás útján akarta biztosítani. Sajnos ! 
a kartársak belátásába vetett bizalmában ezúttal is csalódott. 
Gyorsan telt az idő, unalmas lassúsággal gyűltek az aláírási 
ivek, a baj pedig egyre fokozódott, mert végül is kiderült, 
hogy az önkéntes aláírás útján jegyzett összeg a kiadás felét 
sem fedezi. Az őszi évad is beköszöntvén, gyorsan kellett 
cselekedni, minélfogva a választmány október hó 22-én tar
tott ülésében elhatározta, hogy a szállodai és vendéglői 
segédszemélyzet elhelyezése czéljából november hó 1-én ok
vetlenül megnyitja saját helyközvetitő irodáját, s a szüksé
ges intézkedések megtételére nyomban bizottságot választott.

Az október hó 29-én tartott ülésben már a helyközve
titő iroda teljes szervezete nyélbe volt ütve s a fentartási 
költségre serényen folyt az új aláírás, mely szerint a mun
kaadó minden alkalmazottja után évenként 4 koronát köteles 
fentartási költségre fizetni.

1907. évi november hó 1-én tényleg megnyílt az ipar
társulat külön helyközvetitő irodája s azóta megszakítás nél
kül folytatja határozottan sociállis jellegű munkáját, mert 
általa a vendéglősipar munkásai teljesen ingyen jutnak mun
kához. De igénybe is veszik miként ezt a statisztikai adatok 
igazolják.

Az ipartársulat helyközvetitő irodája által 1907. évi 
november hó 1-től, mint á megnyitás napjától fogva, 1908. 
január végéig, vagyis az első évnegyedben munkába helye
zettek száma foglalkozási ágak szerint:

Bérszolga .
Csapos
Edónyes

. . .  9

. . . 103 

. . . 1G6
Étszertisztitó • • • G4
Feliró . 1
Felirónő • . • 25
Fútóleány . • • • 52
Gazdaszony • • • 8
Háziszolga • • • 4G
Kávésleány • 10
Kézileány • • • 14G
Konyhamészáros . 12
Konyha házi szolga . 5
Könyvelő • 1
Mosónő • • • 44
Pincemester • • • 18
Portás . • 1
Szakács • • • 10
Szakácsnő . . • . 94
Síi tő mester • 11
Salátásleány • . 10
Szobaaszony • . • G
Szobaleány • • 18
Szobatisztitó • • • 7
Takarítónő • • • G0
Tésztásleány • • • 24
Üzletvezető • • • • 1
Vasalónő • 12

9G4

mindössze tehát 9G4 munkásnak szerzett kenyeret!
Az iroda fentartása az első évnegyedben, vagyis 1907. 

november, deczember és 1908. január havában összesen 2074 
korona 98 fillérbe került, mely összeg a kötelező aláírások 
útján befolyt járulékokban talált fedezetet. S minthogy, eddig 
134 aláírással 5170 korona járulék van biztosítva holott a 
fentartási költség 8400 koronát tesz ki, igy az esetleg mutat
kozó hiányt az ipartársulat lesz kénytelen fedezni, mihez a 
t. közgyűlés jóváhagyását már most kérjük.

Azt hisszük, ezek után nem kell bővebb kommentár 
annak bizonyítására, hogy a vendéglősök és az ipartársulat 
áldozatok árán is előmozdítják munkásaik érdekeit.

Örömmel említjük, hogy intézményünk már kezdetben 
népszerűnek bizonyult, amennyiben a ,.Magyar szakácsok 
köre* arra kérte ipartársulatunkat, hogy a helyközvetitő iroda 
körébe a szakácsok díjtalan közvetítését is vegyük fel. E ké
relmet természetesen készséggel teljesítettük is.

Nem kevésbbé örvendetes eseménynek jelentjük ki, 
hogy ipartársulatunk a „Magyar szakácsok körével14 igen 
barátságos összeköttetésbe lépett, mely viszonynak alapesz
méjét a kölcsönös támogatás képezi.

Ezen összeköttetés állandósítása céljából az ipartársu
lat „Értesítőjét44 1098. évtől kezdve kibővítettük a „Magyar 
szakácsok körének" négy oldalra terjedő értesítőjével s igy 
a mindkétfél részére lehetővé tett folytonos tájékozottság az 
érintkezést is szorosabbra fiizi, ami mind két félnek javára 
válik.

Bejelentjük még, hogy a helyközvetitő iroda fentartá- 
sának egyik kellékét az iparhatósági engedély képezi, mely
nek elnyerése iránt a kellő lépéseket megtettük.

A korcsmákról, sörházakról, és pálinkamérésekről szóló 
törvényhatósági új szabályrendelet 1907. év október hó 1-én lép- 
tettettvén életbe, a gyakorlatban mihamar kitűnt, hogy annak
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némely intézkedése sérelmes a koresmárosokra nézve, mert 
a 9-ik § szerint a korcsmák és sörházak reggel 6 óra előtt 
ki nem nyithatók, mig ellenben a 16-ik §. szerint a pálinka
mérések reggel 4 órakor kinyithatok.

E sérelmes rendelkezés módosítása, illetőleg a korcs
mák kinyithatási idejének reggeli 4 órában ivaló megállapí
tása végett kérvényt intéztünk a székesfőváros hatóságához. 
Egyúttal kértük a szabályrendet olyan értelemben való$kiegé- 
szitését is. hogy a reodőrség kivételes esetekben, úgymint 
lakodalmak, tánczvigalmak s egyébb mulatságok alkalmával 
a korcsmáknak a zárórán túl való nyiivatartását megenged
hesse. A székesfőváros tanácsa méltányosnak találta kéré
sünket és elhatározta, hogy a szabálysendelet megfelelő mó
dosítása iránt előterjesztést tesz a tzrvényhatóság közgyűlé
sének. Ezen előterjesztéshez a jogügyi bizottság is hozzájárult, 
így az általunk kívánt módosítás rövid idő alatt meg fog
történni. Ezzel tisztán a korcsmárosoknak tettünk szolgálatot

reggeli 4 órá

tát, bizonyító érvekkel 
ipartársulatot: tegyék 
kölcsönös megegyezés 

De mind hiába 1

mért a vendéglősök kinyithatási ideje úgy a 
bán vau megállapítva.

A szakiskola működéséről a felügyelő bizottság terjedel
mes jelentésben számolt be. S minthogy a jelentés az 
„Értesítő14 5-ik számában egész terjedelmében megjelent, itt 
csak kiemelkedő részleteit ismertetjük.

A beiratás szeptember hó 6-ikán kezdődött és 15-éig 
tartott. Beiratkozott 300 tanuló és pedig 171 az I ső 77 a 
Il-ik és 52 a Ill-ik osztályba. Felszabadult 11. Képesítőt 
nyert 194 tanuló.

Június hó 4-én volt az évzáró vizsgálat, melyen kép
viselve volt a székesfőváros hatósága, az országos iparokta
tási főigazgatóság, a székesfővárosi tanfelügyelőség és az 
országos iparegyesület. Azonkívül számos előkelő vendég 
jelent meg a vizsgálaton,mely — miként már megszoktuk— a 
szakiskola életrevalóságáról tett megint fényes bizonyságot.

A tanulók dicséretes haladását igazolja a felügyelő 
bizottság elismerő magatartása, mert a jó és szorgalmas 
tanulók között tömérdek ajándékot osztott szét, melyek közül 
a legértékesebbet: a Glück-féle alapítvány 400 koronás ösz
töndiját Sziráki Mátyás Ill-ik osztálybeli tanuló kapta. Ezt a 
nagy kitüntetést szükségesnek tartjuk azért is kiemelni, hogy 
hogy a tanulóknak jövőben is buzdításul szolgáljon

Végül bejelentjük, hogy a szakiskola fenntartása 1907. 
évben í ipartársulati évet értve,) 5218 korona 52 fillérbe került.

E kiadás fedezésére szolgál az államsegély, a székes- 
főváros segélye, az iparkamara segélye, és a báli jövedelem. 
Megjegyezzük, hogy az iskolában az osztályokat most már a 
tanulók nagy száma miatt szaporítani kell, ami költség több
letet fokozni.

A „Magyar vendéglősök országos szövetsége" közgyűlésén,
mely 1907. évben Pécs városában tartott, rendes szokás sze
rint résztvettünk s habár a vendéglősök töredékéből álló 
ellentábor ugyanakkor Szabadkára hirdetett, vendéglős kong- 
reszust, a pécsi közgyűlés mégis rendkívül népes volt és 
komoly munkát végzett. Újból napirendre kerültek a vendég
lősök összes sérelmei s a közgyűlés elhatározta, hogy min
den panaszt a kormány elé kell vinni, ami az elnökség útján 
mégis történt.

Mint egészen uj eszméből fakadt indítvány tárgyalta
tott a menedékházzal egyetemben építendő nyugdijház. A 
közgyűlés e kérdés tanulmányozására bizottságot választott.

A pécsi kongresszus egyik fontos következménye, hogy 
ott is megnyílt a vendéglős szakiskola.

Az ipartársulatok egyesülése és a vendéglősök szervezke
dése tárgyában egyrészről Wilburger Károly, másrészről a 
„Jőbarátok társasága44 terjesztett be indítványt.

Ennek következtében félretettünk minden kicsinyes 
melléktekintetet és mihamar megtettük a kezdeményző lépést, 
mert tulajdonképpen saját régi tervünk, régi vágyunk újult 
fel mindkét javaslatban.

Az egyesülés és szervezkedés feltétlen szükséges vol
téit átiratban felhívtuk a másik két 
magukévá az egyesülés eszméjét és 
által segítsék az eszmét diadalra. 
Igazán ide illik a költő felkiálltása:

„Átok veri a magyart.44 Addig mig nem megy mindenünk 
veszendőbe, mig a pálinkamérők el nem halásznak tőlünk 
lassanként minden jogot, mig a kávésok ki nem ütik kezünk
ből az utolsó falat kenyeret, addig nem lesz a vendéglősök 
között összetartás. De majd a koldusbot és a menedékház 
összegyűjt bennünket. Legalább a korcsmárosok ipartársula
tának elutasító válaszából erre lehet következtetni. A budai 
ipartársulat pedig hasonlóan elutasító választ adott fel
hívásunkra.

Pedig az előbb említett két moloch maholnap teljesen 
felfalja a vendéglősipart, ha nem lesz egy erős tábor, a 
mely megvédje.

