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Szerkesztő és kiadóhivalali főnök : 
B A R T A  B É L A

Vendéglőseink és a borértékesítés.
(Második közlemény.)

Lapunk mai számában az „O rszágos M a g y a r  
G a zd a sá g i E g y e s ü ld " , a „T o ro n lá lm u g yd  G azdaság i 
E g y  s ü l d “ és’ a „C sanádm eggei G azdaság i E g y e s ü ld “ 
hozzánk intézett átiratait közöljük. Ezen előkelő, a 
gazdatársadalomban vezető szerepkört betöltő erkölcsi 
testületeknek helyeslő elismerése, nemkülönben az álta
lunk inditott mozgalom részére kilátásba helyezett 
erkölcsi támogatása mindennél fényesebben bizonyítják 
akcziónk életrevaló és ezélszerii voltát, valamint azt is, 
hogy legfőbb ideje voll már gondoskodni arról, hogy a 
term elő i• a  borvásárlö  közönség  legjelentősebb tényező jé 
vel a z  ország  összes vendég lőseive l közvetlen  érin tkezésbe  
jöhessenek.

1 Bármi is legyen az oka, a meg nem engedett 
módon és mérvben űzött borhamisilások-c avagy az ezek 
ellen túlzott módon megindított hírlapi üldözések-e, azt 
most ne kutassuk, annyi bizonyos, hogy közgazdasági 
viszonyaink kimondhatlan kárára a borértékesítés ijesztő  
módon s ta g n á l, másrészt pedig a boraink hírnevén ejtett 
csorbát — ellenségeinknek ugyancsak kimondhatlan 
kárörömére - - még mindig nem sikerült teljesen kikö
szörülnünk. Kunok az állapotnak mielőbbi és gyökeres 
megváltoztatását czélozza a borértékesítés emelését és 
a termelők és borvásárló vendéglősök közti közvetlen 
összeköttetést létesíteni ezélzó mozgalmunk és a hiva
tottak állásfoglalása eszménk mellett csak megerősít 
bennünket ama meggyőződésünkben, hogy az á lta lu n k  
á lla n d ó a n  és d í j ta la n u l közlendő  táblázatos k im u ta tá so k-  
n a k t melyek a termelőknél levő borkészletek Iáját, korát, 
minőségéi, mennyiségét és árát fogják feltüntetni, meg 
tesz a  ezé.lbavett b a s z n a k  és hogy úgy a fizetőképes, 
mint az esetleg hitelre szoruló vendéglősök is szíveseb
ben fogják szükségleteiket a termelőtől magától, műit 
a közvetítőtől szerezni. Bros a hitünk, hogy boraink régi 
jó hírneve ily utón rövidesen hclyroállani, borértékesí
tésünk pedig ma még talán meg sem becsülhető mérv
ben emelkedni fog.

A hozzánk újabban érkezett hivatalos átiratok a 
kővetkezők;
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V.
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

úgy is mint a
Gazdasági Egyesületek Óvsz. Szövetségének Központja.

Budapest-Köztelek.

.1 „ M agyar Vendéglős- és K á v é s -Ip a r*

Budapesten.

Múlt hó 0-án leolt becses soraikra válaszólag van 
szerencsém a tekintetes szerkesztőség becses tudomá
sára hozni, hogy egyesületünk az igazgató-választmány 
február hó 26-án hozott határozata alapján hajlandó 
becses lapjukat erkölcsi támogatásban részesíteni abbeli 
törekvésében, hogy a tekintetes szerkesztőség vendéglős 
és szállodás előfizetői közvetlenül a termelőktől szerez
hessék be boraikat. E határozat alapján kívánságukhoz 
képest a „Köztelekében közölni fogjuk becses lapjuk 
abbeli készségét, miszerint a gazdák eladó borait hir
detni hajlandók.

Maradtunk teljes tisztelettel
Budapesten, 1901. évi márczius hó 6-án.

Furster G éza  s. k. 
igazgató.

