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P a lk o v ic s  E de e ln ö k  megnyitja a 
közgyűlést, konstatálja a határozatké
pességet, mert a kör ez idő szerinti 
188 tagja közül az alapszabályok 13. §. 
II. bekezdésében előirt 47 tag (a tagok 
egynegyed része) helyett 49 tag van jelen; 
a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Beer Jó
zsef h. titkárt, a hitelesítésre pedig Ká- 
vássy Károly és Taraba Mihály urakat.

E ln ö k  bejelenti, hogy a közgyűlés egy- 
behivása az alapsz. 12 §-ának szemmeltartá- 
sával történt, amennyiben a közgyűlés ideje 
a kör hivatalos lapjában: a «V e n d é g 1 ő- 
s ö k L a p j a»-ban kétszer is és pedig elő
ször 190b. évi deczember 5-én, másodszor 
1906. évi deczember hó 20-án hirdettetett, 
továbbá, mert a meghívók úgy a rendes, 
mint a tiszteletbeli tagoknak 17 nappal a 
közgyűlés napja előtt, 1906. deczember 
11-én szétküldettek.

E ln ö k  ezután a jelenlevőkhöz a követ
kező beszéddel fordult:

Tisztel Közgyűlés !
Tisztelt Uraim!

A M a g y a r  S z a k á c s o k  K ö ré n e k  
megtisztelő bizalmából, most első Ízben ál
lok önök előtt, hogy számot adjak arról, 
miképpen viseltem gondját mindannak, a 
mit rám bíztak.

A legjobb tehetség szerint végzett munka 
adta önbizalommal és büszkeséggel mond
hatom el, hogy működésemnek nem val
lotta kárát a kör.

Munkálkodásom eredményét az évi jelen
tés és a kezeik között levő zárószámadá
sok tüntetik fel.

Őszinte akarattal kívánva a kör felvirá- 
gozását, néhol talán erősebb húrokat pen
dítettem meg. És nem sajnálom. Az én 
jutalmam támadás volt, de a kör érdeke 
meg volt mentve.

Szigorúan szem előtt tartva a takarékos
ság elvét, egyes esetekben mégis túllép
tem a kiadások legszűkebb körének határát, 
de csak akkor, mikor tudtam, hogy a be
fektetés gyümölcsöző lesz. Hála Istennek, 
nem csalódtam és nagy lelki örömömre 
szolgál az a tudat, hogy működésem alatt 
a kör vagyona majdnem megháromszoro
zódott.

Munkásságom teljesítésében hű segítő
társaim, támogatóim voltak a kör választ
mánya, pénztárosa, jogügyi tanácsosa, és 
ellenőrei. Segítségükért, buzgalmukért fo
gadják hálás küszönetemet.

Zajos éljenzés fogadta ezt a beszédet, 
melynek elhangzása után

E ln ö k  bejelenti, hogy a mai közgyű
lés tárgysorozata, melyet a meghívók is 
tartalmaznak, a következő:

Évi jelentés.
Az 1906. évi zárószámadás és az 1907. 

évi költségelőirányzat előterjesztése.
A felmentvény megadása.
Uj alapszabályok tárgyalása.
Elnök, alelnök, 12 választmányi tag, 3 

számvizsgáló, a pénztáros, és jogtanácsos 
választása.

a két homlokegyenest ellenkező 
irányú gondolkodásnak a kiegyenlítése, 
összhangba hozatala képezte volna a múlt

♦ A Magyar Szakácsok Körének ez idő szerinti vezetősége a jelen külön kiadással, amely hü képét adja a kör életében nevezetes, legutóbb’ 
közgyűlés lefolyásának, tájékoztatást kivan nyújtani a kör tagjainak az eddig történtekről és a jövőt illető terveiről, egyúttal közli az uj alapszabályo' 
kát, melyek a jövőben irányítják működését. Szerkesztő.

A k ö z g y ű lé s  az előterjesztett tárgy- 
sorozatot egyhangúlag elfogadván;

e ln ö k  felszólítja h. titkárt, hogy adja 
elő évi jelentését.

Ah. t i t k á r  a következőkben számol e l:

Évi jelentés.
a „Magyar Szakácsok Köre" 1906. évi deczember 

hó 29-iki III. rendes évi közgyűléséhez.
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Uraim!

A véletlen nekem juttatta a feladatot, 
hogy a II. és a III. évi közgyűlés között 
lefolyt idő alatt végbement sáfárkodásról 
megírjam a jelentést és leszámoljak a kör 
ezévi történelméről.

Magyaros őszinteséggel felelek meg en
nek a feladatnak.

Szépitgetés nélkül mondom el a múltat, 
annak hibáival és amennyiben vannak, eré
nyeivel; lefestem a jövő reményeit és egy
úttal ideállitom a krónikás tükrét, hogy a 
kör benne lássa meg szemtől-szembe az 
ő képmását. Pártatlan leszek; adózva az 
érdemnek és megróva a rosszat.

Kötelességem ez! Tehetem is, mert nem 
köt érdek és nem riaszt el megfélemlítés.

Bocsássanak meg Tisztelt Uraim, ha el
térek a rideg statisztikai számoktól s a meg
szokott kimutatásos jelentés sablonjától; 
hanem belenyúlok a kör múltjába is, alapítá
sától kezdve. Teszem ezt azért, mert a kör 
múltja úgy sincs megörökítve, másrészt pe
dig megköveteli a párhuzamvonás, amely 
csak ily módon lehetséges.

A Magyar Szakácsok Köre 1904. április/ 
14-én tartotta alakuló közgyűlését 51 sza
kács jelenlétében. Ezen idő előtt a kör csak 
mint,asztaltársaság működött, minden alap
szabályok nélkül. Ennek az asztaltársaság
nak az elülülője Qyurkovits Ferencz volt, 
tulajdonképpeni megalkotója a mostani 
körnek.

A fentidézett napon, már Q y u r k o v i ts  
halála után, elfogadták a máig érvényben 
levő, megerősítése daczára is csak «ugy- 
nevezett» alapszabályokat és kimondották 
jósszerüen előrelátva, hogy ameddig a kör
nek 10 tagja van, a kör fennáll. Arra per
sze nem gondoltak, hogy a tisztikar maga 
16 tagból állott.

Kimondták továbbá, de az alapszabá
lyokba szintén nem vették be, hogy ha csak 
9 tagja lesz a körnek, a kör vagyona a 
szakácsok özvegyei és árvái javára fordit- 
tatik.

Ez a határozat magában véve nem nagy 
horderejű, de sajátságos véletlen, hogy rö
vid idő múlva bekövetkezhetett volna, ha 
a kör sorsa meg nem változik.

Az első, alakidó közgyűlésen elnökké Ma- 
yer Lénárt József urat választották, aki ezt 
a tisztséget a múlt évig viselte. Alelnök 
lett Bauer Károly, jegyző ifj. Szekrényi Re
zső, pénztáros Stettner Ferencz, aki a mai

napig rendithetlen ráfizetéssel nyögi a 
közbizalom terhét.

A megalakulás után tehát meg volt a 
kisded, akit megkereszteltek, s talán lako
mát is ültek; nem tudom, nyoma nincs.

A megalakuláskor természetesen nagy 
volt a felbuzdulás, annyira, hogy még olya
nok is akadtak, akik a tagsági dijat pon
tosan fizették, daczára annak, hogy hatá
rozottan körvonalozott czélja a körnek a 
valóságban nem volt.

Lehet, hogy a vezetőség úgy gondolko
dott, mint a gyermeknevelő édes anyák, 
hogy hadd erősödjék meg előbb, azután 
majd formálnak belőle valamit. Ha kibírja 
és megél, jó! Ez az angyalcsinálók logi
kája is és csekély híja, hogy ezzel a «gyön- 
gédséggel» ki nem tekerték a csecsemő 
nyakát.

A tagok legnagyobb része azonban a 
gyengédséget még merészebben fogta fel 
és alighanem az írás szavaira támasz
kodva, úgy vélte, hogy: Aki ruházza a me
zők liliomait és eteti a lég madarait, majd 
csak kegyelmébe, fogadja,,a Magyar Sza
kácsok Körét is. Ezeknek az Írástudóknak 
a száma ma 24; példaképei az eléggé meg 
nem róható kötelesség nem tudóknak, sza
vukat meg nem tartóknak. Szinte erőt kell 
vennem magamon, hogy neveiket ne ve
gyem tollhegyre s itt felolvasva, ki ne pel- 
lengérczzem.

Az uj kört múltjának ködös homályá
ban a régi jó táblabirák patriarchalismusa 
és Pető Pálék nemtörődömsége árnyékolta 
be; holott pedig a legnagyobb magyar 

zegyik mondásával: «hass, alkoss, gyara
pítsa jeligével kellett volna harezba men
nie; mert, Tisztelt Uraim, egy újonnan 
megalakult körnek nem lehet oly életbe
osztással élni, mint az embernek. Egy kör
nél, társaságnál, egyletnél nem lehet, nem 
szabad tétlenül nézni az évek múlását, 
várva annak magától megerősödését. Egy 
egyesületnek, hogy életképessége felett 
kétségbe ne essünk, olyannak kell lenni, 
mint Minerva sisakjának, amelyből, a gö
rög mythológia szerint, vértezett harezo- 
sok ugranak ki és várják a csatát, a küz
dést a jóért.

A megalakulásnál és utána elmulasztott 
céltudatos irányítás hibáját a vezetőség kö
vette el, talán jóhiszemüleg; elkövette azzal, 
hogy nem Ígért semmit, nem adott és nem 
tett semmit. Talán abban bizakodott, hogy 
előbb gyűjt, aztán ad, nem gondolva arra, 
hogy manapság majdnem fordítva áll a do
log és kiadott fillérei után mindenki hasz
not akar látni, értéket kapni. Más szavakkal: 
a kör azt várta, hogy előbb fizessenek a 
tagok és azután nyújt valamit; a tagok pe
dig — javarészt — azt várták, hogy előbb a 
kör nyújtson valamit és aztán — tisztelet, 
becsület a kivételnek — «fizetek . . . .  ha 
akarok.»

Ennek
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vezetőségének a feladatát. Ha elvégzi, kö
telességet teljesített volna és ma inár a 
kör a saját erejéből virágozhatnék és izes 
gyümölcsöt termelne.

De nem igy történt. Egyeseket minden
ért nem hibáztatok, mert mindenki hibás 
volt ebben; különösen a tagok is.

Én nem sajnálom, hogy ily kíméletlenül 
adom elő a dolgokat; a szomorú igazságot 
hiába burkolnám fénylő köntösbe, kilátsza
nék alóla a lóláb: a számok szomorú bi- 
aonyságtétele. Hangom, stylusom talán 
nem megszokott dolog a loyalis jelentések 
tömegében, de engem a legtisztább jóin
dulat vezet a kör iránt, amikor metszek. 
A sebész keze sokszor velőkig ható fájdal
mat okoz, hogy gyógyítson. Ez az én czé- 
lom is, becsületes, minden hátsó gondolat 
nélküli szándékom. Metszve, fájdalmat 
okozva gyógyítani, segíteni akarok én is. 
Bocsássanak meg tehát azok, akiket talán 
erősen érintettem.

Lehet, hogy egyeseknek különösen fáj, 
amit mondtam és mondani fogok, de egy’ 
kör életében nem az egyesek érzékenysé
gének legyezgetésé', hanem a közczél elő- 
möfditása a fő.

Ne vegye senki zokon, ha azt mondom, 
hogy a kör két évnél tovább 'tartó, sót a 
jelen évre is kihatott stagnálásának, seny- 
vedésének oka az 1906. év előtti vezetés
ben tapasztalható energiahiányban is rej
lett. Ne vegye zokon azért, mert hiszen 
mindenhez nem érthet e g y  ember. Fele
lősek azok, akik valahova nem teljesen oda 
termett egyént állítanak. Erélyes, törődő, 
szakértelmes vezetés mellett egy egylet 
vagy kör életében csak két eshetőség áll
hat meg: vagy megbukik spontán, szörnyet 
hal, ha nem életre való; vagy virágzásba 
megy. Harmadik eset nincs. Az erélytelen, 
kedvtelen, kényelmes vezetés produktuma 
a stagnatió, a lassú haldoklás, ami mellett 
mindenki vészit és amely után ritkán van 
feltámadás.

De ezen okokon kívül még egy másik 
ok is szerepelt és ez egyike a főbbeknek, 
amiért a kör nehezen volt felébreszthető 
lethargiájából és amely mellett ebbe újból 
vissza sülyedhet és ez a tagok túlnyomó ré
szének lányha, vagy éppen semmi érdek
lődése, nemtörődömsége a körrel és annak 
beléletével, munkálkodásával.

Ennek a nemtörődésnek is meg tudnám 
adni lélektani motívumait, magyarázatát; de 
nem akarok ennyire kiterjeszkedni és csak 
egy mondattal indokolom, hogy: «lelki 
szegénység)).

Alapjában ez is okozta a rendszertelen
séget, a felületességet mindenben, amely 
mindenség összeredménye majdnem nulla 
volt és anyagi kár azoknak, akik anyagi fe
lelősséggel tartoztak. Mert ha a tag urak 
többsége — ha már nem is összessége, 
— törődött volna a dolgokkal, ha szintén 
küzdött volna a vállalt nemes czélért és 
nem csak azért, hogy havonként 1 koro
nát befizetve, minden kedden egy-egy fröccs 
mellett eldiskurálgasson, talpra állithatták 
volna a vezetőséget és hasznos munkára 
serkentik, vagy...

Nem tették, hát a múltért vessen min
denki magára.

Ezzel ••^geztem azzal az idővel, amely 
a kör megalakulása és 1905. deczember 
hó 14-ike, az eddigi utolsó közgyűlés közé 
esik.

