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Ipartársulati ügyek.
Ipartársulatunk folyó évi május hó 28-án délután tar

totta meg a , Hungária"., nagyszálloda földszinti termében 
XLI. évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés lefolyásáról legközelebbi számunkban a 
hitelesített jegyzőkönyv közlésével fogunk beszámolni, most 
csak egyik momentumát tartjuk közlendőnek.

Ugyanis Glück Frigyes elnök megnyitó beszédének el
mondása és a közgyűlés megnyitása után indítványozta, hogy 
a közgyűlés snrgönyileg intézzen Ő Felségéhez a királyhoz 
hódoló nyilatkozatot s ezt ugyancsak sürgönyileg hozza a 
kormány tudomására.

A közgyűlés az elnök indítványát elfogadván, nyomban 
feladattak a következő sürgönyök:

1) Kabinetiroda. Wien.
A budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok 

ipartársulata mai napon tartott negyvenegyedik közgyűlésének 
tagjai mély alattvalói hódolattal, rajongó hazafias lelkesedéssel, 
törhetetlen hűséggel üdvözlik Szent István koronájának dicső
séges viselőjét, és a midőn alattvalói hűségünk szent foga
dalmát Felséged trónusának zsámolyánál egy szivvel-lélekkel 
megnyitják, Isten áldását kérik Felségedro és dicsőségesen 
harcoló hadseregére.

2) Gróf Tisza István ministerelnök. Budapest.
A budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok 

ipartársulata mai napon tartott közgyűlése a magyarság küz
delmeinek napjaiban bizalommal üdvözli Nagyméltóságodat, 
mint a nemzeti erő, hazaszeretet, király hűség és áldozat- 
készség méltó képviselőjét, bizalommal várja Nagyméltóságod
tól nemzeti ügyünk legteljesebb diadalát és Isten áldását 
kéri Nagyméltóságodnak ez irányban kifejtett működéséhez.

E sürgönyökre a következő válaszokat kapta ipar
társulatunk :

1) Glück Frigyes a budapesti szállodások, vendéglősök 
és korssniárosok ipartestülete elnökének.

Az ipartársulat közgyűléséből hozzám juttatott üdvözlet 
birtokában őszinte köszönetemet fejezem ki az abban foglalt 
bizalomnak és emlékezésnek szives kifejezéséért.

Tisza.

2) Nagyságos Glück Frigyes urnák, a Ferenc József- 
rend lovagkeresztese, stb. mint a budapesti szállodások, ven
déglősök és koresmárosok ipartársulatának elnöke. Budapest

Ó császári és Apostoli királyi Felsége a budapesti 
szállodások, vendéglősök és koresmárosok ipartársulatának 
negyvenegyedik közgyűlése alkalmából Nagyságod útján távi
ratban tolmácsolt hódolatát fogadni és királyhüsége biztosí
tásáért, valamint részére és hadserege részére kifejezett jó-

kivánatáért az ipartársulatnak legkegyelmesebb köszönetét 
nyilvánítani méltóztatott.

Erről Nagyságodat tudomás és további szives eljárás 
végett értesítem.

Budapest, 1915. évi június hó 15 én.
Sándor János belügyminiszter.

A szakoktatásról.
Ipartársulatunk szakirányú tanonciskolájában folyó évi 

junius hó 7-én tartattak meg az évzáró vizsgálatok.
A vizsgálatokon Glück Frigyes ipartársulati elnök el

nökölt. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium képvisele
tében Dr. Gáspár Endre főigazgató, a kereskedelmi miniszter 
képviseletében Dr. Magyar Endre orsz. iparoktatási főigaz
gató. Mosdossy Imre kir. tanfelügyelő, Dr. Gönczy Jenő 
titkár jelentek meg. Jelen volt azonkívül az ipartársulat szá
mos tagja és érdeklődő vendég is.

A vizsgálatokat Palkovics Ede felügyelő-bizottsági elnök 
vezette, aki a következő megnyitó beszédet mondotta :

Mélyen tisztelt vendégeink, kedves fiatal barátaim! A 
mai nap nemcsak évzáró ünnepségünk, hanem egyúttal neve
zetes nap is iskolánk történetében, mert Isten segítségével 
most már húsz éves múltra nézhetünk vissza. Küzdés előzte 
meg iskolánk létesülését és most, harc és háború dúl szerte 
a világban. Az 1885-ben, az első magyar országos kiállítás 
alkalmával megtartott első vendéglős országos nagygyűlés 
Glück Frigyes indítványára (Éljenzés) nagy lelkesedéssel, 
egyhangúlag kimondotta a mi szakirányú tanonciskolánk meg
teremtését. — Erre hosszas, 10 évig tartó kiizködés követ
kezett, inig, 1895. évi szeptember 15-én az ötödik kerületi 
Szemere-utcai iskolában két osztállyal megnyílt az iskola. 
1896-ban a két osztályhoz egy harmadik csatoltatván, a 
tanonciskola teljessé lett. 1897. szeptembertől kezdve uj 
otthont kapott az Érsek-utcai iskolában, ahonnan 1911. szep
tember hónapjában jelenlegi helyére költözött. 1895-ben Glück 
Frigyes, az iskola alapitója tízezer koronás alapítványt tett 
azon céllal, hogy a fenti tőke kamata — Mendl István nevét 
az iskolában megörökítendő, — István-dij címen minden évben 
egy olyan tanulónak adassék ösztöndíj gyanánt, aki az iskola 
összes osztályait jeles eredménnyel végezte. Az első István- 
dij 1897. évi március hó 15-én adatott át és azóta évenként, 
mindenkor március 15-én kiadásra kerül. Az iskolánkról szóló 
évi jelentés kellőképpen méltatja a húsz év történetét. Én 
itt csak arról akarok még rövidesen említést tenni, hogy 
Glück Frigyes iskolaalapítónk hatalmas érdemei mellett, 
amelyeket tanuló ifjúságunk is szeretettel, tiszteletteljes ra
jongással iparkodik viszonozni, amiről tanúskodik növen
dékeink azon cselekedete, hogy az iskola tízéves fennállása
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alkalmából 1905-ben, összegyűjtött filléreiből az iskola szá
mára lefesttette életnagyságban Gliick Frigyest; — az ő ér
demei mellett éppen a jelen alkalomból kötelességemnek 
tartom megemlékezni Walter Károlynak, iskolánk érdemdús 
igazgatójának hervadhatlan érdemeiről is ; (Éljenzés) mert ő 
1885 óta. tehát már harminc éve dolgozik iskolánk érdekében. 
Bár működését a legszebb jutalom, a látható eredmények 
sokasaga ékesíti, azért, azt hiszem, mindnyájunk nevében 
még külön is hálás köszönetét mondhatok eddigi fárad- 
hatlan, sikerdus munkálkodásáért. Mélyen tisztelt vendégeink, 
kedves fiatal barátaim ! Ez az iskola húsz esztendőn keresz
tül hintette a tudás magját az ifjú lelkekbe, nevelte bennük 
a haza szeretetét. Eddig 86b en voltak, akik iskolánk összes 
osztályait elvégezve, végbizonyítványt kaptak. Ezek közül 
nem egy kimagasló polcra küzdötte fel magát, s fentien lo
bogtatta a békében a haladás zászlaját. Es most a borzalmak, 
a hősiességek, a lángoló küzdelmek tengerében, az édes 
haza földjének megmentésében sokan fennen lobogtatják a 
harci zászlót, küzdenek vérüket hullatva s talán hősi halált 
halnak, bizonyítva, hogy liü fiai a hazának, a királynak. 
Nektek, kik itt vagytok és utánuk következőknek nem adatott 
meg a dicsőség, hogy a vérvirágos, halált utermő harcmezőn 
szolgáljátok hazátokat, hanem rátok az a feladat vár, hogy 
Isten segítségével s hadaink, meg testvéri szövetségeseink 
erejével kivívandó győzelmünk után a békében munkálkod
jatok hazánk, iparunk felvirágoztatásán. Ez a békében való 
munka is harc, mely bár vértelen, de nem kevesebb kitartást, 
lelkesiiltséget, soha nem csiiggedést kivált. Ezen munkál
kodásra gyiijtitek itt a harci felszerelést, tanuljátok a har
colás módját. Csak aki itt jól tanul, jól felfegyverkezik, 
csak az lehet jó katonája a békének. Tanuljátok meg és 
tartsátok meg a lelketekben a sok nemest, szépet, jót, mit 
tanítóitok elétek tárnak, mert rajtatok íügg most mind
egyikünk szeme, mert tőletek várjuk a bekövetkező békében, 
amely valószínűleg iparunkat is kedvező átalakulásba, ro
hamos előrehaladásba viszi, hogy legyetek hősiesen küzdők, 
uj, hasznos dolgok megteremtői, iparunk felvirágoztatói, hogy 
ne érezzük hiányát a béke harcaiban se vezéreknek, se köz
katonáknak. Amidőn mélyen tisztelt vendégeinket szívből 
köszöntőm, az évzáró vizsgálatot ezennel megnyitom. (Lelkes
éljenzés!)