VI.
Torontrílmegyei Gazdasági Egyesület

Nagybeeskerck, 1001. márcz. 0. 
701 sz.
001

*1 , , M a g ya r  Vendéglős- és K á v ó s - lg a r ^
I ele. sze i' kész tőségéiu-k

Budapesten.

Vonatkozással I'. hó 4-ón kelt b. levelükre, van 
szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy helyeseljük azon 
eszmét, melynél fogva alkalom nyujtatnók a vendég
lősüknek és szállodásoknak arra nézve, hogy borszük
ségletüket egyenesen a termelőktől szerezhessék be. 
Torontálmcgyébon csakis Kohonczy Gedeon t. becsei
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termelőnek szokott sujáttermésü eladó bőm lenni, hogy 
jelenleg mennyi és mily fajta van, azzal már nem 
szolgálhatok, ezl legczélszerübb lenne egyenesen tőle 
megkérdezni.

Tisztelettel
Marton Andor s. k.

o. titkár.
VII.

Csanáulmegyei Gazdasági Egyesület
Makó, 1901. február 7.

sz.
901

A  „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar“
ick. szerkesztőségének

Budapest.
Van szerencsém értesíteni, hogy vármegyénk te

rületén a bortermelés csupán a belfogyasztásra szorít
kozik, így eladásra vajmi kevés kerül, mindazonáltal 
ajánlatba hozhatom Dr. Vendel János megyei főorvos 
sajáttermésü, kitünően kezelt borait (rizlingi stb.) az 
czidei eladás 70—100 hektoliter 30—40 frt.

Tisztelettel 
Tölcey s. k.

(Folytatjuk.)

F n m c /i i i  tö r v é n y ja v a s la t  a z i p a m e r i i  lic ly -  
s z e rz ö - iro d á k  m e g s z ü n te té s é rő l .

A közelmúltban a franczia képviselőház munkaügyi bizott
sága egy törvényjavaslatot nyújtott be, melynek czélja a foglal
kozást dij mellett közvetítő-irodák megszüntetése.

A javaslat első szakasza szerint a javaslat törvényerőre 
való emelkedése után fizetéses hely szerző-irodák létesítésére engedély 
többé ki nem adható.

Ezentúl csak a törvényhatóságok, munkás-szindikátusok, 
mimkalőzsdék, kölcsönösségen alapuló segélyezési társulatok, 
jólékonyczclu egyletek és jótékonysági társulatok által létesített 
ingyenes helyszerzö-irodák működése engedtetik meg.

Ezen irodák felállítása az illető községi hivatalnál előzetesen 
bejelentendő. llejelentendő továbbá az irodahelyiség mogváltozta. 
tása is. Ezen bejelentési kötelezettség a törvényhatóságok állal 
létesített irodákra nem terjed ki.

Minden közgazdasági hivatalnál a közönség rendelkezésére 
egy a munka kínálatát és keresletét feltüntető jegyzék álland. Az 
ingyenes hely szerző-irodáik által közzétett és kizárólag a munka 
kínálatára és keresletére vonatkozó hirdetmények, akár nyomtatva 
vannak, akár nem, bélyeg mentesek.

A törvény kihirdetése után a törvényhatóságok a fizetéses 
helyszerzö-irodák létesítésére adott engedélyeket megfelelő kár
talanítás mellett rcndelet'log visszavonhatják. Öt esztendő múlva 
az engedély a törvényhatóság részéről kártalanítás nélkül von
ható vissza.

A főbb rendelkezéseiben ismert törvényjavaslat benyújtására 
azon vádak adlak okot, a melyek a franczia képviselőházban már 
régóta a fizetéses helyszerzö-irodák ellen hangoztattak.