Ez a deczember 14-ike á kör életében 
nem határkő, hanem vastag válaszfal. Mi
nél vastagabb ez a válaszfal, annál jobb. 
Elhantolhatják mögéje a múltat, hogy soha 
többé ne támadjon föl.

A Gondviselés sugallta cselekedetnek le
hetne nevezni azt, ami ekkor, a volt elnök 
nem eléggé méltányolható önmegtagadása 
folytán történt és amiért a vezetőség a maga

összesében megérdemli, hogy alkalmaztas
sák rájuk az irás szava: «legyen neked meg
bocsátva minden, amit eddig tettél!»- — 
Úgy legyen!

Ezen a napon a közgyűlés, a volt elnök
I.eonidás-i önfeláldozásával a kör elnökévé: 
P a 1 k o v i c s Edét választotta.

Tisztelt Uraim!
Önök közül azok, akik felemelték már 

a követ, hogy azzal agyonkövezzenek azért, 
amit eddig mondottam, mert azt hiszik,, 
hogy gonosz vádaskodás, ezélzatosság, a 
loyalitás és még nem tudom mi sajtolta 
ki a mondottakat, dobják él a követ.

Ezek a vádak engem, akit a körhöz, 
nagyrabecsülésem mellett, és a kör ügyé
nek nagyratartásán kívül a becsületesen el
végzett munka tudatában semmi érdek sem 
fűz, nem érhetnek.

Dolgoztam, az igaz, de nem azért, mert 
megfizettek. Ha azonban azt hiszi valaki, 
hogy daczára ezeknek, igazmondásomért 
megérdemlem a követ, dobja rám, de csak 
akkor, ha be tudja bizonyítani, hogy nem 
mondtam a tiszta igazságot. És én akkor 
megköveztetem magamat.

Amig az utóbbi meg nem történik, pe
dig nem történhetik meg, fentartom az ed
dig mondottakat, sőt meg is toldom azzal, 
hogy attól a naptól kezdve, amikor P a 1- 
k o v ic s  Edét elnöknek választották, a kör 
az ő életében uj évszámlálást kezdhet, mint 
a keresztények az ő megváltásuktól és pe
dig az egy-gyel.

Jóemlékü Gyurkovits Ferencz és az utána 
következők csak m e g -a la k i to t tá k  a Ma
gyar Szakácsok Körét, m e g a la p í tó ja  
P a lk o v ic s  Ede lett.

Alakítás és alapítás között pedig, Tisztelt 
Uraim, mint jól tudják, annyi a különbség,, 
mint — hogy szaknyelven fejezzem ki ma
gamat én, nem szakember, —- a nyers garni- 
rung és a kész szakácsremek között.

Az alak adja a külső formát, amelybe 
beleilleszkedik ugyan a lényeg, a tartalom, 
és amelyen belül bizony néha még grön
landi csemegék is megférnek; hanem az 
alapnak — nem a margarin-soklit értem — 
de az anyag főtartalmát, ami után a sza
kácsot megítélik, — mindig becsületesnek, 
igaznak, tartalmasnak kell lenni, hogy meg
dicsérjék, amely elismerés nélkül semmi 
sem állhat meg, még a szakácsmüvészet 
sem.

Az uj elnököt herkulesi munka várta. 
Bár szerény a kör, de azért ne kicsinyeljük 
ezt a munkát, amelynek nagyságát a ké
sőbb jövő számadatok igazolják.

Hogy a munka ethikai oldalát is mél
tassam, egy köznapi példát hozok fel, azt 
ugyanis, hogy mily nehéz borzas posztó
ról avatatlan kezeknek egy pehelyszálat el
távolítani ?

Hát amikor azon a posztón egy csomó 
pehelyszál van?

Ilyen bozontos, még pedig nagyon bo
zontos posztó volt a M a g y a r  S z a k á 
c so k  K öre, telve egy zsákra való pi
llével.

Reorganizálni, modernizálni, praktikussá 
kellett az egészet tenni. Uj életet, lüktető 
vért kellett plántálni a renyhességtől cl- 
satnyult erekbe: hol gyengéd simogatással, 
hol meg erélyes masszirozással.

Mert az egyletek vérkeringése a befolyó 
tagsági dijak.

Ezeket kellett a fenti módszerrel folyóvá 
tenni.

Voltak, akik a szelíd dörzsölgetésre rea
gáltak; de voltak olyanok is, akik meg
várták az erősebb masszírozást, mert ed
zettebb idegrendszerük volt; hanem aztán 
olyan goromba jajgatásba törtek ki, hogy 
bizony az ügy iránti nagy lelkesedés kel
lett ahhoz, hogy a kör érdekében az anyagi 
áldozatot hozó, nyugalmát és kényelmét fel

áldozó, amellett erősen dolgozó uj elnök 
ott ne hagyja az egészet és sorsára bízza 
a Magyar Szakácsok Körét.

De — és talán ez tartotta vissza a lemonj 
dástól — vigaszul szolgált neki a mostani 
választmány és tiszttársainak odaadó tá
mogatása és bár bőségesen kiérdemelt, de 
mégis jóleső elismerése.

A küzdelem mérvét és eredményét szám
adatokkal is igazolom a következőkben:

Az 1904. év végével volt a körnek 96 
tagja, ezek közül rendesen fizető 70 tag, 
tehát mintegy 75 o/o, hátralékos 26 tag, te
hát mintegy 25 «/o, a tagok negyedrésze. 
Ezek között már mutogatta az a 24 írás
tudó az ő oroszlánkörmeit. Tagdíjbefize
tés volt 303 korona, tehát 73°/o, hátralék 
81 korona, 27 o/„. A tiszta vagyon volt kész
pénzben 252 korona 42 fillér.

Az 1905. év végével a tagok száma 
25-el, 1.9 o/o-kal szaporodott és 121 -et tett 
ki. Ezek közül rendes fizető volt 33, te
hát 27 o/o, hátralékos volt 88 =  73 °/o. A 
tagdíjbefizetés volt 561 korona =  46 °/o, 
hátralék 867 korona =  54 °/o. A tiszta va
gyon volt 906 korona 21 fillér.

Az 1906. év végével a tagok száma 67-el 
=  37 o/o-kal szaporodott és 198-at tesz ki. 
Ezek közül rendes fizető volt 135, tehát 71-9 0/b, hátralékos 63 =  29 1 o/o. A tag
díjbefizetés volt 1530 korona, tehát 87 9 °/o, 
hátralék 219 kor. =  12T o/o A kör kész
pénz vagyona 3094 korona 09 fillér, vagyis 
a múlt évivel szemben szaporodott 2187 ko
rona 88 fillérrel. Ezzel a kör készpénz va
gyona az utolsó, mostani évben, nem is 
tekintve a nagyobbszabásu kiadásokat, me
lyek teljesen fedeztettek, majdnem meghá
romszorozódott.

Százalékokban kimutatva:
1904. év végével rendes fizető tag volt 

75 o/o,, hátralékos 25 °/o.
1905. év végével rendes fizető tag volt 

27 o/o, hátralékos 73 °/o.
1906. év végével rendes fizető tag volt 

719 o/o, hátralékos 29 °/o,
de ebben a “/„-bán benne van az 1904. év
ből átjött 24 abszolúte nem fizető tag. Ezt 
nem lehet az 1906. év terhére róni és azért 
a tulajdonképpeni százalékszámítás igy 
szól:

1904. év végével rendes fizető tag volt: 
75 o/o, hátralékos 25 °/o.

1905. év végével rendes fizető tag volt 
27 o/o, hátralékos 73 o/o.

1906. év végével rendes fizető tag volt 
846 o/o, hátralékos 15 4 o/o.

A tagok száma szaporodott:
1904-től 1905. végéig =  16 hónap alatt 

27 o/o-kal.
1905. végétől 1906. végéig =  12 hónap 

alatt 36.7 o/o-kal.
A kör készpénzvagyona szaporodott:
1904- től 1905. év végéig 653 korona 79 

fillérrel, 204 o/o-kal.
1905- től 1906. év végéig 2187 korona 88 

fillérrel, 806 o/o-kal,
ugy. hogy az 1904. év végével volt kész
pénzvagyon az 1905. év végével meghá
romszorozódott, az 1906. év végével meg- 
tizennégyszereződött, az 1905-iki készpénz
vagyon pedig megháromszorozódott.

A hátralékok a készpénzvagyonnak:
1904. év végével 32 °/o-át
1905. év végével 97 o/o-át
1906 év végével 1'25 o/o-át <

teszik ki.
Ezek a számadatok világosan bizonyít

ják, hogy egy cseppet sem túloztam azon 
állításomban, amelyekkel előzőleg bátor 
voltam a tisztelt közgyűlés becses figyel
mét fárasztani.

Áttérek most már ama működés mélta
tására, amely, bár direkte nem hajt pénzt 
a körnek, de közvetve, mint erkölcsi fak
tor, emelve a kör tekintélyét és megbíz
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hatóságát, nagyban hozzájárul a kör anyagi 
fellendüléséhez is.

Az uj elnök, P a 1 k o v i c s Ede székfog
lalásáig a Magyar Szakácsok Köre hamu- 
pipőkéskedett. Létezéséről alig tudott más 
valaki, mint Stettner Ferencz vendéglős és 
I h á s z  szerkesztő ur, aki a kör hivatalos 
életjeleit b. lapjában leadta.

Társadalmi téren a kör működése a 
nirvánába merülés volt, a belső szellemi 
életébe pedig a mohamedánok fatalizmusa 
székelte be magát a nemtörődömség ős
magyaros erényével. Behúzta magát a kör 
a házába, nem úgy mint a büszke angol, 
aki harczra kész büszkeséggel mondja: 
«myn house, myn castle», hanem félénken, 
mint a csigabiga, hogy szinte hallom, 
mintha halkan, mentegetőzve suttogná: ne 
bántsatok, hiszen nem csináltam semmit!

Ha szerénységből tette: gyávaság volt, 
ha gyávaságból tette: szégyen volt.

A múltban egyetlen nagy munkája, hogy 
megalakult. No meg szedegette a tagsági 
dijakat, ha fizettek s aztán .. .  hallgatagon 
elmélkedett tovább.

A folyó év január 1-ével azonban meg
indult a harcz, a létért való küzdelem. A 
M a g y a r  S z a k á c s o k  K ö re  megkapta 
a regenerátorát, a megalapítóját P a lk ó -  
v i c s Edében, akit lépten-nyomon a siker 
kisér. Egész eddigi működésén vörös fonál
ként vonul át e két szó jelentősége: munka, 
győzelem!

Kissé magam is röstelem bevallani, hogy 
a Körnek 1904. szeptember 1-től 1905. de- 
czember 31-ig terjedő létezéséről az eddig 
mondottakon kívül nem tudok egyebet 
konstatálni, mint hogy 1904-ben beérkezett 
9 levél és Íródott 19 jegyzőkönyv, az ügy
forgalom tehát 28 drb volt;

1905- ben beérkezett 11 levél és íródott 
16 jegyzőkönyv, az ügyforgalom tehát 27 
darab.

Lehet, hogy több volt, de nyoma nincs 
és ez is nagy hiba.

1906- ban beérkezett 130 irat, mely mind 
elintéztetett. íratott 165 levél, ezenkívül 
nyomtatványként szét ment 560 drb, össze
sen 855 drb, melyhez hozzávéve a 39 jegy
zőkönyvet, az ügyforgalom 894 drb. volt.

Százalékokban az ügyforgalom volt:
1904- ben 28 o/o
1905- ben 27 o/o
1906- ban 894 o/o

Engedje meg a tisztelt közgyűlés, hogy
felsorolhassam az 1906. év nevezetesebb 
momentumait. Mint a kör krónikásának, 
kötelességem ez, másrészt pedig, azt hi
szem, mindenkit érdekelni fog az ujjáéb- 
redés korszaka első esztendejének dióhéjba 
szorított történelme. A becsülettel végzett 
munka program m ja ez.

Az 1906. év krónikái följegyzései a kö
vetkezők :

1906. január 2-án
foglalta cl az elnöki széket P a 1 k o v i c s 
Ede és ezzel megindult a regeneraczió és 
reorganizáczió munkája. Az elnök kezde
ményezésére elhatároztatott, hogy a bécsi 
nemzetközi szakácsmüvészeti kiállításra a 
kör dijat küld. Első, hála az Égnek, sike
res lépés volt a külföld elé. Ennek az ak- 
cziónak nagy erkölcsi sikere volt; első sor
ban, hogy az elnök, mint jury tag, részt vett 
az Ítélő bíróságban.

Határozattá emeltetett az elnök azon in
dítványa, hogy a kör rendes könyvvezetést 
honosít meg, alapját vetve meg a rend
szeres pénz- és vagyon-kezelésnck, amely 
eddig Csáky-szalmája volt.

1906. január 9-én
a M a g y a r  S z a k á c s o k  K ö ré t  az a ki
tüntetés érte, hogy a bécsi nemzetközi sza
kácsmüvészeti kiállításon az első dijat egy 
magyar szakács, a kör rendes tagja és P a 1-

k o v ic s  Ede tanítványa, K e d v e s s y  Nán
dor nyerte.

Ugyanekkor elnök bemutatja az ő kez
deményezésére készített díszoklevél rajzát, 
melyet a Corvinák initiale-diszitésének fel- 
használásával, Mátyás király korabeli styl- 
ben festett egy fiatal magyar festő.

Itt említem meg, hogy az elnök ezen 
eszméje a körnek eddig 1336 korona be
vételt juttatott, persze az ő közbenjárásával.

1906. január 23-án
pendittetett meg a kör tagjainak okulására 
és szórakoztatására tartandó felolvasások 
eszméje.

1906. január 30-án
ez az ige testté lön és az első felolvasást 
P a lk ó v ic s  Ede tartotta meg a tagtár
sak élénk résztvétele mellett, a «S zak ácsv  
m ü v é s z é t  h i s tó r iá já b ó l ) )  czimü fel- 
olvasási czyklusának első részével.