A korcsmái cégér alá rejtőző pálinkamérök ellen a múlt 
évben is folytattuk a harezot s egy kemény csatát megnyer
tünk, mert egy ilyen pálinkamérő korcsmárostól a kormány 
rendeletére a pénzügyigazgatóság kénytelen volt az engedélyt 
megvonni, De ez csak egyik feje annak a százfejü hydrának, 
a melyikkel még meg kell birkóznunk.

A kávésok által a vendéglő ipar rovására elkövetett tömeges 
iparkihágás volt az év legnagyobb meglepetése, mert ilyesmire 
az eddigi békés együttélés után nem gondoltunk. De nem is 
gondolhatunk, mert nem tételeztük föl a nagyrészt intelligens 
elemekből álló iparosokról, hogy az összes reájuk tartozó tör
vényeken és szabályrendeleteken keresztül gázolnaks valóság
gal ázsiai értelemben vett szabadságot képzelnek maguknak.

Ezen abnormis jelenséggel szemben is védekezésről 
gondoskodtunk, de a kávésok által felidézett visZás álla
potnak szanálásához is szükségünk van minden egyes ven
déglős támogatására, mert a kihágások csak úgy juthatnak 
tudomásunkra, ha azokat kartársaink az ipartársulatnak beje
lentik. Ez esetben azután a kihágás megtorlása végett meg
tesszük a kellő lépéseket.

Az ipartársulat ügymenetére áttérve bejelentjük, hogy 1907. 
év elején 407 tagja volt ipartársulatunknak. Évközben fel
vettünk 95 új tagot. Azonban meghalt 11 és üzletmegsziinés 
folytán kilépet 38 s igy az év végén 453 tagja volt ipar
társulatunknak.

A bevételekről kiadásokról és vágyónállásról, valamint 
az ipartársulat kezelésében levő alapítványokról és menedék- 
ház-alapról teljesen részletezett, tiszta képet nyújt a szám- 
vizsgáló bizottság által felülvizsgált és annak jelentése kap
csán a t. közgyűlés elé tej esztett zárószámadás.

De a bevételeket illetőleg mindenesetre külön kell meg
emlékeznünk az 1907. évi márczius hó 12-én tartott bálunk
ról, mely 5700 koronát hozott. Kétségtelen, hogy ez a fényes 
eredmény a lelkes rendező bizottságnak s különösen a ren
dező bizottság példátlan tevékenységű elnökének: Petanovits 
József úrnak köszönhető, miért is illőnek tartjuk, hogy neki 
itt a közgyűlés színe előtt is köszönetét mondjunk, s e téren 
kivívott, utólérhetlen érdemeit elismeréssel honoráljuk.

A kiadások terén is felsoroljuk azokat, melyeket kultu
rális célra, közcélokra, kegyoletes célra és különösen jótékony
célra fordítottunk, mert éppen ezek a tételek képezik a kia
dások nagyobb részét; nevezetesen: szakiskolára 5218 koro
nát,, temetési költségekre 98 koronát, a pincérügyre 1797 
koronát, a helyközvetitő iroda könyveinek beszerzésére 120 
koronát fordítottunk. A jótékonyságot fokozott mértékben 
gyakoroltuk, a mennyiben segélyre:
Áz ipartársulat pénztárából 9 egyénnek állandó havi

segély címén.........................  . . .  826 K.
a választmány tulajdonát képező rendelkezési alapból 390 K. 
a Maloschik Antal-féle alapítványból 12 egyén

nek á 40 Kor . . .  .........................  480 Ií.
a Dreher-alapit-ványból 32 egyénnek . . . 907 K.

mindössze. . 2133 K.
segélyt fizettünk ki.

Végül beterjesztjük az 1908. évi költségvetést. Minde
zek után a t. Közgyűlésnek bizalmáért köszönetét mondva 
tisztelettel kérjük, hogy a felmentvényt az egész tiszti kar
nak megadni méltóztassék.

Budapest 1908 március hó 27-én tartott ülésből.
A választmány.
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Az ipartársulat 1908. évi költségvetése.
B E V E T E L

Beiratási dijakból 
Tagsági díjból 
Kamatból . . .  
Államsegély (iskolai) . 
Városi segély (iskolai) 
Iparkamarai segély (iskolai) 
Báljövedelem . . . .

K IA D Á S
Szakiskolára . . . . . .
H á z b é rre .....................................
Fizetésekre 1752: +  1200 +  400 =  
Világításra és fűtésre 
Posta- és okmánybélyegre .
S z a k la p o k ra ...............................
S e g é ly re ........................
Menedékház-alapra . . . .  
Helyközvetitésiigyre . . . .

Összese

200.
3500.-
4000.-
1000.
1000.
200.-

4000.-
13900.—

6000.—
880.—

3352.—
250 — 
100.— 
450.— 

1000 .- 
1646.61 
221.39

Összese . 13900.—
Budapesten, 1908. márczius 13-án tartott üléséből.

A választmány.

Ipartársiilati ülés. Az ipartársulat választmánya 1908. 
évi márczius hó 13-án, délután, Gundel János elnöklete 
mellett ülést tartott.

I. Az ülés megnyitása után az 1908. évi február hó 15-én 
tartott választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv hitelesíttetett.

II. Azután elnök bejelentette, hogy az ipartársulat már
czius 10-iki bálja fényesen sikerült s e sikerből a fö érdem 
a rendező bizottság agilis elnökét, Petanovits Józsefet illeti, 
a ki már ismételten bebizonyította, hogy c szerepben pótol
hatatlan. Indítványozta, hogy a választmány Petanovits József
nek a bál sikere érdekében kifejtett rendkívüli tevékenysé
géért és az igy elért kedvező anyagi eredményért jegyző
könyvileg köszönetét szavazzon.

Indítványozta továbbá, hogy a bálanyának: özvegy 
Schárliám Jánosné úrnőnek a bál fényének emeléséért és 
mert a sok áldozattal járó tisztet magára vállalni szives volt, 

özvegy Törley Józsefné úrnőnek pedig a feltűnést keltő 
remek tánezrendek ajándékozásáért a választmány szintén 
köszönetét szavazzon s a köszönő iratot utóbbiaknak a bál-
rendező bizottságából alakítandó küldöttség adja át.

A választmány az elnök javaslatait lelkes éljenzéssel 
fogadta és határozattá emelte s a végrehajtással az elnök
séget bízta meg.

III. Elnök bejelentette, hogy folyó hó 12-én a somogy- 
megyei vendéglősök nagy küldöttségével együtt megjelent a 
belügyministernél és a pénzügyministernél, hol a nevezett 
küldöttség a Somogyvármegye törvényhatósága által a korcs
mák vasárnapi zárvatartása tárgyában blkotott szabályrendelet 
megváltoztatását kérték.

O is felhasználta ezt az alkalmat és a magyar vendég
lősök országos szövetsége nevében újabb kérvényt adott át 
a pénzügyministernek, melyben a vendéglősök sok sérelme 
van felsorolva. Egyúttal azonban szóval is panaszolta, hogy a 
vejidéglősök jogos kérelmei nem vétetnek figyelembe s a 
testület beadványai nem részesülnek elintézésben. A pénziigy- 
minister figyelemmel halgatta a felsorolt panaszokat és meg
ígérte, hogy azokat lehetőség szerint orvosolni fogja. Neve
zetesen : kilátásba helyezte az italmérések számának csökken
tését és azt is, hogy az engedélyek kiadásánál. Budapesten 
esetleg az ipartársulat véleménye is meghallgatásra fog találni.

A választmány az elnök jelentését örömmel vette tu
domásul.

IV. Elnök előadta, hogy az I—III. kerületi vendéglős 
ipartársulat elnökével beszélgetést folytatott az ipartársulatok 
egyesülése tárgyában, miközben igyekezett nevezett elnököt 
az egyesülés eszméjének megnyerni. Az I—III. kerületi ipar
társulat elnöke kijelentette előtte, hogy ő föltétlenül az egye

sülés mellett van, de az ipartársulat választmánya nem tartja 
lehetségesnek az egyesülést azért, mert a budai ipartársulat 
tagjai csak 2 korona tagsági dijat űzetnek, holott egyesülés 
esetében 8 korona tagsági dijat kellene fizemiök.

Elnök azt a javaslatott tette, hogy a budai ipartársulat 
tagjai 4 korona tagsági dij fizetésének kötelezettsége mellett 
vétessenek fel ipartársulatunk tagjainak sorába.

Palkovics Ede felszólalván, erélyeset! érvelt a mellett, 
hogy a budai ipartársulat tagjait 2 korona tagsági díjjal kell 
az ipartársulatba felvenni mert ő előtte mindenekfölött az a 
nagy czél lebeg, hogy az összes vendéglősöket egy táborba 
gyűjtsük s e czél eléréséért minden esetre áldozatot kell 
hozni, mert később ez az áldozat is meg fog térülni.

A választmány sem az elnök, sem Palkovics Ede javas
latát nem találta elfogadhatónak, mert nem tartaná igazságos
nak olyan kedvezményeket adni az uj tagoknak, mely ked
vezmények láttára a régi tagok esetleg elpártolnának az ipar- 
társulattól, vagy pedig hasonló kedvezményeket követelnének. 
Azonban Kommer Ferencz javaslatára elhatározta, hogy be
várja az I—III. kerületi ipartársulat válaszát, melyet az az 
ipartársulatok egyesítése tárgyában hozzá intézett felszó
lításra adni fog, s ha ezen válasziratában is a 2 korona tag- 
ságdij fizetésének megállapítását kérné tagjai részére, fel
világosítandó lesz a budai ipartársulat, hogy ipartársulatunk 
e feltételt nem fogadhatja el, mert az általa fentartott intéz
mények oly nagy költségekkel járnak, hogy azoknak fede
zetéről teljesen biztosított módon kell gondoskodni, felkérte a 
választmány aza elnök urat, hogy az I—III. kerületi ipartársulat 
elnökével ez alpon további tá-igyalásba bocsátkozzék.

V. A fővárosi kereskedők egyesületének átiratát, melyben 
arra kéri az ipartársulatot, hogy a vendéglőkben akadályozza 
meg a házalást, mert a vendéglőkben házaló kereskedők egy
részt megszegik a vasárnapi munkaszünetről szóló törvényt, 
másrészt terhére vannak a vendéglőkben időző közönségnek.