Mindenokelölt azzal vádolják a helyszerzö-irodák tulajdo
nosait, hogy ttzclmcik által sokkal nagyobb számú munkást csalo
gatnak Parisba, mint a mennyi a különböző iparágakban alkal
mazást találhat. A helyszerzö ugyanis, a ki tulajdonképen nem 
egyéb, mint egy nem az olholyezendők, hanem a maga érdekében 
dolgozó kereskedő, tőle lelhelöleg azon van, hogy a munkakezet 
Parisba hozza, igen jól tudván, hogy minél nagyobb a piaczi 
kínálat, annál könnyebben magasabbra szöktetheti a fáradságáért 
járó illetményeket.

Hogy pénzt szerezhessen, a helyszerzőnek árura, vagyis 
munkakézre van szüksége; ennélfogva nem riad vissza attól, hogy 
néhány napig tartó munkára a vidékről felhívja a munkásokat, a 
kiknek oly alkalmazást igér, melyben azok nem maradnak meg.

Azt is felhozzák ezenkívül a foglalkozást közvotilő-irodák 
ellen, hogy a legjobb helyeket árverésbe boesátják.

Nem a legméltóbbak, a leginkább reá szorultak, vagy azok 
kapják meg a legelőnyösebb elhelyezést, a kik legelsőknek jelent
keztek, hanem azok, a kik egy kis megtakarított vagyonkájuk lé
vén, kéz alatt azonnal nagyobb összegeket képesek a holyszerző- 
nok fizetni.

Minél többel bir adni a helyt kereső, annál előnyösebb 
állásra kerül. Egyenesen a büntető törvénykönyv megítélése alá 
esik — folytatja a munkaügyi bizottság a törvényjavaslat indoko
lásában — a helyszerzőnek azon igyekezete, hogy néhány nap 
múlva helyeiktől csak avégböl mozdítsa el azokat, a kik ötöt a 
helyért busásan megfizették, hogy jobb fizetőkkel helyettesítse, a 
kik megint még gazdagabbak által lesznek fosztogatva.

A helyszerzőknek ezen a törvényjavaslatban annyira meg
bélyegzett üzelmoi a foglalkozást közvetítő ipart szabályozó és 
most is érvényben levő 1852. évi franczia kormányrendelet ama 
rendelkezésére vezetendök vissza, mely szerint a holyszerző egy 
50 centimot meg nem haladó beiratási díjon kivlll a közvetítendő 
személytől közvetítési előleget is szedhet, mely közvetítési előleg 
csak akkor szolgáltatik vissza, ha a helytkercsö lemond a közve
títési iroda közbenjárásáról.

A foglalkozást közvetítés eddig iparnak minősíttetett. A 
helyszerzö-iroda tulajdonosa tehát iparos és mint ilyen csakis arra 
törekszik, hogy iparát felvirágoztassa és annak jövedelmeit szapo
rítsa : hisz az iparűzési jogot drága pénzen szerezte meg. Mert 
habár az 1852. évi kormányrendelet határozmányai értelmében az 
irodatartási jog személyhez kötött jog, mely o szerint elvileg az 
engedélyes halála vagy lemondása á'tal megszűnik, a gyakorlatban 
ezen jog tényleg tárgyhoz kötött átruházható dologi reáljoggá vált, 
melyet a korábbi irodatulajdonostól drága pénzen megvásárolnak 
azon egyedüli feltétel alatt, hogy a hatóságnál a vevő személyét 
fogadtassa cl.

Mi tehát az uj tulajdonos legfőbb gondja, de egyúttal leg
nagyobb kötelessége is V Az, hogy az iroda forgalmát és jövedel
meit lehetőleg emelje, szaporítsa a végből, hogy még drágábban 
adhassa el mint a hogyan megvette.

Milyenek ezen iparág elemei? A munkakinálat. A keres
kedőnek ebből kell, hogy éljen és ebből kell hogy a legnagyobb hasznot 
húzza. Húzza is. Eladja a munkát vagy e munka ígéretét.