1906. február b-án
Kiss Lajos titkár lemond az állásáról. He
lyette alelnök indítványára megválasztják 
V e rm e s  Gyulátyaki ezt a tisztséget el
fogadja, csupán mint tiszteletbeli állást, 
minden díjazás nélkül. Persze a választmány 
nagy örömmel fogadja ezt a nagylelkű
séget.

A tagdijakkal hátralékos tagokhoz ekkor 
ment az első felszólítás hátralékuk befize
tésére.

A bécsi nemzetközi szakácsmüvészeti ki
állítás vezetősége hivatalosan értesíti a 
kört, hogy a kör tiszteletdiját, az ezüst dísz
edényt S p ö r k Ferencz nyerte el. Ugyan
azon napon tartotta B a u e r Károly tag
társ első felolvasását, amely a kör életé
ben a 11-ik volt.

1906. február 13
köszönetét szavaznak Bauer Károlynak a 
felolvasásáért. /

1906. február 20-án 1/7 
P a lk ó  v ic s  Ede elnök bejelenti, hogy a 
rendszeres könyvelés lefektetését, melyet az 
elnökség átvételekor magának feladatul tű
zött ki, befejezte s hogy mostantól kezdve 
a körnek magalakulásától a mai napig 
szakszerűen vezetett könyvei vannak. Be
jelenti, hogy a szelvénykönyvekből, a meg
alakulás óta 1424 szelvény adatott ki és 
hogy ennek ellenértékéül tényleg befolyt 
a kör pénztárába 1424 korona, a készpénz
tőke pedig ekkor 1245 korona 52 fillér 
volt. Ez alkalommal köszönetét nyilvánítja 
Stettner Ferencz pénztárosnak lelkiismere
tes fáradozásáért.

S c o u p i l  József ur a Thonet-Testvérek 
képviselője a körnek egy szekrényt aján
dékozott.

A kör az elnöknek fáradhatlan működé
séért jegyzőkönyvileg köszönetét mond.

1906. márczius 12-én
tartotta Glück Frigyes ur első szakfelolva-, 
sását, vetített képekkel az Uránia-szinház- 
ban, főleg a kör tagjainak okulására és 
szórakoztatására.

1906. márczius 13-án
S i e g m u n d Gusztávné a körnek egy 
gyászlobogót ajándékozott.

Megválasztották Springut Henrik urat 
pártoló tagnak.

Ekkor jelenti be elnök, hogy az ő köz
benjárására Dr. Solti Ödön ügyvéd ur el
fogadja a kör tiszteletbeli jogtanácsosi ál
lását, mit a választmány örömmel fogad.

G lü c k  Frigyesnek a felolvasásért jegy
zőkönyvileg köszönetét mondanak és el
nök indítványára elhatározzák, hogy neve
zettet, a kör érdekében kifejtett áldozatkész
ségéért a kör tiszteletbeli tagjává választ
ják és hogy 'érdemeinek elismeréséül em
léklappal tisztelik meg.

T906. márczius 20-án 
Glück Frigyes tiszteletére, felolvasása al
kalmából kedélyes ozsonna volt a Mensa- 
Akadémikának a vezetőség által ingyen át

engedett termében, melyen G lü c k  uron 
kívül E r ő s s é s  S t a d l e r  urak, továbbá 
az elnökkel élükön 54 kartárs vett részt.

1906. márczius 21-én
elnök indítványára határozatba megy, hogy 
minden év márczius 20-án Glück Frigyes 
tiszteletére társas összejövetel rendeztessék, 
melyre az ünnepelt meghívandó és ame
lyen mindenki fehér szakácskabátban kö
teles megjelenni.

P a 1 k o v i c s Ede elnöknek jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaznak. Kinyitják a gyűjtő 
perselyt, melynek tartalma 50 korona volt.

1906. április 3-án
a Kör M a y e r  Lénárt József alelnök el
nöklése mellett F i s c h e r  Miksa urat pár- 
t̂-óló taggá választja.

1906. április 10-én
M a y e r  Lénárt József alelnök elnöklése 
alatt, B a u e r  Károly tagtárs indítványára a 
kör elhatározza, hogy április 12-én testü
letileg részt vesz a miniszterek tiszteletére 
rendezendő fáklyásmenetben. /

1906. április 17-én '
P a lk o v ic s  elnök indítványára a választ
mány elhatározza, hogy megrajzoltatja a 
kör részére Lucullus eddig leghitelesebb 
arczképét és azt a kör helyiségében elhe
lyezi.

1906. május 15-én
a választmány az elnök és alelnök távol
létében H u s z á r  János korelnöksége mel
lett tart ülést és elhatározza, hogy tekintet
tel a nyári saisonra, érdemleges ülést csak 
két hetenként tart, a közbe eső hetekben 
pedig társas összejöveteleket rendez.

1906. május 29-én
elnök bejelenti, hogy a díszoklevél elkészí
tését, 300 példányban, megrendelte a kül
földön, mert hazai ezégek annak elkészí
tésére vagy egyáltalán nem, vagy horribi
lis összegért vállalkoztak. A külföldi ezég 
ajánlata felette jutányos volt és a honi aján
latnak egynegyedét tette ki.

1906. junius 26-án
elnök és alelnök távollétében H u s z á r  Já
nos korelnöksége alatt a választmány P a l
k o v ic s  Edének V e rm e s  Gyula által köz
vetített indítványára megválasztja gróf 
N á k ó Sándor fiumei kormányzót a kör 
tiszteletbeli tagjának.

1906. julius 1-én
terjesztetett elő a kör félévi jelentése, a 
melynek azonban csak a jegyzőkönyvben 
van nyoma. E szerint 1906. julius 1-ig az 
állapotok következőképpen vannak raj
zolva :

«az 1905. év végén a rendes tagok száma 
volt 121. Az 1906. év junius végéig be
iratkozott 47 tag, úgy, hogy a rendes ta
gok létszáma 168 volt, kikhez csatlakozik 2 

. tiszteletbeli és 3 pártoló tag. A kör va
gyona az 1905. év végén 906 korona 21 
fillér volt. Az 1906. év első hat hónapjában 
bevételeztetett 1233 korona 97 fillér, ellen
ben kiadtunk 570 korona 40 fillért (ebben 
benne van a díszoklevelek ára), úgy, hogy 
a kör vagyona az 1906. junius hó végén
1570 korona 28 fillér».

A választmány ugyanezen napon tisz
teletbeli taggá megválasztja Horváth Nán
dor urat.

Ugyanekkor terjesztetett be a Belvárosi 
Takarékpénztár félévi számadása, mely 
szerint tiszta kamatjövedelmünk 24 korona 
72 fillér volt.

1906. augusztus 7-től 1906. szept. 18-ig 
a választmánynak nem határozat képes 
számban megjelenése miatt nem lehetett 
ülést tartani.

1906. szeptember 18-án 
a választmány az elnök indítványára S tad - 
1 c r Károly, G u n d e 1 János, B u r g c r Ká
roly, K o m m e r Ferencz, M ü 11 e r Antal, 
P e lz m a n n  Ferencz, dr. S z u ly  Aladár,
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H á m o r  József és V á r a d y Gyula urakat 
tiszteletbeli tagoknak választotta.

Ezen az ülésen jelentetett be, hogy K e d- 
v e s s y  Nándor, a bécsi osztrák szakácsok 
szövetségének alelnöke tiszteletére 1906. 
augusztus 14-én délután társas vacsora volt.

Ugyancsak szeptember 18-án határozta 
el az elnök indítványára a választmány, 
hogy a létesítendő helyszerzési iroda elő
munkálatai kapcsán aláírási ivek bocsát
tassanak ki, melyeknek aláírásával az ille
tők kötelezik magukat arra, hogy az iroda 
létesülésének napjától csak ennek a köz
vetítését veszik igénybe.

A Budapesti Pinczér Egylet egy kortör
ténelmi ereklyét képező pergamentre Írott 
szakács-inas levelet ajándékozott.

Ugyanekkor a Budapesti Pinczér Egylet 
a következő előterjesztéssel él:

«Határozza el a t. Választmány, hogy a 
Magyar Szakácsok Körét átalakítja Magyar 
Szakácsok Szakegyletévé és mint II. oszt. 
tagokat az összes konyhai személyzetet fel
veszi, alapszabályait pedig ekként módo
sítja. A.Magyar Szakácsok Szakegyesülete 
állítson fel egy ingyenes munkaközvetítőt, 
melynek költségei az összes konyhai sze
mélyzet olcsó beiratási és csekély tagsági 
dijaiból is könnyen fedezhetők. A Magyar 
Szakácsok Köre működését egész Ma
gyarországra terjeszszekiésakonyhai sze
mélyzet közvetítését kizárólagos jogának 
tekinti».

Jelen indítványt a választmány tárgyalás 
alá véve, egyelőre a kérdés tanulmányozását 
tűzte ki feladatául.

Itt, tisztelt közgyűlés, meg kell szakíta
nom a chronológikus sorrendet, mert a fel
vetett idea fontossága megköveteli, hogy 
az ügyben a kívánság és felelet egyfolytá
ban jelentődjék.

Első, futólagos hallásra úgy szól ez az 
indítvány, mint a szirének hangja. De ko
molyabb megfontolásnál nemcsak a csá
bitó hangot halljuk, hanem megláthatjuk 
azt az örvényt is, amelybe ezek a csodás 
hangú tündérek belecsalogatták az erejé
ben elbizakodott vagy tulgyenge hajóst, 
hogy azután a megsemmisülésbe taszítsák.

Csábitó a javaslat: úgy hangzik, mint a 
jövő zenéje. És egyelőre az is maradt.

Az elnöknek elő kellett venni oedipusi 
okosságát, hogy a kör hajóján mellette dol
gozó hajósnép, a választmány, ne essék ál
dozatul a csábitó hangoknak és a józan 
ész, az okos számítás viaszával kellett be
dugni ez'ék fülét, hogy a hajót örvénybe 
ne vigyék.

Hiszen, bár már most megvalósítható 
lenne, becsületes eszközökkel az, ami a^ö r 
végczélja lehet. Ehhez azonban nagy ka
pitális kell s ha váll iá, a mai viszonyok 
között erős koczkázat, majdnem könnyel
műség kellene annak megvalósításához.

Az okos ember addig nyújtózkodik, a 
meddig a takaró ér. így tett — hála az 
okosságnak — az elnök? és vele a választ
mány. Betakaródzott az egyelőre rövid ta
karóba és nem dugta ki a lábát. Az indít
vány fölött napirendre tért.

Ezen az ülésen mondta ki a választmány 
M a y e r Lénárt József alelnök indítványára, 
hogy V e rm e s  Gyulának, aki a titkári tiszt
séget — kikötéssel — csak mint tisztelet
beli állást, díjtalanul fogadta el, 1906-ra 300 
korona tiszteletdijat folyósít és neki azt 
nyomban kiutalványozza. V e rm e s  Gyula 
ekkor kijelentette, hogy dac/ára annak, 
hogy október hó 1-től katonai szolgálatot 
teljesít, eddigi teendőit ez uFán is végezni 
fogja es a folyó évi zárlatot elkészíti, csu
pán a választmányi üléseken való részvétel 
alól kéri magát felmentetni. A választmány 
ezt tudomásul vette.

Felnyittatott a persely, melynek tartalma 
41 korona 50 fillér volt.

1906. szeptember hó 25-én 
P o w o n d ra  János ur, az osztrák szaká
csok szövetségének elnöke, megválasztatott 
tiszteletbeli taggá.

Ezen az ülésen M a y e r  Lénárt Jó
zsefet, a kör alelnökét, szakács volta 25-ik 
éves fordulóján P a 1 k o v i c s Ede elnök fel- 
köszöntötte és átnyújtotta a M a g y a r S z a- 
k á c s o k  K ö r é n e k  erre a jubileumra ké
szített külön emléklapját.

1906. október 16-án
a választmány felkéri elnököt, hogy a Ma
gyar Szakácsok Köre részére a szakbeli el
helyező irodát szervezze és létesítse. Pal- 
k o v ic s  Ede elnök ezt a megbízást elfo
gadja. Egyben bemutatja a kibocsátandó 
aláírási nyilatkozatot, amelyről már előbb 
megemlékeztem és amelyet dr. S o 11 i Ödön 
körbeli jogtanácsos szerkesztett meg. El
nök a nyilatkozat 15 példányát, aláírások 
gyűjtésére a helyszínen kiosztja.

Ezen az ülésen választattak meg mint 
tiszteletbeli tagok: G e r e n d a y  László és 
G á l lá  Ignácz urak.

1906. október 23-án
elnök indítványára a választmány elhatá
rozza, hogy az eddigi, a gyakorlati haszná
latra nem alkalmas nedves bélyegző helyett 
egy újat készittett, melyen «A M a g y a r  
S z a k á c s o k  K ö re  B u d a p e s te m ) kör
iratban az 1904-i alakulási év van 'feltün
tetve.

Ezen az ülésen választattak meg Fran
cois Lajos és Ĝ j-fidel Károly urak tiszte
letbeli tagokká.

1906. október 30-án.
elnök indítványára kiigazítottak az eddig 
vezetett jegyzőkönyvekben konstatált tény
beli hibák.

Elnök indítványára a választmány elha
tározza, hogy a jövőben belépő tagok be
iratási díjul 1 korona helyet 2 koronát fizes
senek, továbbá, hogy az évi tagsági dij 
3 koronás előzetes részletekben törlesz
tessék.

M ü 11 e r Antal, H á m o r  József és S ta  d- 
1 e r Károly tiszteletbeli tagok egyenként 
100—100 koronát adományoznak a körnek.