A választmány tudomásul vette és elhatározta, hogy a 
vendéglősöket az átiratban foglaltakra az Értesítőben kell 
figyelmessé tenni.

VI. A Lippeit-féle vendéglő személyzetétől érkezett, 
Syllaba .József 50 éves pinezéri jubileumára szóló meghívót

a választmány tudomásul vette és elhatározta, hogy az 
ünnepélyen a választmány tagjai közül többen meg fognak jelenni 
s a rendelkezési alapból az előző ülésben megszavazott 5 aranyat 
Malosik Antal alelnök úr fogja az ünnepeknek átadni.

VII. F Kis Lajosnak „a magyar vendéglős és kávés
ipar" szerkesztőjének folyó évi márczius hó 15-én tartandó 
esküvőjére szóló meghívót

a választmány örömmel vette tudomásul s a rendel
kezési alapból 10 aranyat szavazott meg nászajándékra.

YJIJ. Weisz Adolf pinezér segély iránti kérvényét 
a választmány nem vette figyelembe, mert folyamodót nem

régen részesítette segélyben a rendelkezési alapból s különben 
is csak volt ipartársulat.i tagoknak hajlandó segélyt nyújtani.

IX. Az 1907. évi zárszámadást nevezetesen:
]. a mérleget 17.122 kor. 1 fillér bevétellel, 13.828 kor. 

78 fillér kiadással, vagyis 3293 kor. 23 fillér jövedelemmel;
2. a vagyonmérleget 236.772 korona 98 fillér vagyon

nal, 121.744 korona 40 fillér teherrel, tehát 115.028 korona 
58 fillér tiszta vagyonnal;

3. az 1908. évi költségvetést 13.900 korona bevétel és 
ugyanannyi kiadás előirányzásával; azután

4. az alapítványok kimutatását 37.346 korona 59 fillér 
tőkével és 760 korona 76 fillér kamattal;

5. a menedékház-alap kimutatást 49.633 korona 49 fillér 
összeggel.

6. Az Erzsébet királynéról nevezendő kilátó-torony építési 
alap kimutatását 31.930 korona 58 fillér összeggel; továbbá

7. a választmány hatáskörébe tartozó „rendelkezési alap* 
számadást 2482 korona 44 fillér bevétellel. 390 korona 
— fillér kiadással, vagyis 2092 korona 44 fillér maradvány
nyal ; végül

8. az „Értesítő" számadását 1886 korona 10 fillér be
vétellel, 1215 korona 10 fillér kiadással, tehát 671 korona 
maradványnyal.

a választmány jóváhagyta valamint a költségvetést is,



3. szám A budapesti szállodások, vendéglősök

s az Értesítő számadásánál mutatkozó feleslegből a szerkesz
tőnek 100 korona rendkívüli munkadijat megszavazott. Végül 
a folyó évi közgyűlést április hó 3-ik napjának délutáni 3 
órájára tűzte ki s a titkárt megbízta, hogy a Vigadó bérlő
jével megfelelő terem átengedése iránt tárgyaljon.

A közgyűlés napirendjét következőleg állapította meg:
1. Évi jelentés.
2. A számvizsgáló bizottság jelentése.
3. Az 1907. évi zárszámadás.
4. Az 1908. évi költségvetés.
5. Határozat a felmentés tárgyában.
6. Indítványok.
Több tárgy nem lévén napirenden, ezzel az ülés befe

jezést nyert. Kmft.

A temetkezési egyesület választmányának 1907. évi 
jelentése az 1908. évi közgyűléshez!

Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk 1907. évben akadály nélkül megfelelt 

feladatának, mert a felmerült kötelezettségeket minden nehéz
ség nélkül bonyolítottuk le. S ha nem is dicsekedhetünk nagy 
eredményekkel: az egyesület gyarapodásával, de legalább 
nem kellett olyan válságos helyzetekkel küzködnünk, mint 
az előző években.

A halálesetek nagy száma ugyan állandóan megmaradt, 
de ez természetes is, mert egyesületünk tagjainak nagyrésze 
már aggkorát éli.

1907 évben 17 egyesületi tag halt meg, kik közül 
13 elhalt tag után 1560 korona temetési illetményt fizettünk 
ki. 4 tag után, nevezetesen : id. Krist Ferenc, Malosik János, 
Mayer József és Brückner Józsefné után az örökösök nem 
vették föl a temetési illetményt, minélfogva a 480 koronát 
tevő összeg az alapszabály 8 §-a értelmében az egyesület 
alaptőkéjéhez csatoltatott.

De mindenesetre kötelességünknek tartjuk, hogy az 
adományozó örökösöknek ehelyütt is hálás köszönetét mondjunk

Egyesületünknek 1907. év kezdetén 279 tagja volt, 
évközben felvétetett 9 új tag, ellenben meghalt 17: kilépett 
és az alapszabály 10. §-a alapján töröltetett 21, s így jelen
leg 2n0 tagja van az egyesületnek.

1907. évben 3374 K 69 fillér bevétele és 2900 K ki
adása, vagyis 474 K 69 f jövedelme volt, vagyona pedig 
5605 K 91 f. Egyébként az évi zárszámadás a közgyűlés 
tárgysorozatában szelepei. 8 minthogy a számvizsgáló bizott
ság azt felülvizsgálta és teljesen rendben találta, ennélfogva 
tisztelettel kérjük, hogy az egylet intézői részére a felment- 
vényt. megadni méltőztassék.

Budapesten, 1008. március hó 27-én tartott üléséből 
a választmány.

Különfélék.
A fővárosi kereskedők egyesülete az alábbi levelet

intézte ipartársnlatim klioz.
Igen tisztelt Elnökség !
Alig van város, amelyben a házalás oly nagy mérveket 

öltene mint székesfővárosunkban Házalnak itt a törvényes 
intézkedések ellenére minden árúcikkel. Nem igényel bővebb 
magyarázatot, hogy a magyar közgazdaság érdekében éppen
séggel nem az, hogy különösen oly egyének, akik úgy koruk
nál, mint egészségi állapotuknál fogva képesek volnának valamely 
ipari munkát végezni, mégis ezt a kereseti ágat választják.

Egészségügyi szempontból is nagyon hátrányos jelenség 
ez, mert hisz a házaló, eltekintve attól hogy mindenfelé cipe
lik áruikat, azokat éjjelen át ellenőrizhetetlen helyen, igen 
gyakran pedig oly lakásban tartják, ahol fertőző betegség van.

De figyelembe veendő az is, hogy a házalók rendszerint 
a  leg-silányabb osztrák portékának a terjesztői és emellett a 
vásárló közönséget is becsapják.

A tapasztalat bizonyítja, hogy a házalás fészkei rend-

szerint vendéglők és a kávéházak. Nem igényel bizonyítást, 
hogy a közönségre nézve is kellemetlen, hogy tolakodó módon 
zaklatják akkor, amikor a szükséges élelmiszer fogyasztásához 
lát, vagy amikor 1 1 félórára olvasás vagy más célból a
kávé házba eljár.

Nagy szolgálatot tenne a tisztelt elnökség a magyar 
ipar és kereskedelemnek, ha tagjait arra kérné fel, hogy a 
házalást helyiségeikben a lehetőség határain belül korlátozzák

Jelen átiratunknak főcélja rámutatni arra, hogy a házalók 
a vendéglőkben és kávéházakban a törvény határozott tilalma 
ellenére vasárnapokon is házalnak.

Nagyon kérjük ennélfogva az igen tisztelt Elnökséget, 
méltőztassék tagjait és az érdekelt köröket felvilágosítani, hogy 
a házalás ép úgy, mint minden üzleti árusítás vasárnapon 
tiltva van, amiért is szíveskednék személyzetüket arra utasítani, 
hogy üzleti helyiségeikben a házalást legalább vasárnapon 
co engedjék meg.

Fogadja a tisztelt Elnökség kiváló tiszteletünknek nyil
vánítását, melylyel maradtunk hazafias üdvözlettel

Fővárosi Kereskedők Egyesülete.

Szabadalmak. M. kir. szabadalmi hivatal Budapesten 
(VII.. Erzsébet-körút 19.) a „Szabadalmi közlöny11 1907. évi 10. 
számából. A m. kir. szabadalmi hivatal a vendéglő ipart érdeklő, 
alant felsorolt szabadalmakat adta meg a legutóbbi időben:

1. Önműködő folyadék elárusító berendezés. 41545. 1. sz.
2. Légszivattyús borlopó. 41214. 1. sz.
3. Folyadéklopó. 41560 I. sz.
Vendéglősök pénteki összejövetelei:
Április 3-án özv. Julin Edéné vendéglőjében, VI., Király

utca 63. sz
„ 10-én Potziminn Mátyás vendéglőjében, VIII.,

Üllöi-út 6. sz.
„ 17-én nagypéntek.
„ 24-én Scbnell József vendéglőjében, IX., Bckréta-

utcza 20. sz.
Május 1-én Dofiing Frigyes vendéglőjében, VII., Dohány - 

utca 90. sz.
A „Jóbarátok társasága" a következő sorrendben tartja 

szerdai társas összejöveteleit:
Április 8-án Faix József vendéglőjében, VII, Rotten- 

biiler-utca 39. sz.
,, 15-én Nesztor János vendéglőjében, VIII, Óriás-

utca 8 sz.
„ 22-én Fiirst Tivadar vendéglőjében. IV., Város-

ház-uteza 16. sz.
,. 29-én D oktor László vendéglőjében, IX.,Üllöi-út 1

Május 6-án Markbardt András vendéglőjében, VIII.' 
Mária Terézia-tér 1.

„ 13-án Eberliardt Gábor vendéglőjében, VIII.,
Gólya-u. 36.

,. 20-án Bakó István vendéglőjében, X., Asztalos
Sándor-u 14.

„ 27-én Komor Gyula vendéglőjében, VII., Erzsébet
királyné-út 36.
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■~'Q?T E I I M Ó BI I

m é s z á ro s .axt- B U D A P E S T  L E G R É G I B B  C É G E .
—— — A la p ítá s  éVe 1 8 4 0 .-----------

Ajánlja az üzletében kapható csakis elsőrendű, hízott m arha- és borjúhúsokat. 
Különlegességek vendéglősök reggeljére és különös alkalm akra : hízott rostbeuf és borjúgerinc.