Igaz, hogy az 1852. évi kormányrendelet a közvetítésért 
szedhető dijakat is szabályozta és bizonyos tarifát állapított meg. 
A gyakorlati élet azonban ezen tarifának a tételeit módosította 
és a hatóság maga is tudja, hogy egyik helyszerzö sem tudna meg
élni a neki törvény szerint járó díjazásból. Lehet-e egyébként ész
szerűen követelni a helyszorzőklöl, hogy a kevéssel beérjék, mikor 
sokat is szerezhetnek ?

A most vázolt helyzet hallatlan visszaélésekre vezetett.
Kávéháztulajdonosok a kérdés tanulmányozásával megbízott 

képviselőházi bizottság előtt beismerték, hogy egyes kávéházi üzlet
vezetők cgyotérlvo a helyszerzővel, csak azért bocsátották el alkal
mazottjaikat, hogy a jövevények állal megfizetett közvetítési díjban 
osztozkodjanak. Nem kovésbbé tisztességtelen és szemérmetlen 
módon aknáztatik ki a cselédség helyzete. Minden jelentkező 
cseléd számára van hely. Ha tud két frankot letenni, kapja a hcly- 
szerzötöl egy nagyon távol fekvő — gyakran bűnrészes — ház 
czimét, a hol azt felelik, hogy későn jött, mert a hely be van töltve. 
A két frankját azonban majdnem soha sem kapja vissza és a inig 
tart az u kis pénzecskéje, mit magával hozott és a melynek nagy
ságát a helyszerzö igen jól ismeri, hiába futkos házról-házra. A 
törvényjavaslat igen behatóan taglalja ezen kérdést, vájjon a fize
téses holyszerzőirodák megszüntetése a jog, az ipari szabadság 
szempontjából megengedhetö-e ? A javaslat azt mondja, hogy igen.

Miután a korlátlan szabadság elve egyeduralommá fajult a 
tökoegycsülés javára, elkerülhetetlenül szükséges volt, hogy ezen 
a szabadságból keletkezett, de a magában álló egyedre nézve 
annyira félelmetes egyesülés ellensúlyozására a munka egyesülése 
létesüljön.

Ezen két hatalom küzd egymás ellen, igyekezvén kölcsönösen 
ellensúlyozni egymást és várva, a mig megtalálják úgy saját, mint 
a szabadság érdekében a megegyezés alapját.

H ird etés i rovatunk at lapu nk  o ly a sé in a k  becses figyelm éb e a já n lju k .
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Ezen an tagon izmus szülte a syndicalusokról szóló 1 «s4-iki 
francia törvényt, a moly megadva a syndicatusoknak azon tormészol- 
szerü jogot, hogy saját tagjaikat elhelyezhessék, a munkaközvetítés 
kérdését egészen uj alapokra fektette.

A syndicálus által eszközölt munkaközvetítés kizárja a díjazás 
fogalmát. Ezzel, az ingyenes munkaközvetítés elve szembe lelt ál
lítva az iparszert! közvetítés elvével, melynek egyike kizárja és 
kell hogy megsemmisítse a másikat. 11a ez ingyenesség természet
szerű és jogszerű az egyik részen, ugyanolyannak kell maradnia 
a másik részen. Ugyanazon szolgálat, ugyanazon egyéneknek, 
ugyanazon társadalomban csak ugyanazon elvek szerint bírálható el.

Tétele mellett felhozza a törvényjavaslat indoklása azt is, 
hogy a helyszerző irodák csak Párisban több mint hét a munka
bérből fizetendő millió frankba korülnek évonkinl a munkásoknak 
és hogy minden helyszerzőnek középszáinilás szerint évi 21,000 frank 
jövedelme van. Vájjon a munkabérnek ily ezimen való megadóz
tatása jogszerű o? összeegyeztethető-e a nemzetgazdaság legelemibb 
elveivel ? Lehel-e csodálkozni, hogy a munkások felszólalnak ellene ?

Az eddigi törvényhozás a foglalkozás közvetítésében ipart 
látott. Ezen tan szerint, a munkára való jog egy kiaknázható és 
adás-vovés tárgyát képező termékké vált. Az is állittatik, hogy a 
közvetítői megilleti a díjazás azon általános elvnél fogva, hogy 
minden fáradság kárpótlást érdemel.