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó beszéd után kezde
tüket vették a vizsgák, amelyeket Walter Károly igazgató 
vezetett és amelyeken az összes osztályok növendékei fel
váltva feleltek az egyes tantárgyak tanárai által az osztályaik 
tananyagának megfelelően feltett kérdésekre. A tanulók az 
összes tárgyakban, de különösen a felszolgálás és illemtanból, 
földrajzi, számtani, német és francia nyelvtani ismeretekből 
meglepő jártasságot árultak el. Ezután szétosztották a jutal
makat. A Gliick Frigyes által alapított utazási „István-dijat“ 
Rózsa Géza III. oszt. tanuló, a Hungária-szálloda szakács- 
tanonca nyerte el, aki a most folyó háború befejezése után 
külföldi tanulmányútra megy és erről Írásos jelentést tartozik 
tenni. A Palkovics-dijjal Farkas Gyula, III. oszt. tanuló sza
kácsnövendék az Angol királynő szállodában lett kitüntetve, 
a Kaszás Lajos diját Dex József pincértanonc Vadászkürt- 
szálloda, a Gelléri Mór diját Gönye Károly III. oszt tanuló, 
pincértanonc Angol királynő szálloda nyerték el. Tizenkét 
tanuló könyvadományban részesült.

A jutalmak szétosztása után Rózsa Géza III. oszt. tanuló 
a következő formás beszédben köszönte meg az István-dijjal 
történt kitüntetését.

Nagyságos Elnök U r! Tekintetes Tanári Kar! Hálás 
szívvel mondok köszönetét azért a kitüntetésért, melyben 
engem részesíteni kegyesek voltak. Hálás vagyok nemcsak 
azért, mert, az István-dijjal módom lesz külföldön ismereteim 
gazdagítani, hanem azért is, mert három év alatt tanáraim 
fáradhatatlan munkássága tett érdemessé a díjra. Köszönöm 
a nemes alapitónak, Glück Frigyes urnák, ki fejedelmi bő
kezűséggel gondoskodott az ifjúság tovább képzéséről. ígérem 
és fogadom, hogy mint az iskolában úgy az életben is meg 
fogom tenni kötelességemet! Kérem az egek urát, adjon 
ehhez nekem erőt, Nagyságodat s tanári kar tagjait pedig 
éltesse soká.

Glück Frigyes elnök ezek után a következő beszéddel 
fordult a szakiskola tanuló ifjúságához:

Kedves fiatal barátaim !
Egy esztendeje immár annak, hogy iskolánk évzáró 

vizsgáján előttetek álltam és közietek jól megérdemelt jutal
makat szétosztottam. Békés, nyugodt polgári életet élt akkor 
szeretett Hazánkban mindenki, minden polgár, minden iparos, 
és akkor én ezeknek a viszonyoknak megfelelően a szorga
lom, a becsületes igyekvés, az ipartokhoz való ragaszkodás 
erényeit hirdettem és magasztaltam előttetek és főleg arra 
tanítottalak benneteket, hogy hazátokat, foglalkozástokat 
mindenek felett szeressétek, az élet küzdelmeiben — bárhová 
vezessen is sorsotok — mindig és minden körülmények között 
— becsülettel igyekezzetek megállni helyeteket. Egy év óta 
azonban nagyon megváltozott helyzetünk. Egy év óta a leg
borzasztóbb világháborúban élünk, aminőhöz hasonló még 
sohasem volt a világon és bárhogyan is szeretnék ugyanazon 
eszmékről beszélni, mint a múlt évben, úgy érzem, hogy most 
másról kell beszélnem, mert ugyebár ti is látjátok a körülöt
tünk lezajló világháború jelenségeit, ti is elég értelmesek 
vagytok ahhoz, hogy felfogjátok, minő rettenetes küzdelmek
ben élünk és igy meg fogjátok érteni, hogy ma mindenkit 
ez a nagy háború foglalkoztat. Ebben a háborús hangulatban 
újra hangoztatom ugyan előttetek a tudás és műveltség 
hatalmát, a becsület, a tisztesség, a szorgalom megbecsül
hetetlen értékét, de ezenkívül nektek, akik az iskolát elvégezve 
kiléptek az életbe és különösen neked, aki az István-dijjal 
a visszatért békében a külföldre fogsz indulni, még egyot 
akarok lelkedre kötni! Bárhova vezessen sorsotok, de külö
nösen a külföldön! Nyitva legyen szemetek! Mindent és 
mindenkit alaposan nézzetek és figyeljetek meg, megfigyelés
ieket egyetlenegy mozdulat, tény, esemény, nyilatkozat el ne 
kerülje, mert ez az igazi történet lesz, amely körülöttetek és 
veletek fog lejátszódni. Ennek a történetnek lapjait apák, 
testvéreink, fiaink most drága hulló vérükkel életükkel írják 
véres betűkkel, rajongó szeretettel, lelkes és hősi öufeláldo- 
zással sietve Hazánk védelmére! Ezekből merítsetek magatok
nak mintaképet, ezek nemes és önfeláldozó példáját köves
sétek, ha kell, ne törődjetek azzal, hogy a háború eltörli egy 
időre az emberiség legszentebb eszméit, őrizzétek meg ezek 
közül lelketek mélyén mindazt, ami a legjobb, a legszebb, a 
legnemesebb és gondoljatok rá, hogy akik nálatok idősebbek, 
most rakják le egy boldogabb jövő alapjait, gondoljátok meg, 
hogy ez a jövő a ti jövőtök, haladjatok azért bátran előre 
az általam kijelölt utón és akkor boldogok lesztek! Ezt 
kívánom! (Lelkes éljenzés !) Te pedig fiatal barátom, aki oly 
szép és becsületes munkát végeztél három éven át és talán 
nemsokára a külföldre indulsz, hogy ott tudásodat gyarapitsd, 
arra figyelmeztetlek újból is, hogy nagyon óvatosan fogadd 
azokat a benyomásokat, melyeknek gyűjtésére sok alkalmad 
lesz, gondolj mindig szeretett tanáraid tanításaira, akik a 
haladás és művelődés Htjával és eszközeivel ismertettek meg. 
e pillanatban pedig, midőn a szent, a megtámadott Haza 
képét állítom lelki szemeid elé, kitörhetlen betűkkel vésődjék 
ifjú magyar Ielkedbe e fogadalom: „Hazádnak rendületlenül 
légy hive!“

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után Palkovics Ede 
elnök a vizsgálatokat a következő beszéddel fejezte b e :

Kedves fiatal barátaim! Előhaladástokról tanúságot 
tettetek az imént hallottakban. Kérem azokat, akik még 
tovább folytatják iskolai tanulmányaikat, hogy legyenek szorgal
masak, iparkodók a jövőben i s ; azokat pedig, akik a mai 
nappal elhagyják az iskola padjait, arra kérem, hogy csak 
most fogjanak igazán hozzá a tanulásnak és építsenek szorgal
masan arra az alapra, amelyet itt szereztek, hogy okként 
iparunk felvirágoztatói legyenek. Hálásan köszönöm az állam
nak, a székesfővárosnak, az ipartársulatnak azt a segítséget, 
mellyel iskolánk fentartását az idén is lehetővé tették, — 
köszönöm az iparoktatási főigazgató ur helyettesének dr. 
Gáspár Elek igazgató urnák, valamint a többi megjelent 
uraknak, az igen tisztelt ipartársulati tag uraknak és a mélyen 
tisztelt vendégeknek, hogy jelenlétükkel a mai ünnepség 
fényét emelni méltóztattak és hogy érdeklődésüknek meg
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jelenésükkel jól eső tanujelót adták. Amidőn még a felügyelő 
bizottság háláját és köszönetét tolmácsolom a mélyen tisztelt 
igazgató ur és tanári kara lankadatlan buzgóságáért és siker- 
dus fáradozásáért, a mai nehéz időkben Isten áldását kérve 
felséges urunkra, királyunkra és édes hazánkra, a mai ünnep
séget bezárom. (Lelkes éljenzés!).

Az ipártársulat szakirányú tanonciskolájának évi 
jelentése:

V isszapillantás az elm últ húsz évre.
História est niagistra vitae............
Ez az arany igazság lebeg szemeim előtt, amikor e 

nevezetes, történelmileg fontos, messze a jövőbe kiható pilla
natokban tollat tartok a kezemben, hogy ezen iskola húsz 
éves múltjáról röviden, vázlatszerüleg beszámoljak.

Nevezetes, nagy idő!
Az alföld aranykalásszal ringó rónáin, a hófödte kár

pátok ormain, a négy folyam partján, a hármas halom táján — 
mindenütt ebben az édes Magyar hazában egyesül a gondolat, 
az érzés, a cselekedet. A gondolatok, érzések és cselekede
tek nagy tömbkelege egy gyújtó pont felé irányul..........oda
összpontosul minden magyar gondolata, ahol most édes mind
nyájunk drága kincséért, a sokat szenvedett Magyar haza 
oltalmazásáért küzdenek fáradnak, szenvednek hős harco
saink . . . .  oda tódulnak visszatarthatatlanul az érzések, a 
bánat, az öröm, a fájdalom és vigság, ahol a magyar fegy
verek mérik össze erejüket az ellenség pusztító fegyvereivel. . . .  
oda összpontosul minden cselekedet, a férfié, a nőé, az aggé és 
gyermeké, hogy fegyvereink hőseink kezében kivívhassák a 
döntő nagy győzelmet, mely után nyugalom, a csendes béke 
munkás napjai virradnak reánk: magyarokra.

Önkénytelenül tolulnak e sorok toliam hegyére............
önkénytelen e pár sorban való megemlékezés a mai nagy 
időkre, akaratlan kitörése a magyar léleknek, amely itt a 
nyugalmas munka helyén nem tudja elfojtani lelkesedését, 
elszántságát és cselekvő képességét!

Amig kint a harc mezején, a hóban, fagyban, viharban 
és szélcsendben az ágyuk bömbölése, a puskagolyók süvitése, 
a kardok csattogása rója a história nagy könyvének lapjait, 
addig a kultúra, a nevelés munkása visszapillant a múlt idők 
összegyűjtött emlékeibe, hogy napvilágra hozza egy lezajlott 
kor dokumentumait, hogy azokkal bizonyítsa a jövő nemze
déknek a kultúra egy fiatal, de tetterős intézményének ered
ményes munkásságát s eredményeiben reámutasson arra az 
útra, mely a végcélhoz vezet.