F
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S Z A N D R I K E

magyar ezüst- és fém árugyár részvénytársaság
Központ: Budapest, IV., Városháztér 2. Detail üzlet: IV., Váczi-utcza 10.

Gyár: Alsóhámor (Barsmegye).

Nagy választék saját gyártmányú a lp a k k a  és a lp a k k a -e z ü s t  szálloda, vendéglő és 
kávéházi berendezésekben, melyekről szívesen szolgálunk árjegyzék vagy költségvetéssel.

Az ezüst m ennyiségéért szavatosságo t válla lunk .
E  s z a k m á b a n  egyedüli g y á r h a z á n k b a p .”

v  Sáp *
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(A szo k -, M á r c iu s i  { K iv i t e l i  M á r c iu s i!

(világos és sötét) (barna)
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Megrendeléseket a fözde m indenkor pontosan és a legnagyobb figye
lemmel — az összeg elöleges beküldése vagy u tán 
vétele m ellett — teljesít. 1 —  —

z Nagyobb mennyiséget saját jégkocsijaiban szállit. z
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K-** ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFOZODE
B U D A PEST-K Ő B Á N Y Á N .

*
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Fennáll 1854 óta.

a

|
s

í

&
*

Az 1900. évi párisi világkiállitáson collective a legnagyobb éremmel ((íram i prix) k itün te tést nyert. 
D1SZ0KMÁNY. 1 8 8 5 . --------------------------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------------.IlltV -TA tí 1896.

V árosi iroda : V III , ESZTERH A ZY -U TCA  6. szám.

Ajánlja: ászok, király, márciusi világos, m árciusi sötét, ..bajor mód*, udvari „pilseni m ód‘-, 
kétszeres márciusi világos és sóiét, valamint bak-söreit, továbbá saját töltésű palacksöreit 
gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel felszereli kó'bányai palack

sör osztályából.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serföztfdénknek évi gyártási képessége 100.000 h ek to lite r.

Az ország m inden részében sö rrak tárosok  által vagyunk képviselve; nagyobb rak tá ra ink  Arad-, Szeged-, 
Miskolc-, Kolozsvár-, Nagyvárad-, Nyíregyháza, Temesvár- és Debrecenben vannak.

Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52—60.

Palacksör-megrendelés : telefon-szám 56—58.

*3

1
3
I
*
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Ne hagyja magát reklám vizzel félrevezetni, ha
nem tartson az üzletében valódi „Ilona“ ártézi 
savanyuvizet. Egy és félliter ára 12 fillér.

Aswunviz
xifrjiziJV'ÍKÍBfl

Legyen mindennapi italod. ".<á

Rendelési czim: „,/YrtesÍa“ budapesti vendég
lősök szikviz és pezsgőitalok gyár részv-társ., a 
városligeti artézi kút bérlői. VII., Egressy-ut 20/c. 

Telefon 50—72. Telefon 50—72.

Eja
ja

■

ja
ja
s

M A T T O N I G Y Ó G Y - ÉS VIZGYÓGY IN TÉZETE
ja

i
1

ÉS

GIESSHÜBLER-PUCHSTEIN
K arlsb ad  m e lle tt.

A MATTONI-fcle giessliübler savanyuviz eredési helye.
P n eu m atik u s- és beléiegző-kurák.

Mell- és idegbetegek, üdülők, rheumatikusok 
stb. szamára.

fel ísj fai löd raJ ísj ísj R3J r̂ J ís J f î íeJ ísj ís i faJ rsi isi f̂ J í̂ J í̂ J fsi

S K S R S W W
legjobb asztali- és üdítő ital, 

kttQnö hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégobajoknál, gyomor- és bólyaghn-

rutnál.

Mattoui Henrit, M W  fa

W .

J3S.VÍZ

w

víz

&F

e l

T f iA N S Y L V A N I A  S E C
I F

LOUIS FR A N C O IS & CO. P9
- i r t  császári és királyi udvari szállítók

1 3 í l  Cl Cl 1 OÍ\ , Fülöp Szász Coburg Góthai Herceg- Ö Fensége B udafok , 
szállítói.

#  lb elsőrendű kitüntetés ifc ❖  ❖  Hors Coneours ❖

VEDJE0Y.

t

BSflSB V9Q09QR

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RÜDA és BLOCHMANN
Budapest, V., Akadémia utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám.

I

FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENC
Budapest, V., Gizellatór I.

Sürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK

Milller K. (ezelőtt M iinster K.) könyvnyom da nyomása, Budapest, II.. Főherceg Albrocht-ut 3. sz.
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f i  „ ^ J V la g y a r  S z a k á c s o k  K ö r e “

ÉRTESÍTŐ JE.
A KÖR EG Y ED Ü LI HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Ju rk o v its  F erenc em lékezete.
A Magyar Szakácsok Körének választmánya által az 

1907. évi március hó 26-án 79 sz. a. hozott és az 1907. 
évi rendes közgyűlési jóváhagyással megerősített határozat 
értelmében körünknek kötelességévé tétetett, hogy megalaki- 
tójának : az elhunyt Jurkovits Ferencnek emléket halálának 
évfordulóján, 1908. évtől kezdve, minden esztendőben méltó
képpen ülje meg úgy, hogy misét mondasson az elhunyt, lelki 
üdvéért, hogy gyászülést tartson, melynek egyetlen tárgya az 
elhunyt méltatása lehet, s hogy a gyászülés után az elhunyt 
sírjára koszorút helyezzen.

A gyászisteni tisztelet a f. é. március hó 16-án d. e. 
10 órakor tartatott, meg a bpesti belvárosi plébániatemplomban, 
melyen az elhunyt nővére és gyermekein kívül, elnökünk 
vezetésével szép számmal jelentek meg tagjaink is.

Másnap, márc. t 17-én ment végbe gyászülésünk és az 
elhunyt sírjának a megkoszorúzása.

A gyászülésen, mely hivatalos helyiségünkben tartatott, 
Jurkovitsnakgyászfátyollalbekeretezett képmása alatt elnökünk, 
Palkovics Ede a következő emlékbeszédet, tartotta.

„A szeletet, a megemlékezés jeleinek megtartása rótta 
rám ama kötelességet, hogy köiiink megalakitója iiánt elsőnek 
én rójjam le a hála adóját, a kör nevében; a mely jelen 
megemlékezés egyúttal példaadás legyen art a, hogy a nemes 
elődöt, az alakitót mily módon kövessük, hogy intentióinak 
megfeleleljünk.

Az összetartásban van az erő .'
Ennek a mondásnak a megmásithatlan igazsága vezet

hette Jurkovits Ferencet, amikor 1895-ben egy asztaltársa
ságot hozott egybe, amely arra volt hivatva, hogy a budapesti 
szakácsokat együvé szoktassa.

Jurkovits nemes célja nyilván valy volt.
Talán élezte a jövő átalakulásának áramlatát. Lelke 

talán előre sejtette azt a nagy társadalmi forrongást, amely
nek előre vetett árnyékát már látjuk és amely társadalmi 
forradalom olyan lesz, hogy azokat, akikből hiányzik az ösz- 
szetartás, elsöpri, elpusztítja.

De érezte, talán tudta is, hogy a társadalmi erők cso
portosulása nem történhetik egyelőre általános sablon szerint, 
hogy ma még nem alkothat az emberiség egy aklot, mert 
ahány foglalkozási ág van, annyi a külön megóvadó érdek.

Mint szakács, természetesen saját szakmájabeliek 
tömörítésére, összehozására gondolt.

Becsületes törekvését azonban nem engedte sikerhez a 
magyar átok.

Magyar ember volt, nemeset és szépet akart, : ez elég 
volt a magyar szakácsok zömének arra, hogy ne kövessék.

Jurkovits nemcsak magyar, hanem becsületes, tiszta 
lelkű is volt. Pontos és kötelességtudó, a íelsőbbsóget, elismerő 
és megbecsülő, nagy szaktudású, amik mellett tanúskodik, 
hogy a Hnngaria-szállodában korai haláláig mint főszakács: 
18 esztendőt töltött.

Az asztal társasági összejöveteleknél meg-meg pendí
tette a kör megalakításának eszméjét; de az elvetett jó mag, 
amely nagyon szegényes és akaratos földbe jutott, nem akart 
csirába hajtani 9 évig.

Még mielőtt, megláthatta volna a tavasz első fuvalla
tára kibújó, reményt keltő rügyet, meghalt 1904. évi már
cius hó 17-én.

Az is magyar vonás, hogy mindig szerencsétlenségnek 
kell történni, hogy a magyar összefogjon.

Jurkovits halála szerencsétlenség volt a magyar szaká
csok tömörülésére, mert vele bukófélbc került a zászló, amely
nek egyetlen hordozója, védője volt.

De ugyanakkor, amikor láttak, hogy a zászlótartó kezé
be' kihull a háromszinü lobogó, 30—40 férfi rohant az eszme 
védelmére, felkarolására ; amit, eddig, csupa kényelemből, egy 
emberre bíztak.

Ez a kis csoport egyengette a Jurkovits által elvetett 
mag életre keléséhez a talajt azzal, hogy a magvető halála 
után, 1904. szeptemberben megalakította a Magyar Szakácsok 
Körét.

A nemes halott emlékénél nem akarom megszólni az 
élőket, de önkéntelenül elém tóiul az a kérdés, hogy mi 
lehetett volna ebből a körből, ha az a 30—40 férti hasonló 
lelkesedéssel, mint ahogy az ügyet Jurkovits halála után 
felkarolta, még életében felkarolta volna és felkarolva tartaná 
a  mai napig?

Nem vitázom az élőkkel, mert ez a nap a te emléke
zeted napja: Jurkovits Ferenc.

Téged a z  elismerés, a hála borostyánkoszorúja illet meg 
a mai napon is, emlékezeted napján.

Szellemed őrködjék cselekedeteink fölött, és vezessen 
bennünket, adjon erőt arra, hogy a magyaiországi szakácsok 
ügyét oda vigyük, ahova azt nemes szived, kartársi szere
teted vitte volna, ha élnél.

Úgy legyen !;‘
Mély megilletődéssel hallgatták a jelen voltak ezt, az 

emlékbeszédet, mely után, élükön az elnökkel, testületileg 
kivonultak az elhunytnak a Kerepesi úti temetőben fekvő 
sírjához.