1906. november 6-án
már szétküldettek a felszólító levelek a tag
díjhátralékosoknak.

Dr. S z u ly  Aladár tiszteletbeli tag a 
körnek 200 koronát, K o m m er Ferencz 
tiszteletbeli tag 100 koronát adományoz. 
G u n d e 1 János tiszteletbeli tag 40 koronát 
küld.

Ugyanekkor a kör tiszteletbeli tagjaivá 
választotta K o s s u th  Ferencz keresk. mi
nisztert, S z te r é n y i  József államtitkárt, 
E s z te r h á z y  Ferencz grófot, ifj. M a r- 
s c h a l l  Józsefet és S c o u p il  Józsefet.

V e rm e s  Gyula titkár katonai szolgálata 
miatt nem tudván megfelelni a titkári teen
dőknek, elnök indítványára ezek alól fel
menti a választmány.

Elnök kérésére a titkári teendők végzé
sét ideiglenesen B e e r  József vállalja el.

Ugyancsak elnök ekkor mutatja be a vá
lasztmánynak, azt az uj alapszabályterve
zetet, amelyet az ő kérésére dr. S o l t i  
Ödön köri jogtanácsos szerkesztett.

1906. november 7-én
a választmány a megjelent jogügyi taná
csos segédkezése mellett letárgyalta és el
fogadta az uj alapszabálytervezetet, amely
nek elfogadása a mai közgyűlés tárgysoro
zatának egyik pontját képezi.

1906. november 10-én 
egyik tagtársunk, S c h m id t  Károly önke
zével kioltotta életét. Béke legyen vele! 
A választmány a haláleset fölötti részvétét 
jegyzőkönyvbe iktatta és a sajátjából al
kalmi gyűjtés utján 28 korona 50 fillért 
adott az özvegynek.

P a lk o v ic s  Ede elnök 21 koronát aján
dékoz, hogy azzal az elhunyt tagdijhátra-

léka fedeztessék, hogy emléke tisztán áll
jon és a kört vagyoni károsodás ne érje.

Használatba vétetik az uj nedves bé
lyegző, a régit pedig érvénytelenítik.

Ugyanez a nap egy másik szomorúságot 
is hozott. Az elnökséget egyes tagok, a 
fizetésre való felszólítás miatt, illetlen go
rombaságokkal illették. Ezek egyike: B u r- 
g e r  János kilépését is bejelenti; másika, 
P i r c h a l a  Imre, hasonló módon és körül
mények között szintén tudtul adja kilé
pését.

Harmadik szomorúság az volt, hogy 
egyik tagtársunkról, D v o rz s á k  Alajosról 
hírül adta a felesége, hogy gyógyíthatott 
elmebeteg és egy bécsi elmegyógyintézet
ben van. Kéri a tagok közül való törlését. 
Sajnálattal tettek ennek eleget.

Elnök indítványára a választmány ki
mondja, hogy a jövőben minden tag, aki 
hátraléktartozás miatt felszólítást kap, aki
nek utánna kell küldeni a nyugtatványokat, 
aki felvilágosítást kér, egyszóval minden 
oly iesetbiei<, a mikoir a kö^ia tag hanyagság* 
következtében, vagy a tag előnyére postai 
vagy távirati utón kénytelen az illetőhöz 
fordulni vagy ügyében kiadást tenni, kö- 
teleztessék ezen posta-, távirati- és bélyeg
költségek megtérítésére.

Ezen az ülésen választották meg 'tiszte
letbeli taggá B o rü  e g y i Ferenciét.

Elhatároztatott, hogy az ez évi közgyűlés. 
1906. évi deczember hó 29-én délután fél
4 órakor tartassák meg. Elnök ekkor fel
ajánlja közgyűlési termül az Angol királynő 
szálloda I. emeleti nagytermét.

Megbízzák elnököt a közgyűlés előké
szítésével és a szükséges nyomtatványok 
előállíttatásával.

1906. november 20-án 
jegyzőkönyvi köszönetét mondanak az el
nöknek a terem felajánlásáért.

Elhatároztatott, hogy a közgyűlési válasz
tás alá eső hivatalt viselőket jelölő ülés 1906. 
november 27-én tartassák meg.

Megválasztották tiszteletbeli tagokká: 
B a á r  József és P e t á n o v i t s  József 
urakat.

1906. november 27-én 
jutott a választmány tudomására, hogy 
egyik tagtársunk, néhai O r l i t z k y  István 
2 évvel ezelőtt meghalt. Béke legyen vele! 
A választmány az elnök indítványára kebel
béli alkalmi gyűjtést indít, hogy az elhunyf 
21 koronás tagdijhátralékát, az ő emlékének 
tisztántartására és a kör kártalanítására, 
egybegyiijtse. 14 korona 70 fillér gyűlt be, 
melyet az elnök adományával 21 koronára 
egészít ki.

Elnök indítványára tiszteletbeli tagnak 
választják meg S o m o g y i Dezső urat.

S o m o g y i Dezső 100 koronát adomá
nyoz.

Megválasztattak a közgyűlésnek hivata
losan megválasztásra ajánlandó hivatalt- 
viselők és pedig: elnöknek P a lk o v ic s  
Ede, alelnöknek M a y e r  Lénárt József 
egyhangúlag; választm. tagoknak: B a u c r  
Károly, H a b e r 1 Albin, K á v á s s y Károly,
5 c h m i d h o f e r Vilmos, id. H u s z á r  Já
nos, P a t á t  Aladár, W r a b e tz  Gusztáv, 
T o b i s c h Miksa, E c k e r János, T a r a b a 
Mihály, W ie s n e r  Emil, ifj. S z e k r é n y i  
Rezső, számvizsgálóknak: B u r g h a r d t 
Pál, P r o c k l  (iyula, S c h w á tz  Mihály 
szótöbbséggel; jogtanácsosnak dr. S o l t i  
Ödön; pénztárosnak S t e t t n e r  Ferencz 
egyhangúlag.

Ezeknek névsora képezi a mai válasz
tásra kiadott szavazó-lapokat.

1906. deczember 4-én 
kebelbeli gyűjtés utján a választmány a 
M a y e r-fiárvaház karácsonyfájára 19 kor. 
50 fillért ad.

N e m e s  Sándor rendes tag 10 koronát 
adományoz a körnek.
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F r a n c o i s  Lajos tiszteletbeli tag levél- | 
ben értesíti az elnökséget, hogy tiszteletbeli 
taggá választása alkalmából egy Budapes
ten rendezendő szakácsmüvészeti kiállítás 
czéljaira 1000 koronát ajánl fel és kéri, hogy 
amennyiben a kiállítás megtarthatása biz
tosítva lesz, erről az összeg beküldhetése 
czéljából értesittessék.

P e t á n o v i t s  József tiszteletbeli tag a 
kör czéljaira 50 koronát adományoz.

B o r h e g y i  Ferencz tiszteletbeli tag 
ugyanerre a czélra 100 koronát ad.

1906. deczember 11-én 
e l n ö k  indítványára tiszteletbeli ta

goknak megválasztja a választmány pri- 
leszi P r í l e s z k y  Károly cs. és kir. uS- 
vartartási tanácsost, az udvari konyha elül- 
járóját, lovag R üh l in g  Gusztávot és 
I l l i t s  Józsefet.

V e rm e s  Gyulát, mert a könyvek veze
tésével — a titkári teendők kizárásával — 
magára vállalt kötelezettségnek a katonai 
szolgálat miatt nem tud eleget tenni, ez 
alól is felmenti, elnök pedig magára vál
lalja B e e r  József h. titkár segítségével a 
zárószámadás elkészítését és a közgyűlés 
előkészítését.

A szavazólapok nyomatása elrendeltetik, 
a közgyűlésre meghívók a rendes és tisz
teletbeli tagoknak szétküldettek.

P e 1 z m a n n Ferencz tiszteletbeli tag a 
kör javára 50 koronát ad.

A persely kiürittetik; a tartalma 34 kor. 
1906. deczember 18-án

I l l i t s  József tiszteletbeli tag a kör ja
vára 100 koronát adományoz.

Az ellenőrök beterjesztik jelentésüket, 
melyben bejelentik, hogy megejtették a 
számadások átvizsgálását és mindent a leg
nagyobb rendben találva, indítványozzák, 
hogy az elnöknek jegyzőkönyvi köszönet 
szavaztassák. Ez a jelentés az évi záró
számadással kapcsolatosan fog a t. köz
gyűlésnek felolvastatni, de már most kérjük 
a tisztelt közgyűlést arra, hogy a felment
vényt megadni kegyeskedjék.

Megállapittatott az 1907. évi költségelő
irányzat, melyet a tisztelt tag urak a záró
számadásnak kezükben levő példányán lát
hatnak.

B a á r  József tiszteletbeli tag a kör czél
jaira 100 koronát adományoz.

Z i m m e r Ferencz megválasztatik pár
toló tagnak.

Z i m m e r Ferencz és F i s c h e r Miksa 
pártoló tagok a kör czéljaira egyen
ként 50 koronát adományoznak.

B u r g e r  Károly egy nagy zöldposztó 
asztalterítőt adományoz a körnek.

Ugyancsak 1906. deczember 18-án pen
díti meg P a 1 k o v i c s Ede azt az eszmé
jét, hogy a jövő évben, illetőleg 1908. év 
kezdetén a Magyar Szakácsok Körének kez
deményezéséből Budapesten nemzetközi 
szakácsmüvészeti kiállítás rendeztessék.

1906. deczember 28-án 
P a lk o v ic s  Ede elnök a sajátjából 32 ko
rona értékű ajándékot ad annak, aki a fel- 
rrfentett V e rm e s  Gyula titkár helyett a 
kör könyveit lezárta.

Tisztelt Közgyűlés!
Amidőn a fentiekben chronológikus sor- 

renben telsoroltam a muft 'év történetét, 
kedves kötelességnek vélem, hogy felkér
jem a tisztelt közgyűlést, méltóztassék az 
évi közgyűlés alkalmából is hálás köszö
netét szavazni azoknak a már felsorolt tisz
teletbeli és pártoló tagoknak, akik bő
kezű adományaikkal támogatták körünket, 
szintúgy K e d v e s s y  Nándor, id. H u s z á r  
János, E c k e r  János, B a u e r  Károly, As- 
b ó tli  Gyula, R a n s c h b u r g  Viktor, 
0 1 á h Gyárfás Árpád kebelbéli tagoknak, 
kik képekkel, könyvekkel, nemesi czimcrc'k- 
kel gazdagították a kör vagyonát, továbbá 
a kör szellemi fejlődése előmozdítóinak,

kik felolvasások tartásával nemes példát 
adtak és dr. S o l t i  Ödön urnák, a jogügyi 
támogatásokért, melyeben bennünket ré
szesített, továbbá S t e t t n e r  Ferencz pénz
tárosnak hűséges és odaadó működéséért.

Tisztelt Közgyűlés!
A kör múlt évi működésének felsorolá

sánál, bár nem mindenütt említettem, pe
dig kellett volna, unos-untalan hallhattak 
egy szót: elnök, vagy egy nevet: P a lk o 
v ic s  Ede; bizonyítékául annak, hogy az ő 
keze mindenütt ott vann, dolgozik, szelleme 
mindenütt megnyilatkozik, kormányoz gon
doskodik, s'zive mindenütt együtt érez, ad 
és adakozik.

Nagyok az ő munkái, nagyok az ő ér
demei. Ezekkel szemben szinte szegényesen 
hangzik, ha egyszerű szavakkal kérjük a 
tekintetes Közgyűlést arra, hogy P a lk o 
v ic s  Edének, a kör ez idei érdemdús el
nökének, a kör jövőjének megalapításáért, 
vagyonának megháromszorozásáért, a czél- 
tudatos és bölcs vezetésért, az önfeláldozó 
óriási munkáért a közgyűlés rója le hálás 
köszönetét a mai jegyzőkönyvében és ezt 
a köszönetét külön hálairat alakjában jut
tassa el az elnökhöz. Egyúttal mondja ki 
a közgyűlés, hogy kötelezi a jövő választ
mányt arra, hogy eme határozatot illő for
mában hajtsa végre egy a kebeléből alakí
tandó bizottság, amelynek a tagja P a lk o 
v ic s  Ede nem lehet s hogy ez a bizottság 
eljárásáról a jövő közgyűlésnek köteles je
lentést tenni.

Addig is, mert hű ragaszkodásunkon és 
szeretetünkön kívül egyebet nem adhatunk, 
kiáltsuk: É lje n  P a lk o v ic s  Ede!

(Lelkes éljenzés.)
Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Uraim!

A chronológikus felsorolástól kezdődő- 
leg egész eddig terjed az a rész, amely szo
rosan a választmány jelentése.

Ezzel lezárva a múltat, nézzünk egy ki
csit a jövőbe is, hogy mi vár, mi várhat 
a körre, micsoda feladatokat kötelesek azok 
teljesíteni, akik a kör kitüntető bizalma 
folytán elnyerik a vezetőséget.

Az élet két főfaktora: a szellem és a 
vagyon.

Ez a köré is kell, hogy legyen. Vagyont 
kell teremtenie, hogy a szellemet előbbre 
vigye és szellemet kell meghonosítania, 
hogy vagyonát gyarapithassa.

És min’de/t nagyon könnyen elérheti a 
jövőben, ha most a múlt esztendő példáját 
követi.

Takarékos lesz és előrelátó. Fentartja a 
megalkotott rendet és emellett fejleszti a 
tagok közti társas érintkezés előmozdítása 
révén a társulati szellemet az együvé tar
tozás nemes érzését.

Felolvasások rendezésével, kedélyes ösz- 
szejövetelekkel, mulatságos estélyekkel kö
zelebb hozza egymáshoz a tagokat és a 
testületi szellemet szilárddá, önfeláldozóvá 
teszi.