Ez All is az erkölcsileg nem kifogásoló iparágakra nézve. 
De érdomol-e elismerést, tizetést a foglalkozást közvetítő egy olyan 
adás-vevési üzletért, melynek tárgya az ember és melynek elemei 
a dolgozó kéz, a szükség, a nélkülözés, az éhség ?

Ily viszonyok közölt nincs-e a közvetítő funkeziójában bizo
nyos erkölcstelenség? Visszataszító az a gondolat, bogy a munka
bérnek adót kelljen fizetni, még mielőtt megszcreztelelt. Ki lett 
kiáltva, a munkára való jog; ezen jogot azonban meg kell vennie 
annak, a ki semmit sem birl

A munkára való jog egy természeti jog. Ha szükséges enni, 
szükséges dolgozni is. Az államnak azonban kötelessége megköny- 
nyiloni, nem pedig megnehezíteni ezen jog gyakorlását.

A kereslet és a kínálat között szükségképpen kell bogy 
közvetítő legyen. Ezen tisztán a munlca kedvéért állított közvetítő 
azonban kizárólag a munka javára, csakis a munka hasznára létez
hetik. Eladni a munkát annak, akinek nincsen, a jogba, a tisztes
ségbe. ütközik.

Honnan keletkezett ez a szokás és hogyan verhetett gyökeret 
a közfelfogásban ? A régi, monarchikus államformák alatt a mun
kára való jogot királyi jognak tekintették. Minden, még a munkára 
való jog is a fejedelemé volt és a fejedelem ezt a jogot el is ad
hatta. Kétséget kizárólag innen maradt reánk ezen előítélet. A 
régi doktrína ezen téves tana átment a jogba és benne maradt 
még akkor is, mikor a doktrína már letűnt. Összhangban kell 
hozni a törvényt a mai kor felfogásával. A modern állam, a moly 
féltékenyen őrködik azon munkás felett, a ki dolgozik, ne őrköd
jék azon egyén felett, a kinek nincsen munkája és a ki munkát 
keres? De hisz éppon akkor kell neki nyújtani az első támogatást. 
Mielőtt szabályozzuk a munka feltételeit, lehetővé kell tennünk 
magát a munkát. A munkabérnek, moly a tulajdon magva, szabad
nak, minden megterheltoléstöl mentnek kell születnie.

A franczia kamara a szóban levő törvényjavaslalrrt a sür
gősséget kimondta.

I NNEN- ONNAN-
Gyár sz. kir. város. Vidéki napilapoknak és hetila

poknak is kedves, régi jó szokása, hogy időről-időre «Fő
városi levél* czim alatt iratnak maguknak tudósítóikkal 
leveleket, melyek révén a «jó vidékiek*, kik ép úgy iri
gyelnek bennünket «fővárosiakat*, mint mi őket, apróra 
megtudnak mindent, mi rohamosan fejlődő, arczát, színét 
és hangulatait kaleidoszkopszerüen változtató örökifjú szép 
Budapestünkben történik. Miért teszik ? Bizonyára azért,

mert némiképen ók is idelartozóknak érzik magukat és in 
gerli-izgatja őket a társadalmi, politikai, művészeti, de sőt a 
tudományos életnek szüntelen változata, melynek hullám
verései ily utón hozzájuk is eljutnak, ott a köztudatba át
mennek s végeredményükben az «egységes magyar társa
dalmi érzés* előkészítőivé válnak.