Itt a kör pálmaágas babérkoszorúját, melynek arany- 
rojtos fehér és sötét ibolyaszin selyem szalagján a követ
kező felírás volt: „A Magyar Szakácsok Köre — szeretett 
kartársának“ a halott hátrahagyott családtagjai jelenlété
ben Wrabetz Gusztáv választmányi tag tette le a sirdombra 
a következő beszéd kíséretében:

„Szeretett kartárs. Drága halottunk! Eljöttünk ide hoz
zád, leróni irántad köteles kegyeletünket. Te voltál hirde
tője ama igének, hogy egyesüljenek a  magyai szakácsok. Az 
isteni gondviselés bölcsesége, fájdalmunkra, nem engedte 
megérned azt az időt, amikor ez az ige testté lett,. Pedig 
eszméd győzedelmeskedett. A te sírodból támadt, fel ereje. 
A te, szellemed által belénk oltott, összetartás révén meg
alakítottuk a magyar szakácsok körét.

Emléked kitörölhetetlenül él szivünkben s az eszmét, mit 
nekünk hagytál nagy örökségképpen, hűen őrizzük, csorbí
tatlanul, amig magyar szakácsok lesznek e drága hazában.

A te tanítványaid nevében is szólok hozzád és kérlek, 
hogy a boldogság honában, honnan lelki szemeiddel látsz 
bennünket, fogadd hódolatunkat porladó testednél: nagy 
mester.

íme, hálánk és kegyeletünk jeléül leteszem sírodra a 
Magyar Szakácsok Körének babérkoszorúját azzal az erős 
fogadással, hogy neved élni fog szivünkben s hogy minden
kor hű követői leszünk a te nemes példaadásodnak.

Az ég Ura adjon békességet poraidnak s neked fényesked- 
jék az örök világosság, ámen. Isten veled !“

A meghatottság csendjében állták körül egy időig még a 
kör tagjai elhunyt mesterük sírját s egy egy könyörgő imát 
bocsátottak útnak Ahhoz, aki mindenek ura, mindenek intézője.

Lassan vonultak el a sírtól, amelyben a végítéletig aluszsza 
nyugodt álmát Jurkovits Ferenc.
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Gittek Frigyes ünneplése.
Két évvel ezelőtt, 1906. márciusában történt, hogy az 

akkor fejlődésnek induló Magyar Szakácsok Körének egy 
titkos támogatója akadt, aki a saját függetlenségét biztosító 
gondtalan anyagi viszonyok adta előnyökkel, nagyszabású, súly- 
lyal bíró társadalmi összekötetésekkel bírva, felkarolta a kör 
nemes intentióit és mindenképpen segített, azon, hogy a körből 
valami életre való fejlődjék.

Inkognit.óját azonban nem tudta sokáig megőrizni, mert 
csakhamar kitudódott, hogy az a titokban segítő jó barát : 
Gliick Frigyes.

A „Magyar Szakácsok Köre", melynek egyik legszebb 
vonása az, hogy hálás tu-l lenni jóltevöi iránt és ezt tőle 
telhetőleg bizonyítani is iparkodik, Gliick Frigyes eme gon
doskodását — amely éppen akkor jutott osztályrészül a kör
nek, amikor legjobban rászorult: a küzdés a biztos alapon 
való megalakulás első napjaiban — azzal vélte némiképpen 
meghálálni, hogy kimondotta, hogy minden esztendőben, azon 
a napnak éves fordulóján, amikor Glück Frigyes a körünk 
iránt önzetlenül érzett nagy és értékes rokonszenvének legelső 
jelét adta, március 20-án, zártkörű, családias ünnepséget 
rendez, melyre mindenkoron meghívja Gliick Frigyest, hogy 
neki köszönetét mondjon azokért a jókért és támogatásért, 
melyben újból részesítette a kört.. Mert Gliick Frigyes érdek
lődése, támogatása nem tart körünkkel szemben szünetet, 
hanem évről-évre újabb és újabb jelekben nyilvánul anyagi 
és erkölcsi téren.

Ezen ünnepléseken megtisztelik körünket jóakaróink is 
és nem mulasztják el az alkalmat, hogy érdeklődésüknek oly 
módon adjanak kifejezést, mely módnak révén képesek vagyunk 
fejlődésünkre, jövőnk biztosítására újabb lépést tenni.

Így értük el a kör beléletét biztosító eredményeken kívül 
eddig azt. hogy a szorgalmas szakácstanoncok részére az 
idénre egy és jövő évi é egy 400 koronás ösztöndíj — egyik 
Gliick Frigyes, másik Fetanovits József ur által — elnökünk 
keresztneve után Ede-díj néven adományoztatott továbbá, 
hogy a jövő iskolai évtől kezdve — ugyancsak Glück’Frigyes 
ur bőkezűségéből — a szakácstanoncok külön, szakbeli okta
tásban is lógnak részesülni.

Az idén is megültük márc. 20-án a mi ünnepségünket
Az ünnepség beiértékére nézve az a megállapodás történt, 

hogy ez úttal a programmon ne a tréfás elem domináljon, 
hanem a megtisztelés komoly jellegének megfelelőn, nemesebb 
produktiók foglaljanak helyet az ünnepség programmján.

A f. é. február ll-en tartott vál. ülésen megállapittatott 
az ünnepség programmja, amely szerint az idei műsor orosz
lánrésze a szakiskolai szakácstanoncok vállát a nehezedett.

Hála illeti e feladat fényes megoldásáért özv. Renner 
Ferencné úrnő iskolai énektanitónöt és Walter Károly úr 
iskolaigazgatót..

Gyakorlati szokásunkhoz híven az idén is megkértük 
Zsák József vendéglős urat, hogy ünnepségünk céljára, mint 
a múlt. évben, engedje át a Mensa Akademika nagy termét, 
és Huber Antal pékmester urat, körünk ttbeli tagját, hogy 
lásson el bennünket, testi táplálásunkra süteményekkel.

Mindketten örömmel és díjtalanul vállalták kérésünk 
teljesítését.

Szépen köszönjük jóságukat.

Ily előzmények után következett be az ünnepség maga 
a következő műsor betartásával :

1. Üdvözlő dal. Énekelték a szakácstanoncok (19-en). 
A dal zenéjét dr. Sztojanovíts Jenő zeneszerző irta. Betaní
totta özv Renner Ferencné.

2. Induló. Citerán előadta 3 szak- és tagtárs u. m. 
iíj. Dankovszky Ede, Waltz Árpád és Sárffy József.

3. Az élet. Párbeszéd. Irta és betanította Walter Károly 
iskolaigazgató; előadta 7 szakácstanonc.

4 Dal. Citerán előadta az elöbbeni 3 szak., és tagtárs.
5. Bordal. Énekelte a fenti 19 szakácstanonc. A dal 

zenéjét szerzetté dr. Sztojanovíts Jenő. Betanította özv. 
Renner Ferencné.

6. A buffet megtekintése.
Az ünnepségen 21 vendég és 51 tag. összesen 72 sze

mély vett részt.
Néhány perccel ’/jö után harsant fel a lelkes éljenzés, 

amelylyel az egybegyűltek az ünnepeltet: GlUck Frigyest fogad
ták, aki megérkezése után elfoglalta helyet, a fehér asztalnál.

A 19 szakácstanonc, a zenei analfabéták, a soha énekel 
nem tanultak, elhelyezkedett, az emelvényen. Énektanitó- 
nöjük: özv. Renner Ferencné Vezetésével meglepő praecisitással 
adták elő a jelen levő dr. Sztojanovíts Jenő zeneszerző 
üdvözlő dalát.

Mindenki a nesztelenségbe merülő csodálkozással hallgatta 
a szépen előadott dalt, melyet viharos taps jutalmazott.

Második számnak három előbb inár említett tagunk 
citerán indulót játszott, ügyes összjátékkal, zenei talentum
mal, mely nekik, mint műkedvelőknek, dicséretükre válik.

Harmadik szám volt a Walter Károly igazgató által in 
és betanított: „Az élet" c. párbeszéd, melyet hiba nélkül, 
gördülékenyen szavalt el a fentebbi 19 tanonc közül 7. 
A párbeszéd az alkalmiságon kívül, ügyes versezetben tün
tette fel, rejtett, célzattal a nemes törekvés győzelmét a 
fondorkodón és végül hálát mond Gliick Frigyesnek a sza
kácstanoncok nevében, hogy megalakítja a szakirányú iskolá
ban a külön szakács-szakoktatást, és Isten áldását kéri rá.

Szövegét a következőkben adjuk:

AZ ÉL E T .
I. vitázó (a Il.-iklioz.)

Mit érsz vele, ha ötven éved javát 
S erődet a közjónak szenteled ?
Egy cseppnyi az a tenger nagy vizében !
A föld mindig siralmak völgye volt,
S nem lesz soha a boldogság tanyája!

II. vitázó (az l.-liöz).
Ritánk, melyet mi ketten folytatunk,
Örök vita nagyok s bölcsek között is.
Te mindennek visszáját látod, én 
Színét nézem a dolognak viszont 
Te igy kesergsz : Miért nő tüske is 
A rózsa közt? —  Én áldom Istenem,
Ki tüske közt is rózsát nyújt, nekünk !
Szivem szerint szolgálom én a jót,
Te a rosszát segíted győzni, mert,
Ki jót mulaszt, az rosszat gvámolit.
S hogy élsz, hogyha lelkednek célja nincs ?
Hisz nem látod a föld porában lent,
Hogy szép a lét és mily nemes, mi szent! 
í)e nézz körül, nem kell itt, szó, vita, —
Nézd s hallgasd meg, mi itt elődbe tárul.

l.-sö hirdető .
Nagyratörő lélek édes álmodása.
Eszmevalósitó tettre vágyódása:
Iskolát alkotott, ahol megtalálja
Becsét, tisztes rangját a. vendéglős pálya;
Hol, aki gyermekként lép ezen pályára,
Üdvös útmutatást nyerjen az útjára.
Szakmájához illő tudományt szerezzen,
Hogy a lét tengerén biztosan evezzen.
S ajkán, ki nem magyar: magyar szó csendüljön,
Szive e hazáért dobogjon, heviiljön :
Született magyarral forrjon össze lelke,
S egymást valamennyi testvérként ölelje.
Ezt Te teremtéd meg drága Ünnepeltünk,
Neked sziveinkben emléket emeltünk!
Hirdeti szivünkben ez az örök emlék!
A Te nagy jóságod, a Te fényes elméd!