Iparkodni kell azon, hogy nemcsak telje
síti az uj alapszabályokban kitűzött felada
tokat, hanem azokat lehetőleg bővíti is oly 
intézmények létesítésével, előnyök szerzé
sével, melyek a tagok javát szolgálják.

Ezek közül első sorban az elhelyező iroda 
létesítése vár megvalósításra. Á kezdetet 
már megtette a mostani elnök, aki előrelá- 
tólag erkölcsi bázisra akarja fektetni az in
tézményt, amely — és ezt nem szabad 
figyelmen kívül hagyni — pénzébe fog ke
rülni a körnek.

Az elnök, mint a jelentésben emlitettem, 
aláírási iveket küldött szét, hogy megtudja: 
a kör hány tagja vállalja a kötelezettséget, 
csak a mi elhelyező irodánkat venni 
igénybe. Ha mind, vagy legalább túlnyomó 
része teszi, megindulhat a további akczió,

amelynek módját előre megszabni nem le
het, az a vezető elme dolga.

Az elhelyezés kérdésével kapcsolatosan 
oldandó meg a külön körhelyiség kérdése. 
Az utóbbi már régóta érzett szükség, de 
eddig, sajnos, nem volt megvalósítható az 
anyagi helyzet miatt. Hogy hamarosan má
ról-holnapra lehetséges lesz-e? Nem tu
dom. Talán, ha akad jószivü pártfogó, aki 
ebben segítségünkre lesz.

A tanonczképzés ellenőrzése is meglehe
tős kényes feladatot ró a jövő vezetőségre. 
Ezt nagy tapintattal és körültekintő szak
értelemmel kell megszervezni és vezetni, 
hogy mig egyrészt resensust ne keltsen, 
másrészt számbavehető eredményt érjen el.

Lassanként egy segítő alap létesítéséről 
is kell gondoskodni.

Mindezeket pedig úgy, hogy a kör alap- 
vagyona, amit erre szánni fog, vagy alap- 
vagyonnak ki fog hasítani, meg ne érin
tessék.

Sok munka, sok pénz kell ehhez.
De, ha a választmány az eddig megkez

dett utón halad, nagy a reményem, hogy 
megvalósíthatják. Az eddigi urak odaadó 
buzgalmáról, áldozatkészségéről, mit a se
gélyre szorulókkal szemben gyakoroltak, 
többször személyesen meggyőződtem s 
mondhatom, nem meghatottság nélkül. A 
segélyezettek nevében hála nékik!

Egyet azonban őszintén kívánok és a 
kör további prosperálása ügyében szüksé
gesnek tartok: a tagok intenzivebb érdek
lődését, amely elsősorban a vállalt kötele
zettség pontosabb teljesítésében és az egy
let dolgaival való törődés jóval nagyobb 
mérvében kell, hogy megnyilvánuljon.

Tetterős férfiak a kör tagjai, mutassák 
meg, hogy akarni is tudnak és akkor olyat 
alkothatnak, amelynek emléke mindenkor 
megelégedéssel fogja lelkűket eltölteni! 
r A kör belső életében kívánatos vo'lna, 
egy rendes iktatókönyv lefektetése, amelybe 
a beérkezett iratok és azok elintézése, to
vábbá a kibocsátandók, rendes, hivatalos 
számmal bevezettessenek és elláttassanak.

Szükséges továbbá egy szolgálati utasí
tás kidolgozása a hivatalt viselők számára, 
úgy ezeknek, mint a velük érintkezőknek 
a miheztartására.

És most, amidőn megbízatásomat tehet
ségemhez képest teljesítve, leteszem a tol
lat és megköszönöm a Taelém helyezett bi
zalmat, kérem a tisztelt Közgyűlést, mint 
a kör tagjainak képviseletét, adják meg ne
kem is a felmentvényt, tudomásul véve eme 
jelentésemet s fogadják el, szívleljék meg 
ama jó kívánságomat, h o g y  so h a , de 
s o h a  se  le g y e n  a jö v ő b e n  is m ás 
e ln ö k ü k , m in t  a m o s ta n i.

Isten önökkel
Budapesten, 1906. deczember 29-én.

A helyettes titkár.
A jelentést a közgyűlés nagy tetszéssel 

fogadta.
E ln ö k : Kérdem, van-e valakinek ész

revétele az imént felolvasott jelentésre? 
Senki sem jelentkezvén, felteszem a kérdést, 
hogy a közgyűlés a most hallott évi jelen
tést elfogadja-e vagy nem? (Általános: el
fogadjuk!) Erre határozatképen kijelentem, 
hogy a k ö z g y ű lé s  az  év i j e l e n t é s t  
v á l t o z a t l a n u l  és e g y h a n g ú la g  
tu d o m á s u l  v e s z i  és e l f o g a d ja .

E ln ö k  ezután felszólítja a h. titkárt, 
hogy olvassa föl az ellenőröknek az általuk 
megejtett vizsgálatról szóló jegyzőköny
vét és ezzel kapcsolatban az 1906. évi pénz
tári kimutatást, a vagyoni kimutatást és az 
1907. évi költségelőirányzatot.

A h. t i t k á r  felolvassa a következőket: 
J e g y z ő k ö n y v ,

felvétetett az 1906. évi deczember hó 14-én 
d. u. fél négy órakor a Budapest, IV. kér. 
«Angol királynő» szálloda irodájában, a
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«M a g y a r  S z a k á c s o k  K öre» választ
mányának határozata értelmében kiküldött 
alulírott kéttagú számvizsgáló bizottság ál
tal megejtett pénztári és könyvvizsgálatról. 

Jelen vannak :
P a lk ó v ic s  Ede, a kör elnöke,
Id. H u s z á r  János és
S c h m id h o f e r  Vilmos, mint a múlt 

évi közgyűlés által megválasztott ellenőrök,
S t e t t n e r  Ferencz pénztáros.
A jegyzőkönyvet B e e r József h. titkár 

vezeti.
A bizottság első sorban összehasonlította 

a szelvénykönyveket és azoknak még be
váltásra váró szelvényeit a törzskönyvvel és 
a pénztáros bevételi és kiadási könyvével; 
a tagdíjbefizetések elkönyvelését pontos
nak és a szelvénykönyvek adataival egy
behangzóknak találta.

A mai napig ki nem váltott szelvényekre 
nézve a bizottság abban állapodott meg, 
hogy ezeket kiveszi a szelvénykönyvből és 
külön az 1905. évit, külön az 1906-it, egy- 
egy borítékba és ezt a kettőt egymásba te
szi, a külső borítékon megjelölve az il
lető hátralékos törzsszámát, nevét és a bo
rítékokban elhelyezett szelvények számát.

A borítékokba helyezett szelvényeket el
ismervény ellenében átadja Stettner Fe
rencz pénztárosnak és a fentebbiek után 
forgalmon kívül helyeződött szelvényköny
veket lepecsételve a kör hivatalos pecsét
jével, irattárba helyezteti.

A bizottság ezt a határozatot a helyszí
nén végrehajtja és a fent említett köny
veket lepecsételi.

Konstatálta, hogy a kis szelvénykönyv
ben átvétetett 412 darab

ebből beváltatott 42 drb. 
maradt 370 darab szelvény.
A nagy szelvénykönyvben átvétetett 2531

darab, Dvorzsák után töröltetett 24 darab, 
maradt 2507 darab, ebből beváltatott 1529 
darab, maradt 978 darab. Összesen ma
radt 1348 darab, ebből mint beváltandó át
adatott Stettner pénztárosnak 754 darab, 
lepecsételtetett 594 darab, átvétetett tehát 
összesen 412 és 2531, együtt 2943 darab. 
Törültetett 24, beváltatott 42, továbbá 1529, 
összesen 1595. Levonva ezt az átvettből, 
maradt 1348, melyből a pénztáros 754-et ka
pott, lepecsételtetett 594, együtt 1348. Vég
eredményben szembeállítva a főösszegeket, 
az eredmény a következő:

Kiadatott 2943 darab, beváltatott 1906. 
február 20-tól 1595 darab, Stettnernek ki
adva 754 darab, lepecsételve 594 darab, 
összesen 2943 darab. Tehát az átvett szel
vények összege egyezik a beváltott, a tö
rölt, a pénztárosnak borítékokban átadott 
és a lepecsételt szelvények együttes össze
gével.

Konstatáltuk továbbá, hogy a pénztári 
kimutatás egyezik minden részletében az 
elénk terjesztett könyvek adataival.

A bevételek összege 1906. jan. 1-től kor. 
4699.42 volt, melybe bele vannak értve az 
előbbi évek jövedelmei is. A folyó évi ki
adás 1605.33 koronát tesz ki, és igy a 
pénztári egyenleg, amely betétünkként a 
takarékpénztárban kezeltetik, 3094.09 ko
rona.

A kör vagyona a mai napon, beleértve 
a betétet, a leltár értékét és a még bevál
tásra váró tagdijszelvények értékét is, 4383 
korona 95 fillér.

Ezekben beszámoltunk küldetésünk ered
ményéről. Egyúttal azonban nem mulaszt
hatjuk el az alkalmat arra, hogy a leg
melegebben ajánljuk a tekintetes választ
mánynak, hogy P a lk ó  v ic s  Ede urnák, 
a kör ez idő szerinti elnökének, a szak
avatott és körültekintő adminisztráczióért, 
a tapasztalt ininutiosus pontosságért és pél
dás lelkiismeretességért, jegyzőkönyvi kü-

szonettel rójuk le nagy hálánk csekély ré
szét.

Kelt Budapesten, 1906. deczember hó 
15-én.

A vizsgálatot teljesített ellenőrök:
Huszár János s. k.

Schmidhofer Vilmos s. k. 
P é n z t á r i  k im u ta tá s .

Bevételek:
1. Maradvány az 1905. évről 906 korona 

71 fillér.
2. Beiratási dijak 70 korona.

Tagsági dijak:
3. Befizetett tagsági dijak 1530 korona.
4. Befolyt hátralékos tagdijak 601 korona.
5. Előre fizetett tagsági dijak 39 korona, 

összesen 2170 korona.
6. Perselygyüjtés 135 korona 50 fillér.
7. Kamatok 80 korona 41 fillér.
8. Adományok 1336 korona 80 fillér, ösz- 

szesen 1552 korona 71 fillér.
Végösszeg 4699 korona 42 fillér. 

Kiadások:
1. Leltári beszerzések 177 korona 80 

fillér.
2. Költségek 515 korona 43 fillér.
3. Nyomtatványok 699 korona 74 fillér.
4. Bélyeg-költségek (posta) 66 korona 

31 fillér.
5. Újságok és szaklapok 59 korona 91 

fillér.
6. Irodai költségek 23 korona 74 fillér.
7. Beszerzett számv. könyvek 62 ko

rona 40 fillér, összesen 1605 korona 33 
fillér.

Egyenleg, mint folyó-számla-betét 3094 
korona 09 fillér.

Végösszeg 4699 korona 42 fillér.
Budapesten, 1906. deczember hó 15-én.

S t e t t n e r  F e r e n c z
pénztáros.

Az egyes tételeket összehasonlítottuk a bi
zonylatokkal és mindent rendben találtunk.

Kmft.
P a lk o v ic s  É d e s .  k. elnök, M a y e r  

L é n á r t  J ó z s e f  s. k. alelnök, E c k e r  
J á n o s  s. k. jegyző, H u s z á r  J á n o s  s. 
k. ellenőr, S c h m id h o f e r  V ilm o s  s. 
k. ellenőr.

V a g y o n k im u ta tá s .
1. Folyószámla-betét a Belvárosi Taka

rékpénztárban 3094 korona 09 fillér.
Leltár.

2. Beszerzések 1904. évről 149 korona 
46 fillér.

3. Beszerzések 19Ö6. 'évről 177 korona 
80 fillér.

4. Ajándékozott tárgyak becsértéke 208 
korona '60 fillér, összesen 335 korona 86 
fillér.

TagSagi d ij:
5. Hátralékok 1905. évről 247 korona.
6. Hátralékok 1906. évről 507 korona.
Összesen 4383 korona 95 fillér.
Budapesten, 1906. deczember hó 15-én.

P a lk o v ic s  É d e s . k. elnök, M a y e r  Lé
n á r t  J ó z s e f  s. k. alelnök. E c k e r  J á 
n o s  s. k. jegyző. S t e t t n e r  F e r e n c z

s. k. pénztáros.
K ö l t s é g e l ő i r á n y z a t  az 190 7. 

év re .
Bevételek:

1. Rendes tagdijakból 2400 korona.
2. Hátralékos tagdijakból 254 korona.
3. Beiratási dijakból 12 korona.
4. Adományokból 250 korona.
Összesen: 2916 korona.

Kiadások
1. Irodai költségekre 50 korona.
2. Nyomtatványokra 150 korona.
3. Postaköltségekre 100 korona.
4. Tiszteletdij a könyvelés és egyéb iro

dai munkák elvégzéséért 300 korona.
5. Újságok és szaklapokra 100 korona.
6. Előre nem látott kiadásokra 700 ko

rona.

Egyenleg, mint 1907. évi felesleg 1516 
korona.

Összesen 2916 korona.
Budapesten, 1906. deczember hó 15-én. 

A M a g y a r  S z a k á c s o k  K ö re
V á la s z tm á n y a .

E ln ö k  a felolvasás után kérdést intéz 
a jelen levőkhöz, hogy van-e valakinek a 
felolvasottakra vonatkozólag megjegyzése? 
Senki sem jelentkezvén, kihirdeti a hatá
rozatot, hogy a közgyűlés a felolvasott el
lenőri jelentést, az évi pénztári kimuta
tást, a vagyoni kimutatást és az 1907. évi 
költségelőirányzatot változatlanul, egyhan
gúlag elfogadja, miről

a k ö z g y ű lé s  élénk helyesléssel vesz 
tudomást.