A harcmezőn küzdő katona, a sok ezer ember tömegé
nek egy-egy alkotó individiuma csak akkor tud fegyverének 
hirt, dicsőséget és diadalt szerezni, ha előtte áll az ősök 
dicsősége, az ősök bátorsága, az ősök elszántsága Akaratla
nul lelkesít a Rákóczi kurucainak bátorsága, Damjanich, 
Klapka vörös sipkásainak elszántsága, s a sok-sok bátor, 
elszánt hős történelmi dicsősége. A jelen küzdelmeit, fára
dalmait enyhíti, a jelen nehézségeit, akadályait meggyengiti 
a múlt erőssége, a múlt példáinak nagysága, mely lierosi 
hatalmat ad a tárogatós kurucnak, a muszkaverő vörössipkás 
honvédnak. . . .

A múlt kútfőiből táplálkozik a jelen. A múlt kútfőinek 
kristály {vizében tisztult meg a jövő, mely uj célokat, uj 
ideálokat állít a jelen harcosa, munkása elé a küzdelmes 
harcmezőn ép úgy, mint a kultúra csendes, nyugodalmas 
berkeiben.

A múltnak szenteljük o pár sorunkat a huszadik év 
zárópillanatában, hogy a jövő annál szebb, annál gazdagabb 
eredményekkel kecsegtessen bennünket, ép úgy, mint a 
csatamező fáradt harcosát a diadal, a dicsőség erősiti előre 
útjában. . . .

* **
A történelem nagy végtelen idejében elenyésző korszak 

egy évszázad, egy év ezred, mely cselekedetekben, munkás 
eredményekben silány. A végtelen nagy időben fontos, soha 
el nem tüntethető bármily röpke pillanat, mely a cselekvés 
eredményében állandóvá tette önmagát. A történelmi esemé
nyek fontosságát nem az egykorú krónikások sercegő pennája

állapítja meg, hanem maga a tény, mely önmagának biztosí
tani tudja, a felejthetetlenséget. Húsz óv — a történelem 
évszázadai mellett eltörpül, kicsiny, pillanatnak látszó terje
delménél fogva, húsz óv kulturális eredményekben, nem tör- 
pülhet el évszázadok számbeli arányaival szemben sem. Húsz 
óv történetének adatai kronologikus sorrendben felsorolva 
érdekes olvasmányt képezhetnek azon kor emberének, aki 
azt percről-percre óráról-órára átélte, húsz év kulturális ered
ménye azonban az elődök munkájának megbecsülésére neveli, 
tanítja az utódot s nem csak érdekes, de tanulságos is.

Diiledező csárda, utszéli korcsma, gyaluforgácsos fogadó, 
ahol vándor, vásáros és betyár meleg tanyát keres, korcsmá- 
ros, csapiáros, fogadós, ki a pince kulcsát elhajítja, — mert 
hóval söpörték be a szelek az utat — eltűntek a fúvó szel
lővel, elmúltak a romantikus korral, önmagukat semmisítették 
meg a közlekedés eszközeinek rohamos fejlődésével.

A gyalulatlan kecskelábos asztal, a bádog poharat, a 
szőrös, címeres kulacsot felváltotta, a hófehér asztalterítő, a 
kristály metszésű pohár, a finom formázásu Ízléses boros, sörös 
kancsó. A sorokban megkuporodó, százszál gyertya mellett 
zörgő, szakadt huros cimbalmost elmarta helyéről az idő vas 
foga, káprázó fény mellett, csikorgó ragyogó teremben zseng 
fülünkbe, most már a magyar nóta fülbemászó ariája. Bolt
hajtásos szála, dobogástól, nyerítéstől hangos fogadó udvara 
a múlt idők emléke............ Remekbe készült kárpitozott ter
mek, templomi csendességü belépők fogadják a mai szóra
kozó és szálló vendégeket. Kék kötónyes fogadós, felgyürt 
ingujju „kernyert“ felváltotta a vasalt inges, választékos öltö
zetű vendéglőssegéd, vendéglős. A bárdolatlan modorú, rezes 
orrú, ormótlan megjelenésű személyzet helyett müveit, nevelt, 
tanult vendéglős, szállodás lép eléd, ha átléped hajléka küszö
bét. Nem találod ugyan hírét a fordított kásának, a leb
bencsnek sem, de megtalálod a fényes termekben a magyar 
szakács, vendéglős minden ősi tudományát, a hallevestől, 
paprikás göböly rostélyostól — a kásássá hütött pezsgőig.

Ment, haladt! Nem állott meg egy pillanatra sem. Nem 
hagyta nyom nélkül elröppenni maga mellett az időt. Ha 
sokat kellett is szenvednie gúnytól, csipős élcektől — eleinte 
— túltette magát rajta, megbirkózott vele s nem nyugodott 
addig, mig ki nem vívta a közbecsiilését és tiszteletét annak 
az iparnak, amely mindenek között a legszebb, legnemesebb 
és legfontosabb.

Van-e szebb, van-e nemesebb cselekedet mint az igaz, 
őszinte vendéglátás, legyen az akár társadalmi kötelesség, 
akár hivatás. Aki társadalmi kötelességének tesz eleget, nem 
kiméi fáradtságot, költséget azért, hogy kit vendégszerető 
házához fogad, ott magát kellemesen, kényelmesen érezze. 
Lesi gondolatát, vizsgálja tekintetét, megfigyeli mozdulatát, 
hogy azokból ismerje meg vendége kívánságát, óhaját és 
elhatározását. A hivatásos vendéglátó, vendéglős, szállodás 
már ifjú korától kezdve hivatásának él. Ifjú korában kell 
leikébe, elméjébe vésnie azokat az érzelmi és értelmi kellé
keket, melyek fizikai készsége mellett, a hivatásos vendég
látásra őt képessé teszik. A gyermekéveket, az ifjúság éveit 
kell lassú metamorfózissal átváltoztatni általános és szaktudás 
elsajátításával olyanná, mely a férfi korban a hivatás betöl
tésére képessé tudja őt tenni. A vendéglős, a szállodás — 
ép úgy mint annak segítő munkásai — csak úgy tudnak 
esztétikai, szociológiái és culturális tevékenységükkel spontán 
nevelőleg oktatólag és példaadólag eredményesen közremun
kálni a kultúra fejlesztésében, ha önmaguk is enciklopédikus 
nevelésben, tanításban részesültek.