II. h irdető.
Fáradt munkás hazafelé ballag 
S felüdülni betér az „Otthonba",
Hová lelkét vágyai úgy vonják,
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Mint a hívőt hite a templomba.
Áldó érzés fakad a szivében 
Azt se tudja vele kit illessen,
De én tudom, elhoztam Tehozzád 
S koszorúdba im beillesztem.

I I I .  h irdető.
Az a szegény beteg, akit feliiditett 
Irgalmas sziveknek tápláló mannája, —
Az a kicsiny árva, kinek gyenge testét 
A jóság anyaként tejével táplálja, —
Elhagyott nyomorult, akit a jó Isten 
Irgalmas emberek szemeivel lát meg:
Ezek hálálkodnak most az én szavamban ;
És ezer áldással mind Tégedet áld meg!

IV. h irdető .
Ki-ki rejt szivében egy-egy édes álmot,
Ringat a lelkében egy szeretett eszmét,
Melyet, mint napsugár a hasadó bimbót 
Biztat a reméhynyel, hog'y kikelet lesz még!
Szived legszebb álma, legkedvesebb eszméd,
Melyet régen ápolsz s biztatsz szép tavaszszal,
Szólal meg szavamban e napon Előtted,
S ápoló dajkáját: Téged igy magasztal:
Én vagyok lelkednek legragyogóbb álma,
Gyönyörű kertedben kimagasló pálma!
Tiszta fényes lelked ragyogó égboltja,
Éltető sugarát reám régen ontja.
Erdő volnék már én, ha ezrek és ezrek 
Tégedet követve, engemet szeretnek.
Nagy-nagy erdő volnék, hol pihenőt, árnyat 
A fáradt, csüggedt mindenkor találhat.
Csak ezrek és ezrek lelkedet megértsék 
Felnő az az erdő; „Országos Szövetség!“

V. hirdető.
Nemes érzésednek újabb alkotása,
Mindnyájunknak régi óhajtása,
Mint felhőkből a nap ragyogó sugára, 
ügy törik elő a „szakácsok iskolája",
Tisztes pályánk megváltója.
Nálad nélkül ebből sem lett vón’ semmi,
De Te, ki megtudsz minket érteui,
Te, aki velünk tudsz érezni,
Segíted azt valóra váltani.
Legyen áldott munkád, legyen áldott élted,
A jóságos Isten éltessen még soká Téged !

I. vitázó (a Il.-ikhoz).
Győztél barátom, mert e példa itt 
A tett nyelvén beszélt. Uj, szebb világ 
Mely itt elömbe tárult.
Üdv, hódolat!

I I .  vitázó (az L-söhöz).
Add hát kezed barátom.
Jöjj hódoljunk a jónak és

nemesnek ; | Az ünnepelt felé meghajol.]
Mit te tt?  Ki Ő? azt el sem mondhatom.
Egy tudja csak : a jó Isten felettünk,
Ki Tégedet megáld mindkét kezével !

A szépen átgondolt tárgyú, költői poémát és előadóit jól 
kiérdemelt tapsokban részesítették.

Negyedik számul újra elöbbeni három tagtársunk szép 
együttes citera-játéka szolgált. Egy hangulatos dalt adtak 
elő érzéses játékkal, lelkiismeretes betanulással. Tapsokkal 
náluk .sem fukarkodtak.

Ötödik számnak újra a szakácstanoncok jöttek. Ugyan
csak dr. Sztojanovitstól adtak elő, kettős hangban egy vig 
ütemii bordalt.

Hogy űrnek előadása hogyan sikerült, azt tanúsította

az a hatalmas, szűnni nem akaró és újra- meg újra ismétlést, 
kívánó taps, amely szinte megremegtette a terem mennyezetét.

A szakácstanoncoktól csodálatos is volt ez a productió. 
De maguk is érezték, hogy derekas munkát végeztek, mert 
a meg-meg ujuló tapsokra, neki hevült arccal, lángoló szemekkel 
fújták újra, meg újra s talán daloltak volna véges-végig. Nekik 
is örömük telt benne.

Jól megérdemelt taps jutott osztályrészül az énektanitó- 
nőnek a szinte hihetetlennek tetsző eredményértés a szerzőnek 
is, — kinek egyik operájából van a dal kivéve, — a hangulatos 
concepcióért.

Az igy kiváltott, kellemes hangulatban ment végbe a  
tagok szabadakaratából adott ételnemüekből álló hideg buffet 
megtekintése és pusztítása, melyhez ifj- Schvetz Mihály, 
Taraba Mihály és Oláh-Gyárfás Artúr tagtársak sajátjukból 
ecy-egy hordó sört csatoltak.

A kiállított és élvezetre szánt szakácsmüvészeti készít
mények bírálatába, leírásába nem bocsátkozunk. De a szakértők 
ajkáról ellesett nyilatkozatokból constatálhatjuk, hogy egy 
díjazásra váró kiállítás keretében is méltó feltűnést és csodál
kozást, keltettek volna.

A szeretet — lakomához 20án járultak, kiktől 23 teríték 
étel érkezett.

A lakoma elején tartotta meg körünk elnöke: Palkovics 
Ede üdvözlő beszédét az ünnepekhez, a következőket mondva :

Körünk ünnepellje, kedves barátom!
Az előbb a magyar szakácsok jövő generáttójának 

egy része iparkodott neked kedveskedni az ének
művészet terén való próbálkozásai. Bizonynyal meg
lepett, hogy mai ünnepeltetésed alkalmával körünk, 
melyet Isten kegyelméből ezúttal harmadszor szeren
cséltetsz, az irántad való szeretetének jeléül oly térre 
is elkalandozik, amely reá nézve eddig hétpecsétes 
titok volt.

Ne keress mást a hódolat eme nyilvánításában, 
mint annak tanujelét, hogy akkor, amikor kifejezést 
akarunk adni a hozzád való ragaszkodásunknak, 
tiszteletünknek: mindenre képesek vagyunk, még arra 
is, hogy felhangoljuk üdvözlő dalra, ünnepi ódára 
a - fakanalakat.

Ének- és szavalatmüvészeti sikereinkre nem 
lehetünk büszkék; de büszkék vagyunk arra. hogy 
már a szakácstanoncok lelkében is bimbóba hajt az irán
tad való szeretet, amint azt mai működésűk bizonyítja.

Mi, a Magyar Szakácsok Körének tagjai, már 
nem vagyunk oly merészek, mert sajnos, nem oly 
fiatalok, hogy vakmerőén merjünk nyúlni idegen 
virágok után. Nincs is ilyenre szükségünk, mert 
lelkűnkben kinyílott, már a mi virágunk, melyet féltő 
gonddal őrizünk, szeretettel ápolunk. Ez a virág a te 
arcodat viseli, illata a te jó tetteid, gyökere, mely 
egybe forrott szivünkkel: a mi irántad való hálás 
szeretetünk.

Mi minden lelki kincsünknek, érzelmeinknek 
dobozát, szivünket nyitva nyújtjuk feléd. Válaszsz 
a hozzád való szeretetünk drágakövei közül szabadon. 
Markolj ki belőlük, végy, amennyi neked tetszik. 
Könnyű szívvel adjuk, mert annyink van belőle, hogy 
akármennyit veszel, nekünk elég marad a jövőre.

De ingyen mégsem adjuk; cserébe kérünk tőled 
is valamit. Azt, hogy életed további folyamán, amely 
a már eltöltött, fél századon túl esik, szeres bennünket 
úgy, mint eddig.

Te, aki egyike vagy az emberiség nyomora enyhíté
sére törekvőknek, aki egyik előkelő harcosa vagy
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a lelki szabadság, egyenlőség és testvériség békés ki- 
küzdésére vállalkozottak táborának: védd, támogasd 
a Magyar Szakácsok Körét ama munkájában is, amely 
erre törekszik.

Hála és köszönet neked a múltért és a világ- 
egyetem hatalmas ura nyújtsa életed fonalát a mi 
örömünkre is hosszúra. Az isten áldjon meg, és adja, 
hogy Glück Frigyes sokáig éljen.

Lelkes éljenzés követte e szép köszöntőt, melynek elhang
zása után az ünnepelt: Glilck Frigyes emelkedett szólásra.

Szeretett elnököm, mélyen tisztelt kedves kar
társaim. Magyar Szakácsok Köre! Ismét, elmúlt egy 
esztendő! Egy esztendő, amelynek lefolyása alatt nagy 
örömömre a Magyar Szakácsok Köre megmutatta azt. 
hogy dolgozik, munkálkodik és megtartja kötelességét. 
Újból összegyűltünk márc. 20-án és ez a nap meg
győz arról, hogy a nemes kör munkában, közös 
egyesülésben és összetartásban él és hogy a munka 
iránt tisztelettel viseltetik. Ez a kör megállja a helyét, 
derekasan munkálkodik és azt a célt, amelyet egy 
év előtt kitűzött, maga elé. — diadalra hozta. De 
nemcsak komoly munkálkodással, hanem az érzelem 
világával is foglalkozott és megalkotta egyik eszközét 
annak, ami az összetartást elősegíti: megalkotta a lélek 
megnyilvánulását a dalban; és ezt, mint ősi szokást, 
nem tudom eléggé dicsérni. A régi céhekben, ahol 
az összetartást nagyon sok kapocs hozta létre, nem
csak a szellemiekben egyesültek, hanem az érzésben 
is, amely utóbbi a szívből indul ki és akkor a leg
nagyobb. ha dalban nyilvánul.

Nagy örömmel látom és következtetem a tapasztal
takból. hogy a legifjabbik generáció fogja kivívni 
a mi ideáljainkat, a melyek megvalósítására, meg
alapítására már mi törekszünk

Hogy ezek érik el a szivbeli összetartást, ami 
embert emberhez fűz. A szivek megnyilatkozásának 
kifejezésére, melyekben csak szeretet van: kell építeni 
és ha ilyeneken épül fel a Magyar Szakácsok Köre, 
akkor nemcsak a jelennek, hanem a jövőnek is lerakja 
alapját. A tanoncok igyekezése legnagyobb garantia 
arra, hogy ez az ipar. amely művészetté emelkedik, 
a haza határain belül elérje azt a magaslatot, amelyen 
a nyugati államok legelőkelőbbjeiben áll. Nagy örömmel 
értesültem arról, hogy mához egy esztendőre mar 
üdvözölhetem a növendékeit, a szakács-tanonciskola 
külön szakosztályának, amely szakácstanoncok külön 
képzésével foglalkozik. (Éljenzés.)