E ln ö k  kéri a közgyűlést, hogy a fen
tebbiek alapján adja meg a felmentvényt 
a választmánynak, az elnöknek és a pénz
tárt kezelő pénztárosnak, valamint az el
lenőröknek.

A k ö z g y ű lé s  a felmentvényt észre
vétel nélkül, egyhangúlag megadja.

E ln ö k  bejelenti, hogy a közgyűléshez 
két indítvány érkezett, melyeknek felolva
sását elrendeli.

H. t i t k á r  felolvassa a következő indít
ványokat :

I. Indítvány a tisztelt közgyűléshez.
Alulírott Huszár'János indítványozom,

hogy a perselyben egybegyült pénz(t a halál
esetek alkalmával a temetkezések javára 
fordítsuk; mely czélra a perselyt: «Adakoz- 
zunk a temetkezések javára» felírással lás
suk el. Budapest, 1906. deczember hó. H u- 
s z á r  J á n o s  s. k.

II. Indítvány
az elhalt szakács-tagtárs temetési költsé
geihez való hozzájárulás, illetve a hátra

maradottak segélyezése tárgyában.
Id. B ü r g e r  Gyula tagtárs a folyó hó 

20-án tartott választmányi ülésen azt in
dítványozta, hogy elhalt szakács-tagtársaink 
temetési költségeihez akként járuljunk 
hozzá, hogy minden tagtárs alapszabályi- 
lag kötelezve legyen 50 fillérrel minden 
egyes elhalt tagtársunk temetési költségei
hez járulni. Én Bürger tagtársunk indít
ványát magamévá téve, s a következőkkel 
kiegészítve, indítványozom:

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy a M. 
Szak. Köre minden egyes elhalálozott tag
jának temetési költségeihez hozzájárul, il
letve a hátramaradottakat (feleség és gyer
mekeket) bizonyos összeggel segélyezi.

2. Mondja ki továbbá a közgyűlés azt, 
hogy a hozzájáruláshoz, illetve segélyezés
hez szükséges összeget a kör úgy teremti 
elő, hogy a kör minden egyes tagja alap
szabályszerűen kötelezve van, minden egyes 
elhalt tagtárs után egyszersmindenkorra a 
kör pénztárába 50 fillért befizetni, amely 
összeget á kör az elhalt tagtárs hátramara- 
dottainak kifizeti.

benyújtja:
B a u e r K á r o l y s .  k.

A felolvasott két indítvány közül csakis 
a Bürger-Bauer-féle indítvány keltett vissz
hangot. Több felszólaló beszélt az indítvány 
elfogadása érdekében, mire

a k ö z g y ű lé s  egyhangúlag és vita nél
kül kimondotta és az uj alapszabályokba 
való beillesztését elrendelte annak, hogy a 
M a g y a r  S z a k á c s o k  K ö r é n e k  min
den egyes tagja köteles annyiszor, ahány 
körtag elhalálozik, 50 fillért a Kör pénz
tarába haladéktalanul befizetni, illetőleg fel
hatalmazza a Kör vezetőségét, hogy ez az 
összeg mindenkor a tag terhére irassék s 
esedékes tagdíjfizetéseiből első sorban le
vonásba hozassák, továbbá, hogy az ekként 
esetről-esetre befolyó összeg csakis az el
hunyt körtag törvényes feleségének vagy 
törvényes gyermekeinek kifizettessék ab
ban az esetben, ha ennek kifizetését az
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előbb nevezettek kérelmezik. Ellenkező 
esetben a jelen határozat alapján befolyó 
összeg a Kör segély-alapja javára fordit- 
tassék.

Következik az uj alapszabálytervezet tár
gyalása.

E ln ö k  felkéri a jelenlevő jogtanácsost, 
dr. Solti Ödönt, hogy terjeszsze elő az uj 
alapszabálytervezetet.

A j o g ta n á c s o s  első sorban utal arra, 
hogy az imént elfogadott indítvány és a 
közgyűlés által hozott határozat értelmé
ben, a választmányilag már megvitatott és 
a jelen közgyűlés jóváhagyása elé terjesz
tendő alapszabálytervezet kibővítésre szo
rul, mely kibővítés a fentebb idézett ha
tározatnak az alapszabályokba való beil
lesztése. Ezen beillesztés, illetőleg a vo
natkozó pontozatok megszerkesztése és be
állítása a helyszínén, a közgyűlés kereté
ben, az idő rövidsége miatt nem eszkö
zölhető. Kéri tehát a közgyűlést, járuljon 
hozzá ahhoz, hogy az újonnan megválasz
tandó választmány felhatalmaztassék, hogy 
a mai közgyűlésen végigtárgyalandó alap
szabálytervezetbe az elhalt tagok özve
gyei és árvái segélyezésére vonatkozó sza
kaszt a hozott közgyűlési határozat értel
mében megszerkessze és azt a tárgyalandó 
illetőleg letárgyalt alapszabálytervezetbe 
beilleszsze ésam .kir. belügyminisztérium
hoz, minden további tárgyalás nélkül, jó
váhagyásra felterjeszthesse.

E ln ö k  a jogtanácsos fenti indítványát 
a közgyűlés elé terjesztve,

a k ö z g y ű lé s  egyhangúlag, helyeslés
sel elfogadja és határozatilag kimondja, 
hogy felhatalmazza a jelen közgyűlés al
kalmával megválasztandó választmányt 
arra, hogy a mai közgyűlésen végig tárgya
landó alapszabálytervezetbe az elhalt ta
gok özvegyei és árvái segélyezésére, az 
elfogadott indítvány értelmében, vonatkozó 
szakaszt, illetőleg pontozatokat megszer- 
keszsze éz azt a jelen közgyűlésen tárgya
landó, illetőleg letárgyalt alapszabályterve
zetbe beilleszsze és minden további tárgya
lás, vagy határozathozatal nélkül a m. kir. 
belügyminisztériumhoz jóváhagyásra fel- 
terjeszsze.

J o g ta n á c s o s  indítványozza, hogy az 
alapszabálytervezet szakaszonként olvas
tassák fel s minden egyes szakasz együtt 
és külön tárgyaltassék.

A k ö z g y ű lé s  ezt az indítványt el
fogadván,

jo g ta n á cso s  felolvass a következő_ alap 
za álytervezetet:

1. §. A kör czime: «Magyar Szakácsok 
Köre».

2. §. A kör czélja:
a) tagjai erkölcsi és anyagi érdekeinek

minden irányban megóvása és előmoz
dítása; -

b) díjtalan munkaközvetítés tagjai ré
szére ;

c) a társas érintkezés kellemessé tétele, 
klubhelyiség létesítése, kedélyes esté
lyek, felolvasások, kirándulások és ün
nepélyek rendezése által;

d) a kör anyagi eszközeihez mérten 
a tagok segélyezése;

e) tanonezok szegődtetése s alapos ki
képzéséről gondoskodás, ellenőrző bizott
ság révén.
f) Elhalálozások esetében a hátramara

dottaknak segély nyújtása.
3. §. A kör hirdetményei addig is, mig 

a kör saját lap kiadására kellő anyagi esz
közökkel rendelkezik, egy a választmány 
által kijelölendő budapesti vendéglős-szak
lapban tétetnek közzé.

4. §. A kör pecsétje köralaku. Körirat
ban a kör czime, középen Lucullus képe.

5. §. A körnek vannak tiszteletbeli, ala
pitó, pártoló és rendes tagjai.

1907. január 20.

6. §. Tiszteletbeli tagok azok, kiket a 
választmány a kör és a szakácsok erköl
csi és anyagi érdekeinek telőmozditása kö
rül szerzett érdemeiknél fogva ilyenekké 
megválaszt.

7. §. Alapitó tagok azon szakemberek, 
akik a kör alaptőkéjének gyarapításához 
egyszer s mindenkorra legalább 200 ko
ronás adománynyal járulnak.

8. §. Pártoló tag lehet minden fedhetlen 
életű egyén, ki az egyesület pénztárába 
évenkint legalább 10 korona tagsági dijat 
befizet.

A pártoló tagok az egyesülettel szem
ben semmiféle igényt nem támaszthatnak.

9. §. Rendes tag lehet minden fedhet
len életű férfi, aki:

a) szakácsi minőségét felszabadulási 
okmánynyal igazolja;

b) okmánynyal igazolja, hogy szállo
dai, vendéglői vagy urasági szakács.
10. §. A tagok felvétele tárgyában a vá

lasztmány szótöbbséggel, titkos szavazás
sal határoz. Visszautasítás esetén az értesí
téstől 15 nap alatt felebbezésnek van helye 
közgyűléshez. A felebbezés a választmány
nál nyújtandó be.

11. §. Minden tag köteles beiratási dij 
fejében 2 koronát, segély czimén minden 
egyes elhalt tagtárs után 50 fillért, a halál
eset közlésétől számított 8 nap alatt, tag
sági dij fejében évenként, előzetes 3 ko
ronás részletekben, 12 koronát a kör pénz
tárába befizetni.

12. §. Minden rendes tagnak kötelessége 
a lakás-, kereseti- és életviszonyaiban be
állott változásokat, katonai szolgálatra be
vonulását, nősülését, önállóvá tételét stb. a 
változástól számított 8 nap alatt a választ
mánynál bejelenteni, ellenkező esetben a 
bejelentést elmulasztó, katonai szolgálatra 
bevonuló tag elesik a fizetési és tagsági jog 
megujithatási kedvezményétől, a lakását be 
nem jelentő pedig viseli a be nem jelen
tésből származó következményeket.

Tartozik továbbá minden tag, aki hátra
lék-tartozás miatt felszólítást kap, akinek 
utána kell küldeni a nyugtatvány-szelvénye- 
ket, aki felvilágosítást kér, egyszóval min
den oly esetben, mikor a kör, a tag ha
nyagsága következtében vagy előnyére pos
tai vagy távirati utón kénytelen az illető
höz fordulni, vagy ügyében kiadásokat 
tenni, ezen posta-, távirati-, bélyeg- és 
egyéb költségeket megtéríteni.

Minden tag e czélból a körbe való be
lépésével felhatalmazza az elnökséget, ille
tőleg a választmányt arra, hogy tag
díj-befizetéseiből ezeket a költségeket 
fedezze s csak a fenmaradó összeget 
fordítsa a tagdíjra. Természetesen, a tag 
köteles az ekként megcsökkent tagdíjbe
fizetését a legközelebbi fizetésnél pótolni.

13. §. Mindeft belépni kívánó tag tartozik 
egy belépési nyilatkozatot aláírni, melyben 
a szükséges adatok bevallásán kívül kije
lenti, hogy a kör alapszabályait ismeri s 
azoknak, valamint a később hozandó vá
lasztmányi határozatoknak magát minden- 
denben aláveti s magára nézve azokat kö
telezőknek elismeri.

14. §. A katonai szolgálatra bevonuló ren
des tag joga és kötelezettségei, ha a be
vonulást 30 nap alatt bejelenti, katonásko
dása alatt szünetelnek, a szolgálatból el
bocsátása után jelentkezés és az első ne
gyedévi tagdíj megfizetése által újból fel
élednek; ha azonban nem jelentkezik az 
nem fizeti le a 3 korona tagdijat, a fenti 
kedvezmény megszűnik és az illető, tekin
tet nélkül, katonai szolgálatára, oly elbánás 
alá esik, mint a katonai szolgálatot nem 
teljesítő, tagdij-hátralékos tag.

15. §. Minden rendes tagnak, aki befi
zetését pontosan teljesiti, joga van mind
azon kedvezményeket igénybe venni, mi

ket az alapszabály értelmében a kör tag
jainak nyújt. Az elhunyt tag családtagjai 
egyszer és mindenkorra, egy összegben 100 
koronát kapnak segély képen a tag elhuny- 
tától számított 8 nap alatt.

16. §. A tiszteletbeli-, alapitó- és rendes
tagok a kör közgyűlésén aktív és passzív 
választói joggal, szólási és szavazási joggal 
bírnak; a rendes tagok azonban csak ak
kor, ha az előző évi esedékes tagsági di
jukat befizették és ezt a választmány által 
kiállított szavazó-lappal a közgyűlésen iga
zolják.

17. §. Minden rendes tag belépésével kö
telezettséget vállal arra, hogy az egyesü
letnek legalább 3 évig tagja marad.

18. §. Megszűnik a tagság:
a) önkéntes kilépés;
b) kizárás;
c) elhalálozás által.

19. §. A tagság első 3 évének letelte 
után a kilépés minden év végére bejelent
hető, de a kör csak akkor köteles elfogadni, 
ha a kilépni szándékozó a kilépés bejelen
tésekor az évi tagdiját is befizette.

Az évek mindenkor a belépés napjától 
számítandók.

A kilépést az illetőnek mindenkor leg
alább 3 hónappal a 3, illetve a vonatkozó 
év vége előtt, Írásban kell a kör elnökének 
bejelenteni.

Oly kilépőnek, aki tagsági dijait a fen
tiek szerint kifizette és kilépését az elő
irt időben bejelentette, jogában áll a kör 
elnökségétől elbocsátó levelet kívánni, 
melyben világosan megírandó, hogy a kör
nek a kilépővel szemben semmiféle köve
telése sincs.

20. §. Kizárandó a körből, az esetleges 
hátralékos tagdíj megfizetésének kötelezett
sége mellett az, aki bűntett vagy meg
becstelenítő vétség miatt jogerejüleg bű
nösnek ítéltetett.

21. §. Kizárható a körből:
a) aki összeférhetlen természete által 

a tagok közti egyetértést veszélyezteti;
b) aki a kör jó hírnevét elhomályosító 

vagy akár anyagi, akár erkölcsi érdekeit 
veszélyeztető tettet követ el;

c) aki botrányt okozó, kicsapongó élet
módot folytat.
22. §. A kizárást a választmány titkos sza

vazással, szótöbbséggel dönti el.
23. §. A választmánynak kizárást kimondó 

határozata 15 napon belül felebbezhető 
közgyűléshez.