Ezt a tanítást, nevelést van hivatva betölteni részben a 
munkaadó főnök üzlete, részben a szakiskola. Az egyik a fizi
kai szakkópezettség mellett az üzlet belső administrativ életébe 
vezeti be az ifjút, a másik az általános kultúra fegyvereivel 
fegyverzi fel, hogy a szakismeretek termékeny talajra talál
janak. Akinek általános műveltsége, modora, tudása nincsen, 
az hiába próbál fizikai készségekre szert tenni. A kultúra 
bármily magas fokán álljon is valaki, a fizikai készségeket 
el kell sajátítani ahhoz, hogy mesterré legyen választott hiva
tásában. A munkahely, üzlet nevelő munkája, mellett elkerül
hetetlen az iskola tanítva nevelő munkája, az iskola nevelő 
munkáját váltja életre az üzlet gyakorlati élete.
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El nem választható, el nem szakítható a kettő. Külön- 
kiilön csak fél embereket nevel, formál. A félemberek fél 
munkát végeznek, a fél munka pedig, nem munka.

A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 
Ipartársulata az eléje tűzött feladatok közül, ha nem is a 
legnagyobbat, de a jövőt biztos sikerrel munkáló hatásáuál 
fogva mindenesetre legfontosabbat és legszükségesebbet oldotta 
meg akkor, amikor a szakiskolát létesítette. Az 1885. év 
március havában tartott kongreszuson került először szőnyegre 
a szakiskola létesítésének kérdése. Több év zajlott le mun
kában és tanácskozásokkal, a közönyösek meggyőzésével, az 
érdeklődők ügyszeretetének ébrentartásával, míg 1895. május 
hó 1-én 11.666. számú ministeri rendelettel az iskola szerve
zeti szabályzatának jóváhagyásával a gondolat a megvalósulás 
stádiumába lép.

Az eszméből, a gondolatból valóság lett. 1895. szep- 
tem bér hó folyamán megkezdődnek a beiratkozások. Beirat
kozott összesen 234 tanuló. Az első évfolyamból már 19 
tanulót bocsájtott szárnyra az ifjú intézmény, kik mint első 
fecskék léptek bizonyítvánnyal a kezükben az Eliiljáróságok- 
hoz munkakönyvét kérni.

Walter Károly igazgató vezetése alatt indult meg az 
iskola első évi működése. Oldalán vannak Garai Ede, Fos-j/có 
György és Száva János tanárok, Tfirötc István szakelőadóval. 
A felügyelő bizottság élén az iskolának megteremtőjét, akié az 
érdem, mert ő indítványozta az iskola létesítését, és minden
koron buzgó apostolát Gliick Frigyest, az ipartársulat mai 
elnökét találjuk.

Húsz év — röpke és mégis hosszú idő! Az első év 
234 tanulója a busz év alatt megkétszereződik. A huszadik 
évben 340 beírott tanulója volt az iskolának. A felszabadulok 
száma megháromszorozódott. 27-en szabadultak fel a folyó 
iskolai évben. A tanári testület tagjainak száma megötszörö
ződik s az osztályok száma is négyannyi mint volt.

Ez a fejlődés természetes rendje. Állítsuk egymásmellé 
a busz év rideg számait, olvassuk le azokból a természetes 
fejlődés eredményeit, amelyek a szakavatott céltudatos mun
kásságnak gyümölcsei.

1895-ben
Tanulók szám a

234

Felszabadultak
szám a

1896 „ 223 26
1897 „ 233 36
1898 „ 289 30
1899 „ 272 27
1900 „ 263 38
1901 „ 257 38
1902 „ 267 36
1903 „ 279 23
1904 „ 281 28
1905 „ 291 36
1906 „ 300 29
1907 „ 335 44
1908 „ 329 49
1909 „ 334 52
1910 „ 383 55
1911 „ 396 64
1912 „ 411 83
1913 „ 425 64
1914 „ 340 67

Íme a rideg számok. Ezek a számok azt bi
Hogy maga, az iskola, mint intézmény nem csinálva csinál 
valami, ami van, hogy legyen, hanem szükséglet és pedii 
elsőrendű szükséglet kielégítése.

A felszabadultak és beiratkozottak száma között feltüm 
nagy a látszólagos differentia. Látszólagosnak mondom a difié 
rentiát, mert a valóságban az csupán arányosan progresziv 
Amig az első időkben a felszabadunk száma a számadatai 
szerint, mint numerus többet mutató, addig az utolsó időkbei 
nem a quantitás, hanem a qualitás érvényesül.

Alacsonyabb előképzettség az iskola első 4—5. óvóbei 
meg határozottan előnyben volt az analfabétákkal szemben 
míg most a népiskolai előképzettség már alig-alig állja meg

azt a nívót, melyre építeni lehet a felszabadulás idejéig. Húsz 
év előtt meglett korú ifjak, ma fejlődésben levő gyermekek 
lépnek e pályára. Akkor az iskolák bukott tanulóinak mene
déke a vendéglős pálya, ma már nemcsak megszokott jelen
ség a 3—4 középiskolai osztályú előképzettség, hanem gyak
ran fordul elő 6—7 középiskolai osztályt végzett tanuló, sőt 
középiskolai érettségit tett tanulók is végezték a vendéglős 
iskola évfolyamait. Húsz év előtt a vendéglős még a társa
dalomnak csak tűrt tagja, ma műveltségénél, tudásánál fogva 
annak nagyrabecsiilt, tisztelt és kedvelt egyénisége.

A 861 felszabadult tanuló, aki mint vendéglős segéd 
és önálló vendéglős, szállodás elszéledt a szélrózsa minden 
irányában nemcsak hazánk földjén, hanem nyugaton ép úgy 
mint keleten becsületet, tiszteletet vívott ki nemcsak önma
gának, hanem az iskolának és ezzel a magyar nemzet 
összességének.

Ha végig hordjuk tekintetünk a budapesti vendéglősök 
szállodások cégtábláin hány, meg hány nevet olvashatunk 
le azokról olyat, mely húsz évvel ezelőtt az iskola naplójában 
szerepelt. Közéletünk kimagasló férfiai között a fővárosban 
ép úgy, mint a vidéken nem egyet találunk, aki biiszko ön
érzettel hangoztatja, hogy tudását, műveltségét és szakisme
retét az iskolában szerezte meg s annak köszönheti vagyonát, 
társadalmi pozitióját: mindenét.

És az 5802 növendéke az iskolának, amely szétszórva 
üzletben dolgozik, fárad reggeltől-napestig ott is, ahol még 
nem nyílott meg a szakoktatás kultur hajléka tanít, oktat, 
nevel ifjúságot e nemes pályára abban a szellemben, abban 
a meggyőződésben, melyet leikébe szivébe itt plántáltak be. 
Nemcsak a főváros üzletei, hanem a vidéki városok üzletei 
is megváltozott képet mutatnak azóta, mióta tizenhárom egy
ségesen vezetett szakiskola növendékei végzik a reformáló, 
az ujjáteremtő nagy munkát a hivatásos vendéglátás művé
szetének hajlékaiban.