Hogy erre a külön kiképzésre szükség van. azt 
önök is, akik ebben a nagy önfeláldozó munkában 
részt vesznek, tudják; valamint azt is, hogy ebből 
a munkából önöknek semmi haszon sem származik, 
de kifogják vívni a mostani ifjak, esetleg ezek utódai 
javára. Ezen munkához gratulálok és köszönöm önök
nek, hogy ebben én is részt vehetek.

A Magyar Szakácsok Körének egy évi munkássága 
az emberi élethez, de még inkább a világtörténelemhez 
képest csak egy atom, de ez az atom. amely az össze
tartásból és a kölcsönös szeretetből áll, szilárd össze
kötő kapocs, amely nem engedi meg, hogy a kör 
egyes alkatrészeire felbomoljon. Ez az atom lesz az, 
amely elősegíti egyenlőségünket. Ez összetartás révén

kikerüljük a bomlasztó hatásokat. Elűzzük lelkűnkből 
azt, ami megszüli a válságot, az elszakadást, és egy 
oly kapcsot teremt, amely elszakithatlanul összetart 
bennünket eszméink megvalósításában; vele emelke
dünk egészen az ideálig. Ha ez ma még nincs is meg. 
de az érte való akarat megszületett, és vele együtt 
a jóért való igazi lelkesedés.

Ezekre emelem poharamat és azt kívánom, hogy 
gyökeret fogjon az ideál és hogy az a Vendéglősök 
Ipartársulata és a szakácsok között -  úgy az említett 
ipar mint hazánk javára valósuljon. Poharamat emelem 
szeretett elnökünkre és a »Magyar Szakácsok Körére* !

Szűnni alig akaró éljenzés vihara zúgott végig a beszéd 
befejezése után, amelyre a fiat d dalárok újból rázendítettek 
a hazafias bordalra. Persze a tapssal senki sem maradt adós.

Felállott ezután a Bp. Száll. Vend. és Korcs. Ipartárs. 
érdemdús elnöke: Gundel János, és a következőket mondta:

Engedjék meg, hogy mielőtl ünnepeltünk, ki 
körünkből a külföldre messze útra megy, — eltávozik, 
néhány szót én is szóljak.

Szivem melyéből fakadó érzéssel mondhatom, 
hogy ez a mai ünneplés jól esik szivemnek, mert én 
ebben olyannak látom a kört, amely az igaz munkás
ságra törekszik. Látom megnyilatkozni azt a nemes 
érzést, amely a munkaadó és alkalmazottja közötti 
egyetértést megszüli. Jól esik és különösen most. a mai 
viszonyok között, amikor a munkás és munkaadó 
egymást elkeseríti.

Azt mondom, hogy ha a kör az eddigi utón 
halad, hiába jön hozzájuk az. aki más elveket hirdet, 
mert nem fogja tudni megbontani a békét, ha szivük 
telve van azzal, hogy köteleségüket teljesítik. Mi pedig 
ebben védeni fogjuk erős akarattal.

Ma megint szép jelét látlam a tanonciskola 
eredményének. Azt. hogy az ifjúság a boldogulása 
felett gondolkozik. Hogy ezt teszi: vallja azzal, hogy 
egy dalos kört alakított. Senki sem maradt távol az 
ifjak közül, hanem rövid szabadidejét felhasznált* 
arra, hogy lelkét nemesítse és a szép dalnak szolgáljon. 
És ezt helyesen tette, mert a dal nemesit.

Az én Frigyes barátom, akit ma ünnepelünk, 
< nnek az iskolának a partfogója. Ö abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy a viszonyai megengedik, hogy 
nem kell az üzlettel bajlódnia, a gondokkal küzdenie, 
hanem a családjának és a jónak élhet. De a bajokat 
azért ismeri, látja; tudja honnan származnak, mert 
soha sem feledkezik meg a múltról. Ez egyik legfőbb 
erénye. De nem akarom már tartóztatni. Poharamat 
emelem Glück Frigyesre! Kívánom, hogy az Isten 
tartsa meg családjának és hazánknak javára sokáig, 
szerencsés utat kívánunk és azt. hogy erőben, egész
ségben térjen vissza hozzánk !

Gundel János ip. társ. elnök szavait szintén nagy lelke
sedés kísérte. Belevegyült ebbe Glück Frigyes éltetése is, akinek 
mindanyian „szerencsés utat, a viszontlátásra" kívántak. Látha
tóan meghatotta a szívélyes ünneplés az ünnepeltet, akinek nem 
egyszer könnyek, a meghatottság könnyei rezegtek szempilléjáu.

Horváth Nándor, körünk tiszteletbeli tagja emelkedett 
ezután szólásra.

Tisztelt Uraim! Mióta emlékszem, talán gyermek
korom óta vonzódtam a szakácsokhoz, becsültem 
őket és minden kínálkozó alkalmat megragadtam arra, 
hogy rokonszenvemet a szakácsok iránt kimutassam.



3. szám A Magyar Szakácsok Köre Értesítője. 13

s&
x

Minden frázis nélkül mondom, hogv életemben min
denkor jól eseti, ha szakácsnak, vendéglősnek érez
hettem magamat. Mai felszólalásom okát egy nem 
igen kellemes megemlékezés képezi. Azt hallottam és 
melyen sajnálom, hogy későn tudtam meg, hogy a. 
Magyar Szakácsok Köre házam elölt haladt el, ami
kor kivonullak egyik társuk, elhunyt barátom, Jurkovits 
Ferenc sírjához, hogy annak halála évfordulóján 
kegyeletük adója! leróják. Szives örömest mentem 
volna önökkel. A kör ezen cselekedete mutalja, hogy 
itt él az idealismus és hogy ehhez ragaszkodna^. 
Ez a tapasztalás késztet arra, hogy én úgy a magam, 
mint jelenlevő Ziinmer Péter barátom nevében fel
ajánlom azt az Ígéretünket, hogy mától kezdve 5 
éven át minden esztendőben 500 koronát ju tta
tunk Palkovics Ede elnök kezéhez, hogy ezen, összeget 
évenként legjobb belátása, szerint oly fiatal szakácsnak 
juttassa, akit erre érdemesnek talál, azzal, hogy az 
illető megjutalmazott, ezt. a pénzt ismeretei gyarapítá
sára fordítsa. Alapítványunknak elhunyt barátom 
emlékére Jurkovits-alapitvány címét adjuk, isten 
áldja a. M. Sz. Körét és Palkovics Ede elnököl, hogy 
továbbra is ebben a szellemben működjenek !

Amit, ezek a szavak kiváltónak a jelenlevők kebeléből, 
szükségtelen leintünk. Az örömzaj lecsillapnlása után elnö
künk állott fel és a következőket mondotta:

Azt hiszem, hogy mindnyájunk óhajának adok 
kifejezést, amikor kívánom, liogv elöltem szólott 
Horváth Nándor urnák, valamin! Ziinmer Péter urnák 
nagylelkű alapítványukért háromszoros éljent mond
junk! Éljen! Éljen! Éljen!

Harsogó háromszoros éljenzés volt a válasz, melynek 
elükével a körtagok nevében Deiszler József vál. tag kere
setlen, egyszerű szavakban köszönte meg a nagylelkűségről 
tanúskodó adományt. A következőket mondotta:

Azt hiszem, hogy nemcsak a magam nevében, hanem 
társaim, a tagok nevében is szólok, amikor szépen megköszö
nöm, hogy a t. utak ily nagy adománynyal tisztelik meg 
körünket. Ezért első sorban az érdem elnökünké, aki ben
nünket úgy vezet, hogy az urak oly meggyőződésre jutnak, 
hogy ilyen adománynyal emelik körünket. Aztán a mélyen 
tisztelt Horváth és Zimmer uraké, akik bár nem szakácsok, 
mégis ilyen hozzájárulással pártolnak bennünket. Mi hálásak 
leszünk ezért. Kiváltom, hogy Isten éltesse elnökünket és a 
mélyen tisztelt Horváth és Zimmer u ra t!

Deiszler köszöntője elnökünket készteti felszólalásra. 
Felszólalása kapcsán oly események történtek, melyek — azt 
hiszem — örökké feledhetetlenek maradnak. Palkovics Ede a 
következőket mondotta:

Első sorban köszönöm előttem szólónak, hogy 
reám emeli poharát.. Az érdem azért, ami most tör
tént, nem engem illet. Az a kör érdeme. Ezzel kap
csolatban egy hírrel szolgálok, amely— úgy iiiszem 
jól fog esni. Ez az, hogy egyik kartársam, akit 
később nevezek meg, tudomására jutván, hogy körünk
ben egy társ alap (Fond Collegial) alapításának esz
méje pendittetett meg, ebhez az alaphoz elsőnek akar 
hozzájárulni. E kartárs Kommer Ferenc ur. Ö akarja 
első alapját letenni és ezért 200 koronát ád a Fond 
Collegialnak, — Újabb hírrel is szolgálhatok. P a l
kovics Ede a M. Sz. Köre elnöke ugyanezen alap
nak szintén 200 koronát ád. — Még egy jelent
kező. A Vendéglősök, Szállodások és Korcsmárosok 
Jpartársulatának érdemes elnöke: Gundel János ur

ugyanennek az alapnak szintén 200 koronát 
adományoz - A legújabb hir: M aloschik Antal 
ur a „Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipar
társulatának" alelnöke ugyanerre a célra szintén 
200 koronát adományoz. — Legeslegújabb hir: 
Baár József ur és alapitó tagunk, id. D ankovszky 
Ede ur ugyancsak a fenti célnak egyenként szintén 
200 200 koronát adnak.

Itt már halotti csend támadt. A meglepetések vissza
fojtották már a lélegzetet. Szótalanná vált az öröm

Petanovits József t tb .  ta g  á llo tt  fel s igy  s z ó l t :
Eu az előttem szólókhoz nem járulok hozzá, 

mert 1909-re már ugvis tartozom 400 korona ösz
töndíjjal, melyet a mull esztendőben megígértem. 
Hanem 1910-re én is adok 200 koronát.