24. §. A választmánynak jogában áll 6 
hónapi vagy ezen túl terjedő hátralékos 
tagdijakat, — ha a befizetésre halasztást 
nem adott, — per utján is behajtani. A 
kilépő tagokkal szemben bármikor perelhet.

25. §. A kör szervei:
a) Közgyűlés.
b) Választmány.
c) Számvizsgáló bizottság.

26. §. A közgyűlés rendes vagy rend
kívüli.

27. §. Rendes közgyűlés évenként egy
szer, minden 12 hónap elmúltával, a kö
vetkező év első negyedében, a választmány 
által meghatározandó napon, Budapesten 
tartandó meg.

A közgyűlés napja a kör hivatalos köz
lönyében hirdetés utján, a rendes-, tisztelet
beli- és alapitó tagokkal pedig külön meghí
vóval, a tárgysorozat közlése mellett, a köz
gyűlés napja előtt legalább 15 nappal köz
lendő.

28. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a kör elnökének, alelnökének, a kör

jogtanácsosának, választmányának, szám- 
vizsgáló bizottságának és pénztárosának 
megválasztása és felmentése.

Az elnök, alelnök, titkos szavazás utján 
általános, a jogtanácsos, választmány, 
számvizsgáló bizottsági tagok és a pénz-
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táros viszonylagos szótöbbséggel, 3 évi idő
tartamra választatnak.

b) Alapszabályok megállapítása, esetleg) 
módosítása;

c) költségvetés és zárszámadások tárgyá
ban határozathozatal;

d) a választmány ellen a számvizsgáló
bizottság vagy egyes tagok részéről emelt 
panaszok elbírálása;

e) a kör feloszlatása és vagyonának hova- 
forditása tárgyában határozathozatal;

f) indítványok tárgyalása.
A kör tagjai tartoznak a közgyűlésen tár

gyaltatni óhajtott indítványaikat a hirde
tett közgyűlés előtt legkésőbb 8 nappal a 
választmányhoz Írásban beterjeszteni.

g) A tagok kizárása (21. §.)
29. §. A közgyűlést az alapszabálysze

rűen összehívott összes alapitó-, tisztelet
beli és rendes tagok képezik. A tanácsko
zásokat a kör elnöke vagy alelnöke, aka
dályoztatásuk esetében a választmány által 
saját kebeléből választott tag vezeti.

30. §. A közgyűlésen szólási és szavazási 
joggal az alapitó és tiszteletbeli tagokon kí
vül csupán azon rendes tag bir, aki tagsági 
dijával az előző év végéig hátralékban nincs. 
Ezen körülményt a választmány szavazó
jegy kiállításával igazolja.

Megbízás utján ezen jog nem gyako
rolható.

31. §. Tanácskozás és határozathozatal
hoz legalább 15 szavazatképes tag jelen
léte szükséges. Ha a közgyűlés a megje
lent tagok csekély számának okából ha
tározatképes nem lenne, az elnökség 30 na
pon belül újabb közgyűlést hiv egybe, mely 
a megjelentek számára való tekintet nélkül 
— az elhalasztott gyűlés tárgysorozatára 
nézve — határozatképes; a 28. §. b) és 
e) pontjaira nézve azonban csak oly köz
gyűlésen lehet abszolút többséggel hatá
rozni, melyen az összes szavazatképes ta
goknak legalább egynegyede jelen van.

32. §. Rendkívüli közgyűlést a választ
mány hiv egybe. 30 szavazásra jogosult tag 
kivánatára az elnökség 30 nap alatt rend
kívüli közgyűlést tartozik egybehívni, mely
nek tárgyát az ülést kérelmezők előzete
sen megadják. A rendkívüli közgyűlésre 
egyebekben a rendes közgyűlésre vonat
kozó határozatok alkalmazandók.

33. §. A közgyűlés jegyzőkönyvét az el
nök által kijelölt egyén mint jegyző ve
zeti, a jegyzőkönyvet az elnök, jegyző és 
a hitelesítésre felkért két tag Írják alá.

A Választmány.
34. §. A körnek legfőbb kormányzó és 

végrehajtó szerve a választmány. Tagjai: 
az elnök, alelnök, jogtanácsos és a köz
gyűlés által a rendes tagok sorából 3 évre 
megválasztott 12 választmányi tag. A kör 
elnöke és alelnöke egyszersmind a választ
mánynak is elnöke, illetve alelnöke.

35. §. A választmány hatásköre:
a) a kör vagyonának gyümölcsöző ke

zelése, az összes ügyeknek intézése.
b) Költségvetési tervezet és zárszámadá

sok előzetes tárgyalása és a közgyűlés előtt 
30 nappal a számvizsgáló-bizottsághoz át
tétele, továbbá a közgyűlés elé terjesztendő 
alapszabálytervezetek és módosítások meg
vitatása.

c) Fontosabb ügyekben egyes rendes ta
goknak választmányi ülésekre meghívása 
és ezeknek a tanácskozásba bevonása.

d) Titkár és gazda választása és illet
ményeiknek megállapítása.

Ezeknek megbízatása azonban nem ter
jedhet túl a választmány megbízatásának 
idején.

36. §. A választmány minden hónap 
utolsó keddjén ülést tart.

37. §. Az elnöknek joga van azon vá
lasztmányi tagot a választmányból kizárni,

aki három egymásután következő ülésen 
indokolatlanul meg nem jelenik.

38. §. A kört harmadik személyekkel és 
tagjaival szemben a választmány képviseli. 
A kört kötelező aláirást az elnök egy vá
lasztmányi taggal együtt eszközli.

39. §. Az üléseken az elnök vagy alelnök 
vagy a megjelentek közül a legidősebb tag 
elnököl; érvényes határozathozatalhoz leg
alább 5 tag szükséges, hogy jelen legyen.

A határozat szótöbbséggel hozandó, sza
vazategyenlőség esetén az elnök dönt.

A választmányi ülések jegyzőkönyvét a 
titkár vezeti, a következő ülésen felolvassa, 
az elnök és két választmányi tag hitelesíti.

40. §. A pénztáros kezeli és nyilvántartja 
a havi tagdij-bevételeket és a kiadásokat. 
Ezekről s a hátralékokról a havi ülésen 
jelentést tesz.

41. §. A jogtanácsos, titkár és gazda ügy
körét az ügyrend állapítja meg.

42. §. A számvizsgáló-bizottság 3 tagból 
áll; kebeléből elnököt választ, ki tárgya
lásait vezeti.

43. §. A számvizsgáló-bizottság a választ
mányi üléseken részvételi joggal bir; a kör 
ügykezelését minden irányban ellenőrzi; 
évenként legalább egyszer a vagyonkeze
lést tüzetesen felülvizsgálja, a netáni rend
ellenesség megszüntetésére a választmányt 
záros határidő alatt felhívja; az évi költ
ségvetési tervezetet s zárszámadásokat min
den évben felülvizsgálja, észrevételeit a 
választmánynyal közlji s a közgyűlésnek je
lentést tesz.

44. §. A számvizsgáló-bizottság a kör 
vagyonáért, a pénztárossal egyetemben 
anyagilag felelős.

45. §. A kör feloszlását kimondó köz
gyűlés határoz a kör vagyonának hovafor- 
ditása kérdésében is.

46. §. Azon esetben, ha a kör ezen alap
szabályokat meg nem tartja, amennyiben 
további működése által az állam vagy tag
jainak vagyoni érdeke veszélyeztetnék, a 
m. kir. belügyminiszter ur által haladék
talanul felfüggeszthető és a felfüggesztés 
után elrendelendő vizsgálat eredményéhez 
képest végleg fel is oszlatható vagy — kü
lönbeni feloszlatás terhe alatt — az alap
szabályok pontos betartására kötelezhető.

E ln ö k  felteszi a kérdést, hogy az imént 
felolvasott és észrevétel nélkül végig hall
gatott alapszabálytervezetet elfogadja-e a 
közgyűlés.

Miután erre a kérdésre a közgyűlés egy
hangú «elfogadjuk!» felkiáltása eflelt,

e ln ö k  kihirdeti a határozatot, hogy a 
felolvasott alapszabálytervezetet a közgyű
lés észrevétel nélkül, egyhangúlag elfo
gadja.

Ezen határozat kihirdetése után
E ln ö k  a következő szavakkal vett bú

csút a Magyar Szakácsok Körétől:
Tisztelt Közgyűlés! »A mór megtette 

kötelességét, a mór mehet!« Elhagyom az 
elnöki széket és újra közkatonája leszek 
ügyünknek. Vissza adom önöknek, akik 
megbíztak vele, a marschallbotot és 
kezembe veszem a közember fegyverét, 
hogy, ha harezra hinak, harczoljak hűség
gel a Magyar Szakácsok Körének érdekéért. 
Isten áldása kisérje a kör működését.#

Hosszantartó, zajos éljenzés követte az 
elnök szavait, melyek után

elnök felfüggesztvén az ülést, elhagyja 
az elnöki széket.

A k ö z g y ű lé s  elhatározza, hogy kor
elnököt választ, aki a közgyűlés választása 
alá eső hivataltviselők választását vezesse. 
Egyben végrehajtva ezt a határozatot, kor
elnöknek m egválaszt id. H u s z á r  János 
r. tagot.

K o r e ln ö k  megnyitja a felfüggesz
tett közgyűlést és indítványozza, hogy első 
sorban az elnökre és alelnökre nézve tj-

tessék meg a választási szavazás, amely tit
kos és szótöbbséggel dönt. A szavazat
szedő bizottság tagjaivá Wrabetz Gusztáv 
és Haberl Albin urakat jelöli, a jegyzőkönyv 
vezetésével Wrabetz Gusztáv urat bízza 
meg a közgyűlés hozzájárulásával.

A korelnök eme kijelentései után a 
j o g ta n á c s o s  emelkedik szólásra és in

dítványozza, hogy a közgyűlés az elnöki 
állás betöltését ne bocsássa szavazásra. Az 
egész közgyűlés közérzését, háláját, elis
merését és meggyőződését tolmácsolja ak
kor, amikor azt ajánlja a közgyűlésnek, 
hogy a kör regenerálása, újjáélesztése, tu
lajdonképpeni megalapítása körül nem 
egész egy év leforgása alatt óriási, fárad- 
hatlan munkával, áldozatkészséggel kifej
tett működés révén szerzett hervadhatlan. 
érdemei elismeréséül elnöknek, jegyző- 
könyvi köszönet mondása mellett egyhan
gúlag, közfelkiáltással újból P a lk o v ic s .  
Ede választassák meg.

Harsogó, szűnni nem akaró, lelkes 
«éljen»-riadal és tapsvihar következett erre, 
amely után a jogtanácsos azt is inditvá-, 
nyozza, hogy ugyancsak szavazás nélkül 
választassák meg az alelnök.

K or el nők  kihirdette, hogy elnökké a 
közgyűlés újból Palkovics Edét válasz
totta meg s vele egyidejűleg, ugyancsak 
egyhangúlag megválasztottnak jelenti az al- 
elnököt, az eddigi alelnök, Mayer “Lénárt 
József személyében.

A közgyűlés a kihirdetést éljenzéssel 
vette tudomásul.

K o r e 1 n ö k erre felfüggeszti az ülést és 
székét átadja az újonnan megválasztott el
nöknek, Palkovics Edének, akit székfogla
lása alkalmából határtalan lelkesedés fogad.

Az ily módon való ünnepeltetés lezaj
lása után az uj
e ln ö k  kijelenti, hogy elfogadja az el
nökséget és elfoglalja az elnöki széket. A 
közgyűléshez a következő rövid, de emel
kedett hangú üdvözlést intézi:

((Tisztelt közgyűlés! Tisztelt uraim! Hálás 
szívvel köszönöm azt a kitüntető me
leg barátságot, bizalmat és elismerést, a 
mely engemet újra ezen díszes polezra ál
lított.

A jóleső barátság jelének veszem a meg
nyilvánult ragaszkodást, bizalomnak, hogy 
a kör sorsát újra kezembe tették és elisme
résnek, hogy becsülést tanúsítanak eddigi 
rövid munkálkodásomért.

Meg fogom hálálni mindezt tettekkel, 
ígérem, hogy a megkezdett utón hala

dok tovább és küzdve győzni iparkodom, 
amig az önök támogatása mellettem áll.

Erős akaratom, hogy megvalósítsak min
dent, ami a kör javára szolgál, legyőzve 
minden akadályt, ami czélunk elé áll.

Fejleszteni fogom, erősíteni, gazdagítani 
a kört anyagiakban és szellemiekben.

őrizzék meg szeretetüket és támogatá
sukat számomra a jövő küzdelmes évre 
is, mert ez erőt ad nekem, bizalmat önt 
belém. Én maradok a mór, aki megteszi 
kötelességét.#

Ezzel megnyitom a közgyűlés III. részét 
és kijelentem, hogy következik a többi hi
vatalt viselők megválasztása. A választás 
vezetésére a Korelnök ur által kijelölt tag 
urakat nevezem meg és a választás megej- 
tésének idejére a közgyűlést felfüggeszteni.

Miután elnöknek a választás megejtéséről 
jelentés tétetett,

e ln ö k  újból megnyitja a közgyűlést és 
felszólítja a szavazatszedő bizottságot, hogy 
terjeszsze elő jelentését a választás ered
ményéről.