A történelem Írása szükségessé teszi, hogy beszámoljak 
arról is, kik vezették, irányították az iskolát, nem külöm- 
ben azokról is meg kell emlékezni e helyen, akik a 
tanítás és nevelés fáradtságos, eredményes munkáját végezték 
és végzik.

Az iskola belső ügyeit a felügyelő bizottság intézi.
A felügyelő bizottság elnökei voltak a húsz év a la tt:
Glück Frigyes 1895—1907.
Gliick Erős János 1907—1910.
Palkovics Ede 1910— máig.
A felügyelő bizottság tagjainak neve is érdemes a meg

örökítésre, mert az elnökök fáradtságos munkájában ők voltak 
azok. akik az uj eszméket és gondolatokat erkölcsi támoga
tásukkal valóra váltani igyekeztek:

Gundel János 1895— 1915.
Förster Konrád 1895—1909.
Illits József 1895— 1897. f  
ifj. Karikás Mihály 1895—1902.
Löffelmann Vilmos 1895—1896.
Kom mer Ferenc 1895—1915.
Mehringer Rezső 1895—1908.
Prindl Nándor 1895—1909.
Stadler Károly 1895—1909. f  
Wirtli Ferenc 1895—1902. f  
Koch József 1897— 1902.
Petanovics József 1897- 1912.
Müller Antal 1902—1915.
Pelzmann Ferenc .1902—1915.
Palkovics Ede 1002—1910.
Malosik Antal 1908—1911,
Jászapáti Kaszás Lajos 1908—1911 
Bokros Károly 1909—1913 
Hámor József 1909—1910.
Jajczay János 1910— 1911.
Elun János 1911—1913 
Glück E. János 1911—1915 
Gundel Károly 1911—1915.’
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Holub Rezső 1912—1915.
Dökker Ferenc 1913—1915.
Kittner Mihály 1913— 1915.
A tanári testület képviseletében tagjai voltak a felügyelő 

bizottságnak:
Száva János 1895—1911.
Havas Mihály 1911—1915.
Az iskola igazgatója alapítása óta Walter Károly, az ő 

neve, az ő egyénisége volt a biztosíték az iskola fejlődésének. 
A remények, melyeket hozzá húsz év előtt az ipartársulat 
fűzött, mindenben teljesedésbe mentek. Ö és az oldalán 
munkálkodó tanári testület biztosítja a jövő évek eredményeit 
is. A lefolyt húsz óv alatt a tanári testület tagjai voltak.

Garai Ede 1895—1896. f
Száva János 1895—1914.
Tausz Ferenc 1895—1899.
Vaszkó György 1895—1915.
Havas István 1897— 1911.
Kereszti István 1897—1898.
Zahoray Károly 1897— 1899. f
László Albert 1898—1907.
Samu István 1899—1903. f
Medveczky Lajos 1904—1909.
Szabó Viktor dr. 1904—1915.
Augusztiny Oszkár 1907—1915.
Bencze Oszkár 1908—1914.
Weninger László dr. 1909—1911.
Havas Mihály 1909—1915.
Wirtschafter Márk 1911.
Brendörfer János dr 1912—1914-
Varsányi Lipót 1914.
Takács Arnold 1914.
Szakelőadók voltak:
Török István 1895—1915.
Mittrovátcz Adolf 1898 — 1910.
Kutassy Lajos 1910—1915.
A szakelőadók munkássága is nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy a műveltté nevelt vendéglős ifjúság szakismeretekben 
is erősen gazdagodva távozott az iskola falai közül s eloszolva 
az ország minden részében, folytatja a vendéglős ipar ujjá- 
teremtésének fontos munkáját.

(F o ly ta tása  követkozik.)

Háborús ügyek.
A m. kir honvédelmi ministerium hadsegélyző hivatalá

tól alábbi körleveleket kaptuk közlés végett:
M agyar Nők Korona-Alapja.

A honvédelmi ministerium Hadsegélyző Hivatala vitéz 
katonáink özvegyei és árvái érdekében a háború kitörése óta 
folytatott humanitárius munkájába aktív munkatársul kívánja 
bevonni a magyar női társadalmat. Az eddigi gyűjtés ered
ményétől teljesen különálló alapot óhajt teremteni a Had
segélyző Hivatal. Az özvegyek és árvák életbevágóan fontos 
érdekeinek felkarolására

Magyar Nők Korona-Alapja
néven indul hóditó útjára ez a nemes és szép akció, mely 
méltó kifejezője lesz a magyar társadalom asszonyai és leányai 
példátlan nagylelkűségének, a nagy idők szellemétől való 
ihlettségének és igaz hazafiasságának.

Az akció országos jellegű, nem maradhat ki abból 
egyetlen magyar asszony, egyetlen magyar leány som. A 
Magyar Nők Korona-Alapjának tagjává válik mindenki, aki 
legalább egy (1) korona adománnyal járul az alaphoz. Legyen 
ez az uj alap minél hatalmasabb, hadd lássa mindenki, hogy 
a magyar nő méltó az ö páratlanul álló jó híréhez, hadd 
igazolják a tények, hogy a magyar nőt a jótékonyság szolgá
latában sem lehet fölülmúlni.

Akik a Magyar Nők Korona-Alapjához egy (1) koronás 
adományaikkal nagylelkűen hozzájárulnak: művészi emlék
szelvényt kapnak. Hogy e nemes mozgalom minél szélesebb 
körben elterjedjen, a magyar női társadalom vezető-tagjai egy 
nagy választmány keretében csoportosultak. Ók veszik kezükbe 
ennek a gyönyörű akciónak az intézését. A nagy-választmány 
Budapesten alakul meg, mintegy központi szervként az egész 
nagyarányú országos mozgalomnak, de már a legközelebbi 
időben az ország minden városában és községében is had
segélyző hölgybizottságok alakulnak, programmjukba véve a 
koronás emlékszelvények árusítását. Nincs kétség aziránt, 
hogy e hölgybizottságok a legélénkebb agitációt fogják kifej
teni a hősök özvegyei és árvái érdekében

Az emlékszelvény-füzetekért (A 20 korona) vagy az egyes 
szelvényekért (á 1 korona) a Hadsegélyző Hivatalhoz (Buda
pest, képviselőház épülete) kell fordulni, e szelvény-füzetek 
Budapesten a nagy-választmány tagjainál, továbbá a tiszti
kaszinó (Váczi-utca 38.) második emeletén és a Kossuth Lajos- 
utca 20. szám alatt levő persely-osztályban, vidéken pedig 
a hadsegélyező hölgy-bizottságoknál s azok tagjainál is kap
hatók.