A kör tagjainak kívánságára Beer titkár mondott az adomá
nyozóknak együttesen köszönetét. Szavainak hatása alatt állva

Petanovits ur kijelenti-, hogy: megmásítom élőb
béin Ígéretemet és tekintettel a nemes célra és a 
titkár beszédének reátn gyakorolt hatására a „Fond 
Collegial “-nak szánt 200 koronát nem 1910-ben, 
hanem azonnal kifizetem

Hatalmas éljenzést kapott érte.
TFraóete Gusztáv választmányi tag szólott ezután.
Megragadom az alkalmat, hogy a köztünk lévő Gelléri 

Mórra mondjak köszöntőt, akinek fáradhatatlan buzgósága és 
jóindulata, pártfogása tette lehetővé, hogy a legutóbbi sütőipari 
kiállítás alkalmával a Magyar Szakácsok csoportkiállitása oly 
fényes eredményt, ért, el. Mindnyájunk nevében forrón köszö
nöm ezt a jó akaratot, amelyet irányunkban tanúsított és 
kérem, hogyha majd — talán nemsokára — alkalom kínál
kozik arra, hogy a Magyar Szakácsok Köre egy újabb kiál
lítás keretében megmutassa tudását, hasonló jóindulattal és 
jóakarattal támogassa ügyünket, és vezesse sikerre, istápol- 
jon bennünket. Az Isten sokáig éltesse.

Gelléri Mór helyett azonban Francois Lajos ur ttbeli 
tagunk állótr, fel és a következő, éljenzésekkel közbeszakitott 
szónoklatot mondotta:

Igen lisztéit Uraim! A „M. Sz. Köre" ne várjon 
tőlem valami szép beszédet, mert az előliem szólók
kal nem tudok versenyezni. Ilit most felszólalok, ezt 
azért teszem, hogy ajánljak önöknek valamit, amiről 
nekem említést tett az ipartársulatunk tisztelt elnöke, 
.ló volna, ha önök, tisztelt barátaim, valamiképpen 
gondoskodnának a jövőről is. Ezt elérhetnék azzal, 
ha belépnének a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok fennálló nyugdijegyesÜletébe. Különösen 
ajánlom ezt a jelenlevő íiatal generációnak

A közel múltban szomorú példáját láttam a kül
földön, éppen szakácsok között annak, hogy nem 
gondoskodtak idejében aggságukról. Ezt azok köny- 
nyelmüségből tették, mert a külföldön már minden 
szaknak megvan a maga nyugdíjintézete, amely tagjai 
öreg napjairól gondoskodik. Nem kell könnyelműen 
venni a dolgot.

Tisztelt Uraim! A M. Sz. Köre egyik feladata 
az a jövőre, hogy Budapesten egy kiállítást rendezzen. 
Én erre a célra a mint esztendőben egy összeget 
adtam. Most említette nekem valaki. Hát.— kérem —, 
amit a Francois ígér, azt be is vallja. Én leteszem 
az önök elnökéhez ezt az összeget. Az a kiállítás 
nem is oly nehéz lesz, mint amint a mai látottakból 
ítéltem. 15 nappal ezelőtt. Parisban megnéztem a 
szakácskíállitast és arról fényképeket készíttettem,
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melyeket, amint megérkeznek, önöknek adok. Mond
hatom, hogy ezen a kiállításon sem láttam külön
beket. mint aminőket ma itt láttam.

De egyebet is látok. Látom a sok fehér kabátot. 
És ez is jól esik szivemnek. Én is hordtam 25 évig 
és büszke vagyok rá, hogy hordhattam. Kívánom, 
hogy az összetartás, a szeretet és egyetértés, mint a 
hogy t. titkáruk mondta, viruljon fel és erősödjék. 
A magyar szakácsokra és a magyar nemzetre ürítem 
poharamat.

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után újból elnökünk 
ragadja meg a szót. A következőket mondotta:

T. Uraim! Első sorban engedjék meg, hogy 
igazoljam magamat az ellen a szemrehányás ellen, 
amely Francois ur szavaiból kíértődik, mintha nem 
törekedtünk volna annak az eszmének a megvalósí
tására, melynek céljaira az adományt Ígérte Én nem 
vagyok abban hibás, hogy a kiállítás még nem jött 
létre. Megfontoltam komolyan a kérdést, mint min
dent, amit teszek és arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy sok körülmény miatt még most nem találom 
egyelőre az időt és viszonyokat alkalmasnak egy 
nagyszabású kiállítás rendezésére. Nem a szakmabeli 
képesség hiánya ennek az oka, amiről tanúságot 
tehet legutóbbi kisebb méretű kiállításunk a sütőipari 
kiállítás keretében. Hogy mért nem csinálhatunk most 
hamarjában egy megfelelő, komoly kiállítást, annak 
más okai vannak, melyeket itt fejtegetni nem akarnék.

Ezek után önökhöz fordulok tisztelt tagtársak. 
Kérem önöket, hogy velem együtt kérjük Francois 
urat, hogy a kiállítás céljára adományozott összeget 
szíveskedjék ama ideánk megvalósilhatásának első 
alapkövéül átengedni, amely ideánk az, hogy gondos
kodjunk munkaképtelen és elaggott kartársainkról egy 
menedékház megalapításával úgy, mint ahogy azt 
legutóbb a. berlini kiállítás alkalmából az ottani sza
kácsok tették.

Kérem Francois urat és önöket, hogy járulja
nak ahhoz, hogy ez az összeg, melynek nagyságára 
e pillanatban tisztán nem emlékezem, csak a „Magyar 
Szakácsok Köre keresetképtelen és elaggott tagjai 
menedékházának alapjára” adományoztassék.

Gundel János ipartársulati elnök szólalt fel nyomban:
Azt hiszem, hogy önök is tisztelt uraim, Francois 

barátom is szívesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
előbbi által adományozott összeg csak arrafordiltassék, 
amire elnökük kéri. (Elfogadjuk.)

Frcmgois Lajos közbeszól: beleegyezem. (Mire 
Gundel János ur így folytatja tovább.)

Mert, ha az az idő bekövetkezik, hogy ideje lesz, 
hogy egy kiállít ás rendeztessék, akkor a szállodások
nak és vendéglősöknek, mint a szakacssággal szoros 
kapcsolatban levőknek is hozzá kell és hozzá fognak 
járulni. (Éljenzés.)

Ma azonban még nem vagyunk abban a helyzet
ben, hogy egy méltó szakácsmüvészeti kiállítást ren
dezhessünk. De ha elérkezik az ideje, akkor a „meg
felelő" pénzt is összehozzuk. (Élénk éljenzés.)

T. Uraim! Az az alap, amelyhez Kommer bará
tom adta az első filléreket, a „Fond Collegial* arra 
szolgál, hogy abból a segélyre szoruló tagok segé-

lyeztessenek. De ez az alap nem szolgál az aggkor, 
vagy munkaképtelenség esetében beálló állandó segé
lyezés biztosítására. Érre való a nyugdij. Mert mig 
az előbbi alapból a tagok tetszés szerinti segélyben 
részesittetnek, addig a nyugdíjba befizetés révén az 
illető bizonyos jogok tulajdonosává lesz.

Midőn a mi nyugdíjalapunkat megalakítottuk, 
abba minden józan gondolkozásu vendéglős belépett, 
mert senki sem tudhatja a jövőt. Akik ma nagyok, 
holnap kicsinyek lehelnek. Én magam is beléptem. 
Ez a nyugdíjalapunk ma már 400(100 korona vagyon
nal rendelkezik, mely összeg teljesen biztosítja jövő 
fennállását. Ajánlom ezt figyelmükbe és azt is, hogy 
a saját érdekükben iparkodjanak ezen meglevő szilárd 
alapú intézetbe belépni, hogy jövőjüket biztosítsák.

(Éljenzés.)
Közkívánatra Gellert Mór állott fel szólásra. így 

beszélt :
Kedves kartársak, tisztelt uraim ! Szépen köszö

nöm, hogy a. mai ünnepségre meghívni szíveskedtek. 
Végtelenül sajnálom, hogy egyéb fontos elfoglaltsá
gom miatt későn érkezhet lem. De igy is szívesen 
jöttem, mert jól esik, hogy egy kellemes órát tölthe- 
tek az önök körében. Látom újból a nagy előre
haladást, amelyet a múlt év óla tettek és azt a jól 
eső összetartást és együttérzést, amely önök között 
és munkaadóik, a vendéglősök között fennáll. Kell 
is, hogy igy legyen, mert ez a két iparág kiegé
szíti egymást. Ha ez nem volna igy, egyik szakma 
sem felelhetne meg a maga feladatának. Látva mind 
azt a szépet és nemeset és azt a törekvést, amelyet 
a Magyar Szakácsok Köre hivatása teljesítésében 
kifejt, bevallom, hogy boldognak érzem magamat, 
hogy ennek a körnek szerény tagja lehetek és csekély 
erőmtől telhetőleg istápolhatom.

Megragadom az alkalmat arra, hogy megemlé
kezzem mintaszerű kiállításukról, amelyről constatál- 
liatom, hogy az a sütőipari kiállítás egyik fénypontja 
volt. Ígérem, hogy ba elérkezik az idő, amikor a kör 
egy szakács-kiállítást rendez, a legnagyobb örömmel 
és készséggel fogok mindenben rendelkezésére állani. 
Reményiem, hogy fogunk eredeti dolgokat produkál
hatni, olyanokat, amelyek ilyen modorban kiállítá
sunkat olyanná fogják tenni, aminő eddig még nem volt.

De nemcsak az ideált kell majd igy megv*ló- 
sitanunk, hanem hozzáférhetővé kell ezt majd ten
nünk a közönség számára is, hogy megtanulja a 
különbségei a jó és a rossz között. — Nemcsak arra 
kell törekedni, ha nagy sikert akarunk elérni, hogy 
valamit mutassunk, hanem arra is, hogy amit muta
tunk, az jó is legyen. A közönség — bár szereti a 
szépet, — azért mégis élvezhető, Ízletes ételt is akar.

Látom, hogy az idő rövid a további fejtegeté
sekre, azért befejezem a beszédemet azzal, hogy 
poharamat emelem az önök és főnökük közötti egyet
értésre és összetartásra, magamnak azt'kívánva, hogy 
akkor is jelen lehessek az önök körében, amikor a 
mostani elnököt, az öreg Palkovics Edét az elnöki 
székben ifjabbik Palkovics Ede váltja fel. Éljenek!

Még egy hatalmas, harsogó é ljen ! Gellérire, egy az 
elnökre és ezzel 61/* órakor véget ért az ünnepség.
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