A b i z o t t s á g  nevében 
a b i z o t t s á g i  je g y z ő  jelenti a köz

gyűlésnek, hogy a szavazás eredménye a 
következő:
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Választmányi tagokra esett, mint legtöbb 
szavazat:

Bauer Károlyra 37, Ecker Jánosra 37, 
Haberl Albinra 37, id. Huszár Jánosra 37, 
Kávássy Károlyra 36, Patát Aladárra 24, 
Schmidhofer Vilmosra 36, ifj. Szekrényi 
Rezsőre 37, Taraba Mihályra 37, Tobisch 
Miksára 37, Wiesner Emilre 34, Wrabetz 
■Gusztávra 37.

Számvizsgáló bizottsági tagságnál:
Burghardt Pálra 35, Prockl Gyulára 36, 

Schwátz Mihályra 36.
Pénztárosnál:
Stettncr Ferenczre 37.
Jogtanácsosnál:
Dr. Solti Ödönre 37.
Ezenkívül szavaztak még választmányi 

tag ra :
Schoder Miksára 8 tag, Elgetz Lajosra 1 

tag, Stökl Ferenczre 1 tag, Winkler Ist
vánra 3 tag.

Számvizsgáló bizottsági tagságnál:
Dobos Károlyra 1 tag, Zeiner Ferenczre 

2 tag, Dragsits Ferenczre 1 tag.
Ezen jelentés után
e ln ö k  kihirdeti, hogy a közgyűlés tit

kos szavazás utján, szótöbbséggel megvá
lasztotta választmányi tagokul: Bauer Ká
roly, Ecker János, Haberl Albin, id. Huszár 
János, Kávássy Károly, Patát Aladár, 
Schmidhofer Vilmos, ifj. Szekrényi Rezső, 
Taraba Mihály, Tobisch Miksa, Wiesner 
Emil, Wrabetz Gusztáv rendes tagokat.

Számvizsgáló bizottsági tagokul: Burg
hardt Pál, Prockl Gyula, Schwátz Mihály 
rendes tagokat.

Pénztárosnak: Stettner Ferenczet.
Jogtanácsosnak: Dr. Solti Ödönt.
A k ö z g y ű lé s  a kihirdetést egyhangú

lag, lelkes éljenzéssel tudomásul vette.
E ln ö k  az újonnan megválasztott tiszti 

tagokhoz következőképpen szól:
«(Jdvözlöm az uj tisztikart, támaszomat a 

jövőben. Megelégedéssel, örömmel tölti cl 
lelkemet, hogy segítő társamul a jövő küz
delmeiben úgyszólván ugyanazok lettek, 
kik eddigi harczaimban támogattak. Kis 
csapat, de kipróbált erők. Vállvetett buzga
lommal most már úgy hiszem, megvalósít
hatom egyedüli czélomat, a kör felvirágoz
tatását. Isten hozta önöket!»

E ln ö k  ezután felolvastatja az Osztrák 
(bécsi) Szakácsok Szövetsége nevében be
érkezett üdvözlő sürgönyt, mely a követ
kezőképpen hangzik:

Magyar Szakácsok Köre 
Angol királyné szálló Budapest

Jede Gelegenheit benützend uin euch 
collegiale gefühle mittheilen zu können, so 
rufen wir euch zu eure heutigen Feste 
dreifaches collegialen Verbandsheil zu.

Für den Verband
Jean P o w o n d r a  Férd. K e d v e s s y

Erre az üdvözlő sürgönyre, ugyancsak 
táviratilag a következő válasz ment:

Kedvessy, Jockeyklub Wien.
Dem Verband dér Köche österreichs: 

«A Magyar Szakácsok Köré»-nek inai köz
gyűlése hálás örömmel fogadta a társegy
let szives üdvözletét és a jókívánságot tiszta 
szívvel viszonozza. A közgyűlés megbízá
sából P a lk o v ic s ,  elnök, M a y er, al
elnöki

W r a b e t z Gusztáv v. tag emelkedett ez
után szólásra és a következő beszéddel üd
vözölte az uj elnököt:

Mélyen Tisztelt Elnök ur!
Tisztelt Közgyűlés!

Nekem jutott osztályrészül az a kitünte
tés, önt, mélyen tisztelt Elnök ur, elnök
sége ismételteni székfoglalása alkalmával 
üdvözölni. A múltra visszatekintve, csak az 
a büszke tudatunk, hogy atyai jóindulatá
val, fáradhatatlan buzgalmával, egy oly útra 
vezérelt bennünket, amelyekért élőszóval 
köszönetét mondani kevés, sőt lehetetlen

ség is volna. Dióhéjba foglalnám' összes 
tevékenységének müvét, de nem bírom, 
mert az túl bő és részletes. Az évi jelentés
ben "hallottuk. Azt hiszem, ily eredmény el
éréséhez egy ily fiatal és oly akadályokkal 
és küzdelmekkel megindult körrel, bizony 
nagy szorgalom kellett. Ön egyesitett ben
nünket, belénk oltá a kartársi szeretetet, a 
melyet törekedik is ápolni s a szakácsmüvé- 
szek körét egy rövid idő tartama alatt olyan 
nívóra emelte, amely ma már a társadalom 
összes körei között bátran megállja helyét. 
De büszkék is vagyunk erre'!

Most pedig a jövőbe nézve: arra kérem 
önt, szeretett Elnökünket, az összes kar
társaim nevében, hogy legyen ön ezután 
a jövőben is az minekünk, aki a múltban 
volt. Hiszen a bizalom a mi részünkről az 
ön kezébe van letéve, ezzel mindegyikünk 
felruházta önt, azért legyen a jövőben a 
mi vezércsillagunk! Vezéreljen bennün
ket, mi követni fogjuk, mert tudjuk, hogy 
oly útra vezérel, amely csakis minden kar
társnak előnyére válik. Tudjuk azt is, hagy 
e felajánlott megtisztelő állást, daczára el
foglaltságának, csakis azért fogadta el, mert 
a szakmája: a szakácsmüvészet iránti sze
retet gondos ápolása buzditá arra. Ti
hozzátok pedig, igen tisztelt kartársak, az
zal a kéréssel fordulok ezen alkalomkor, 
legyetek ti is mindannyian buzgó, hü és tö
rekedő tagjai a körnek, oltsátok be maga
tokba a kartársi szeretetet, a testvériséget 
és az összetartást, f ő k é p p e n  a z ö s s z e -  
t a r t á s t ,  ezt hangsúlyozom, mert csak ez
zel tudjuk megkönnyíteni szeretett Elnö
künk munkáját, csak vállvetett segítséggel 
fogjuk elérni azt a czélt, amit a kör magá
nak kitűzött, örömmel telt szívvel, de mint 
egy lélek sugallatával hívom: jöjjön mind
annyiunk ajakára ez az ige, hogy: szeretett 
Elnökünk a mi körünk érdekének javára 
sokáig éljen!

Hatalmas éljen követte nyomon ezt a 
talpraesett, rögtönzött, lelkes beszédet, 
melynek elhangzása után a kör uj alelnöke, 
M a y e r  Lénárt köszöntötte az elnököt a 
következő szavakkal:

Igen tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Szakácsok Köre ma elhatá

rozta, hogy Palkovics Ede igen tisztelt el
nök urnák jegyzőkönyvileg hálás köszöne
tét szavaz, a fáradhatlan, önfeláldozó, nagy 
munkáért. A kör előmozdítása, haladása 
és magasabb polezra emelése csak egye
dül az igen tisztelt Elnök urnák az érdeme.

Hálás köszönetét mondunk neki, a buzgó
nak és mindig áldozatra késznek, aki min
den egyes tag iránt atyai szeretettel, tel
jes szívességet tanúsít; fájdalmaikat a szi
vén viseli.

Hogy a múlt rövid egy esztendőn meny
nyit müveit, azt legjobban a közgyűlés bí
rálhatja meg. Minden szabad idejét a kör
nek szentelte. Ezt elhihetik nekem. Mi en
nek a nagy önfeláldozásnak ellenében cse
kélységet nyújtunk: az't, hogy elismerésün
ket és szeretetteljes ragaszkodásunkat fe
jezzük ki azzal, hogy szeretett elnök urunk
nak egyhangufag fiálás köszönetét szava
zunk.

Éljen az elnök!
Zajos taps és szűnni nem akaró éljenzés 

követte ezeket a szívből jövő keresetlen 
szavakat, melyek után az E ln ö k  megha- 
tottan mondott köszönetét az ünnepelteté- 
sért és a közgyűlést, — több tárgy nem lé
vén — bezárta.

A „Magyar Szakácsok Köre“ rendes tag
jainak névsora: Alet-Coche Dániel, Alex 
Emil, Andits Dávid, Asbóth Gyula, Bakos 
Béla, Baldinger Tódor, Barnault Victor, 
Baros Antal, Bartalos Sándor, Bauer György 
Bauer Károly, Bauer Mihály, Bauer János, 
Berkes István, Binder József, Bodóky at
yán, Borbély István, Bráutigam Károly,

Breintenbach Ignácz, Burghardt Imre, Burg- 
hard Pál, Búzás Lajos, Bürger Gyula id., 
Bürger Gyula ifj., Cavargna Jenő, Czeller 
György, Czigány Dezső, Czikeli Frigyes, 
Csáki Sándor, Csizmadia József, Dakó Mi
hály, Dankovszky Béla, Deisler József, 
Dely Antal, Diefenbach Henrik, Dila Mihály, 
Dobos Károly, Dochnal Imre, Drágíts Fe- 
rencz, Dreier Mátyás, Ecker János, Ecker 
Károly, Eckert Gyula, Elketz Lajos, Em- 
hard Antal, Ébli József, Fabry Béia, Faf- 
lik Lajos, Faltusz Lajos, Fehér Géza, Fet- 
ter Károly, Fratricsevits József, Füzy Ede, 
Geszner János, Gombos Károly, Grabovszky 
Emil, Gratadeix Mihály, Grimm A. Ferencz, 
Grittner Hubert, Haberl Albin, Hanaszek 
György, Hegyesi Ede, Heincz János, Hrahy 
Lajos, Hubeczky Dániel, Huszár Antal, 
Huszár János id., Huszár János ifj., Jaczkó 
Károly, Jehn Ferencz, Jerabek Ferencz, 
Kaiser János, Kávássy Károly, Kedvessy 
Nándor, Kenessy Gusztáv, Kiss Dezső, Kiss 
Sándor, Klöcker Rezső, Kopácsy János, 
Kovácsics Mátyás, Kogoler Vilmos, Kul
csár János, Lagage György, Lakatos Jó
zsef, Lambin Henrik, Laressey József, 
Láng János, Lichtenstein dön, Löhnert 
András, Löhnert Mátyás, Lőrincz Elek, 
Lőrinczy Jenő, Machó Károly, Marczényi 
Gyula, Marék András, Márk Károly, Mar
tini Viktor, Mayer Lénárt József, Meiszte- 
rits Elek, Metlikovits Viktor, Metzger Hen
rik, Mészáros János, Michók Sándor, Mol
nár Ferencz, Molnár János, Mondi Antal, 
Münich Mihály, Nagy Imre, Nakovits Antaí, 
Nemes Sámuel, Nemes Sándor, Nickol 
Henrik, Novák Lajos, Ohlidál Alajos, Oláh
Gyárfás Artúr, Orlitzky József, Ornig Jó
zsef, Oroszvári István, Palkovics Ede, Papp 
Albert, Papp Ferencz, Pápay Károly Pari- 
husz János, Patát Aladár, Perkó János; 
Perrat Benőit, Pientak Henrik, Plch Já
nos, Pirchala Imre, Polecz K. György, 
Prekoppi Tivadar, Preszmayer Gyula, 
Prockl Gyula, Pulay Károly, Rabéi Fe
rencz, Reisz Béla, Réthly Béla ifj., Rigler 
János, Rudolfi Hugó, Rupp Richard, Snitz- 
berger Gyula, Süveggyártó Károly, Schárer 
István, Schmidhofer Vilmos, Schnur Mihály, 
Schnur Miklós, Schóder Miksa, Schwetz 
Mihály ifj. Stojkovits György, Stoll Viktor 
Stöckl Ferencz, Stumpel Károly, Szabó Jó
zsef, Szalay Béla, Szczepanovszky, Szek
rényi Miklós, Szekrényi Rezső ifj., Szelt- 
mann Gyula, Szüts Lajos, Tamaskovits 
Antal,, Taraba Mihály, Telecsky Miklós, 
Tenyér Jakab, Testen Ermenegildo, Testen 
Károly, Tobisch Henrik, Tobisch Miksa, 
Topita János, Tóth Árpád, Turku Traján, 
Vass Béla, Wagner Lőrincz, Waller 
Richard, Waltz Árpád, Waltz György, We- 
ber György, Weber Rezső, Weisz János, 
Wertnick Ándrás, Wessely Kálmán, Wing- 
ler Jenő, Winkler István, Wiener Emil, 
Wodsedalek Henrik, Wrabetz Gusztáv, 
/ ahner József, Zavadlav Rudolf, Zeiner 
Ferencz, Zinnhober Ferenc, Zippera Rezső. 
Meghaltak: Orlitzky István, Schmidt Ká
roly. Töröltetett: Dvorzsák Alajos (elme
beteg).

A Magyar Szakácsok Körének tiszteletbeli 
tagjai: Baár József, Borhegyi Ferenc, Bur- 

er Károly, galánthai gróf Esterházy Ferenc, 
rangois Lajos, Gállá Ignác, dr. Gerenday 

László, Glück Frigyes, Gundel János, Gun- 
del Károly, Hámor János, Horváth Nándor, 
Illits József, Kommer Ferenc, ifj. Marchal 
József, Müller Antal, nagyszentmiklósi gróf 
Nákó Sándor, Pelzmann Ferenc, Petanovits 
József, prileszi Prileszky Károly, Powondra 
János, Skoupil József, dr. Solti Ödön, So
mogyi Dezső, Stadler Károly, dr. Szuly Ala
dár, Várady Gyula.



U rán ia  könyvnyom da , B udapest
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