A Magyar Nők Korona-Alapjának nagy-választmányában 
a következők foglalnak helyet: gróf Almássy Györgyné, gróf 
Andrássy Gyulánó, gróf Apponyi Albertné, gróf Apponyi 
Sándornó, Balázs Györgyné, Bárczy Istvánné, Balogh Jenőné, 
gróf Batthyányi Lajosné, özv. Báthory Nándorné, Benedek 
Sándornó, Berzeviczy Albertné, gróf Bethlen Istvánné, dr. Boda 
Dezsőné, Csanády Frigyesné, gróf C'sekonics Endréné, báró 
Dániel Gábprné, gróf Dessewfty Emilné, Drasche-Lázár Alfréd- 
né, domonyi Domony Mórné, gróf Edelsheim Gyulay Lipótné, 
özv. Elek Pálné, jánosi Engel Gyuláné, gróf Esterházy Erzsébet, 
gróf Esterházy Emmi, Farkas Edith, báró Fejérváry Imréné, 
Fernbach Károlyné, Follért Károlyné, báró Ghillány Imréné, 
báró Groedel Árminné, dr. Grósz Emilné. báró Guttmann Lilly, 
báró Guttmann Vilmosné, gróf Hadik-Barkóczy Endréné, gróf 
Haller Györgyné, özv. llampel Józsefné, Pulszky Polixéna, 
báró Harkányi Jánosné, báró Hazai Samuné, Hennyei Vilmosné, 
dr. Hermann Béláné, Hollán Sándornó, báró Herzog Mórné, 
özv. Hieronymi Károlyné, dr. Ilosvay Lajosné, dr. Jankovich 
Béláné, Jeszenszky Sándornó, báró Jósika Samuné, Josipovich 
Gézánó, Kálmán Gusztáváé, gróf Károlyi Gyuláné, báró Karg 
Jánosné, ivándi Karátson Lajosné, gróf Karácsonyi Jenőné, 
Kelemen Béláné, gróf Khuen-Héderváry Károlyné, Kirchner 
Hermanné, báró Kornfcld Mórné, Lánczy Leóné, dr. Lers 
Vilmosné, Lónyay Sándornó, Lukács Györgyné, Madarassy 
Gáborné, gróf Mailáth Józsefné, gróf Marenzi Ferencnó, gróf 
Mikes Árminné, dr. Némethy Károlyné, Molnár Viktorné, özv. 
dr. Neumann Árminné, báró Orosdy Fülöpné, özv. őrgróf 
Pallavicini Edóné, gróf Pejacsevich Jolán, Pékár Gyuláné, 
ifj. báró Perényi Zsigmondnó, gróf Ráday Gedeonné, báró 
Arvay Simonná, Rosenberg Auguszta, Sándor Jánosné, gróf 
Semsoy Lászlóné, dr. Sennyey Józsefné, dr. Simon Elemérné, 
gróf Szapáry Emmi, szeverini Sorsich Béláné, gróf Széchenyi 
Emilné, Szászy-Schwartz Gusztávnó, Szemzeő Aglája, Szurmay 
Sándornó. gróf Teleky Sándornó, gróf Tisza Istvánné, dr. Tőry 
Gusztávné, Vadász Lipótné, gróf Wilczek Frigyesné, özv. báró 
Vécsey Józsefné, Wlassics Gyuláné, gróf Zichy Rafaelné, 
sáromberki Ziegler Károlyné, gróf Zichy Jánosné.

A Hadsegélyző H ivatal fe ladatairó l.

A háborús jótékonysági intézmények homlokterében 
kétségkiviil a magyar királyi honv. ministerium által felállí
tott Hadsegélyző Hivatal áll, a mely mindjárt a háború kitörése 
után a király parancsára létesült, hogy központi szerve legyen 
Magyarország területén az önkéntes segélynyújtásnak és irányí 
tója a jótékonysági cselekvéseknek.

Miután a háború ez alkalmi alakulásra rendkívüli köte
lességeket hárít, az elengedhetetlen együttműködés érdekében 
szükséges, hogy a társadalom figyelmét ismételten reá töröl
jük a Hadsegélyező Hivatalra.

A Hivatal tevékenységi és működési köre főbb vonásai
ban az, hogy alapot gyűjt a katonák özvegyei és árvái,
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valamint a rokkantaié részére, segíti a harctéren küzdő kato 
nákat és eljuttatja hozzájuk az áldozatkész közönség szeretet-- 
adományait, ruhanemüeket oszt ki a rokkantaknak, a katonai 
özvegyeknek és árváknak és minden téren segítője, gyámoli- 
tója a háború szerencsétleneinek.

A Hivatal által kezelt jótékonysági alapok összege már 
meghaladta a két milliót, természetbeni gyűjtésnek eredménye 
pedig a három millió koronát.

A direkt gyűjtéseken kiviil a Hivatal céljainak szolgá
latában állanak :

1. A Magyar Nők Korona-Alapja, melynek tagja lehet 
minden magyar asszony és leány, a ki legalább egy koronát 
fizet az alap pénztárába. A teljes bevétel, mint a többi gyűj
tésektől elkülönülő alap, a katonai özvegyeké és árváké. Az 
adományok hivatalos emlókszelvónyek ellenében történnek, a 
melyek a Hadsegélyező Hivatalnál és vidéken a Hadsegélyező 
Hölgybizottságoknál szerezhetők be

2. A Nemzeti áldozatkészség szobrának alapzatára és a 
lovas alak páncélzatára illesztendő bronzlemezek jövedelme 
felerészben az özvegyeké és árváké, felerészben a rokkant 
katonáké Ezt az akciót a Gyors Segély Auguszta Alappal 
együttesen viszi keresztül a Hadsegélyező Hivatal. E bronz
lemezek az adományozó nevével ellátva, két korona minimá
lis áron foglalhatók le.

3. Az alakulóban levő Hadsegélyezö Szövetségbe belép
het mindenki, aki öt éven keresztül évi egy korona tagsági 
dij fizetésére vállal kötelezettséget. Ennek a szövetségnek 
teljes jövedelme felerészben az özvegyeké és árváké, fele
részben a rokkantaké. Vidéken a szövetség akcióit tagsági 
ívvel a tanítóság hazafias áldozatkészséggel intézi.

4. Családi és egyéb gyüjtöperselyeket hozott forgalomba 
a Hivatal; a családi perselyek 40 fillér árban Budapesten,
IV., Kossuth Lajos u 12. szám alatt, vagy a Hadsegélyezö 
Hivatalnál, (Képviselőház) rendelhetők meg. Vidéki megren
delések utóbbi helyre intézendők. A befolyó összegek fele az 
özvegyeké és árváké, fele pedig a rokkantaké.

5. Gyűjti a Hivatal a közönség természetbeni szeretet- 
adományait élelmi és élvezeti cikkekben, pénzbeli adományo
kat a harctéren lévő és Magyarország területén kiegészülő

közös- honvéd- és népfelkelő-csapatok részére, és az adomá
nyokat eljuttatja a harctérre. , ,

6. Élfogad és gyűjt minden fajta potruhazatot es fel
szerelési tárgyakat a harctéren levő csapatok részére.

7. Forgalomba hoz jelvényeket, emlékérmeket, emlék
lapokat, csatakópes levelező-lapokat, egyéb mii-, disz- és 
használati tárgyakat, melyek a Hadsegélyezö Hivatal jelvény-, 
emlékérmével diszitvék Jótékonysági bélyegeket és számoló
cédulákat ak ki, üzleti számlákat, levélpapírokat és név
jegyeket jótékonysági bélyegzővel lát el. Mindezek jövedelme 
az özvegy- és árva-alapé.

8. Gyűjt férfiruházati tárgyakat a katonai kötelékből 
elbocsátott rokkantak részére. Női és gyermekruhát a katonák 
özvegyei és árvái számára.

9. Elfogad készpénzt, arany-, ezüst- és egyéb érték
tárgyat, képet, szobrot, stb. az özvegy- és árva-alap javára.

10. Azokat a hozzá érkezett élelmi cikkeket, amelyek a 
harctérre való szállításra nem alkalmasak, értékesíti, s a 
befolyó összeget az özvegy- és árva-alaphoz csatolja.

A közönség forduljon bizalommal és szeretettel minden 
hadsegélyező ügyben a Hadsegélyezö Hivatalhoz, mely a 
legnagyobb készséggel és díjtalanul ad tanácsot és felvilágo
sítást. Elintéz a lehetőséghez képest ez irányban minden 
kívánságot. Felkaorlja a háború szerencsétlenek, segiti a rá
szorulókat.

Épen a kielégítésre váró igények nagy mérve indokolja, 
hogy a Hivatal fejlődő alapjai a társadalom állandó jóindu
latára és támogatására szorulnak.

A Hadsegélyezö Hivatal vezetősége a Képviselőház 
palotájában van. Átvételi különítménye és nagy raktára Buda
pesten, Váci-utca 38. szám alatt található és ide cimzendők 
az élelmi- és élvezeti cikkeket, ruhanemüeket, stb. tartalmazó 
csomagok, ládák. A pénzküldeményeket a Hivatal pénztára 
(a Képviselőház földszintjén) veszi át. A gyűjtő- és propaganda 
osztály (Képviselőház, földszint) az összes jelvényekre és 
egyébb kiadványokra vonatkozólag szívesen szolgál szóval 
vagy Írásban útbaigazítással. Ugyanitt van a Nemzeti áldozat- 
készség szobrának végrehajtó-bizottsága is.
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V városlige ti a r té z i gyógyfo rrás vize 970 m éterny i m élységből 73-tól 
92 'C hőfok m e lle tt tö rv én  e lő , fö lté tlen ü l b a k té r iu m m e n te s ,  s á lta lunk  
lehűtve te rm észe tes  á lla p o tb a n , va lam in t szénsavval te lítve  m int 
..ILONA" a r té z i savanyuviz lesz forgalom ba hozva. T iszta izes és szénsav, 
ta rta lm án á l fogva k itű n ő  ild itő  ita l b o rra l vegyítve igen kellem es.

,ltO N A ‘ ABl’EZI SAVANYUVIZ

g  MATTONI GYÓGY- ÉS VIZGYÓGY-INTEZETE 1
a  1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a
(gJJ G IESSH U BLER-PU CH STE1N  a  K a r ls b a d  m e l le t t .

A MAl’ÍONl-féle g iesshübler savanyuv iz  eredési helye.
P n e u m a t ik u s -  és b e lé le g z ő - k u r á k .

rai Mell- és idegbetegek, üdülők, rheumatikusok 
stb. szamara.
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.J2 lite r  á ra  16 fillé r házhoz szá llítv a . R endelési c im : „ A r te a ia «  
részvény-társaság , B udapest, V II., E grcssy -u t 20/c. Telefon 50 -  72. 

A székesfőváros v á ro s lig e ti A rtéz i-gyógyfo rrás bérlő i.
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sfs 16 elsőrendű kitüntetés ❖

védjegy

*  *  Hors Coneours % %
B W M I

FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENCi
Telephon sz. 35 -7 9 .

Budapest, V., Gizella-tér I.

S ürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK.

VEZÉRKÉPVISELŐK :

RUDA és BLOCHMANN
Telephon sz. 86—66.

Budapest, V., Akadémia-utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám .

s g j M K j t w s  ‘ S s @Iö) zz/mivs zz/h.i\x
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T Ö R L E Y
P E Z S G Ő .
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFŐZŐDE 3
BUDAPEST-KŐBÁNYÁN.

— ..— • F e n n á ll 1854. év ó ta . = z

Az 1900. évi p á ris i világkiállításon collective a legnagyobb érem m el (Grand p rix ) k itü n te té s t  n y e rt. 
DÍSZÜK MÁNY. 1885. ----- 3> t ------------------------------------------------JUItY-TAG 1896.

Ig a zg a tó s á g  és v á ro s i iro d a :  V ili., ESZTERHÁZY-UTCA 6 . s zá m . 
G y árte le p  és kö zp o n ti i r o d a : X ., KÜLSŐ JÁSZBERÉNYI-UT II. sz .

Ajánlja, ászok, király, m árciusi v ilá g o s , m árciusi s ö té t ,  „bajor m ód", udvari „pilseni 
m ód“, kétszeres m árciusi világos és sötét, bak- és tavaszi idény-sörét, továbbá sa já t 
öltésű palacksöreit a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt kőbányai palack-sör

osztályából.
Ezen n legú jabb  tech n ik a i berendezésekkel fö lsz e re lt sörfözödénknek évi g y á rtá s i képessége  600.004) h e k to l i te r .
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3«Az ország  m inden részében sö rrak tá ro so k  á lta l vagyunk képviselve; nagyobb rak tá ra in k  A radon, Szegeden, 

Miskolcon, K olozsváron, Nagyváradon, N yíregyházán, Tem esváron és D ebrecenben vannak.

Hordi.tr-m.greod.lds: Budapestre, t.lef.a-.zóm  József 4 - 2 9 .  Bo.dóBÍr-megrend.lí.; Vidékre, t.lefon-.zám 5 2 - 6 0 .

Paiacksör-m egrendí ié e : telefon-szóm 56_58.
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