Szerepe van tehát a "Fővárosi levél»-nek és hiva
tása is. Miért ne Írjunk hát vidéki leveleket is. Hiszen az 
igazság mindcnfélekép igazság és ha a vidéknek érdeké
ben áll tudni, hogy mi történik az ország "szivében*, miért 
ne tudjuk, olvassuk azt, hogy mi történik vidéken, hiszen 
tulajdonkép onnan merítjük, szívjuk fel azt az erőt, mely 
fővárosunkat oly erőssé, nagygyá és gazdaggá tette ? Ha 
nem volna oly régi és elhasznált hasonlat, még Menenius- 
nak a gyomorról írott meséjére is hivatkozhatnék, mely 
legjobban illusztrálja, mennyire nem nélkülözheti egyik 
szerv a másik közreműködését a szervezet háztartásában. 
Mivel azonban minden hasonlatnál vagy példánál szebben 
beszél a lett, inkább áttérek mindjárt in médiás rés — 
akarom mondani — a vidéki themára: Győr szab. kir. vá
rosra. Azaz, hogy nem is annyira magára a városra, mint 
inkább e gyönyörű tuladunai városra, annak derék vendég
lőseire, kávésaira és pinezéreire. Mert azt csak meg fogja 
nekem bocsátani Győr, hogy — teszem fel — nem a szín
háza után érdeklődtem (hisz ép az nap zárták be!) vagy 
pedig nem a remek városházáról irok, pedig arról is le
hetne írni, hanem megmaradok «az enyéim* között, akiket 
rendszerint «a szakipar összes munkásai* név alatt szok
tam egybefoglalni.

Az első hely, a hová lépek, históriai emlékű. A pálos
rendi szerzetesek régi rendházából kiépült "Arany bárány
szálloda ez, melynek tulajdonosa Moizer uram, a győriek 
kedvelt vendéglőse, meleg kézszoritással és barátságos mo- 
solylyal üdvözöl, s aztán átad «perfekt gentleman Németh 
Béla főpinezér urnák, ki kifogástalan előzékenységgel tes
sékel szobámba. Riporteri gyorsasággal végzem el a toiíette 
változtatást, a személyvonatporos utiruha a fogasra, kifo
gástalan lakkom, claqucom és frakkom pedig önmagámra 
kerülnek. Rövid félóra múlva plein parádéban jelenek meg 
a katholikus körben, ahol a rendező-bizottság tagjai üdvö
zölnek uj örömmel. Erről a bálról nem sokat irok, mert a 
Béla kollegám, aki rémkomoly ember és ellensége minden 
poezisnek úgy is kiszerkesztette már, hogy "leánynézőbe* 
megyek (Hát igaz is, hogy nagyon megtanáltam nézni egy 
leányt, de ez talán csak nem bűn r) pedig jól tudta, hogy 
— oh én szép ifjúságom! — "nyugdíjba* utazom.*) Pedig 
hej de sokat tudnék Írni arról a sok szép leányról — 
asszonyról, különösen arról az egyről, akivel úgy reggel 
felé a Koltay Jóskával felváltva addig roptuk a csárdást, 
mig térdenállva könyörgött pardonért — — a czigány.

Délre mégis komoly ember lett belőlem. Elláttam a 
dolgomat a szerkesztőségekben. Első utam Poseh Nándor 
ipartársulati elnökhöz volt. Szűkszavú, komoly, de mindenek- 
felett igazságos ember. Lelkes előharezosa a vendéglős érde
keknek, igazi barátja nyugdijegyesülelünknek. Az ő alko
tása a győri vendéglősök szikvizgyára, melynek ügyeit oly 
lelkiismeretesen látja el, méltó partnerével Kuster Gézával, 
mintha a gyár az övék volna. Ilyonforma ember a szom
szédjuk Ott Tivadar is, aki nemcsak jó boráról híres, ha
nem arról is, hogy mindenütt «Ott» van, ahol a jótékony
ságról van szó, de különösen a szegény iskolásgyerekeknél, 
akiknek ő legjobb patronusa. Ezeknél legfeljebb még csak
a Hadastyán-egylctct szereti jobban. Hja! Itt ő -------elnök.
A sarkon túl Prilger Gyulánál iszom meg a feketémet. Itt 
ér a Metropolebeliek aranyos sürgönye, a mitől rögtön 
rózsaszínűnek látom a piccolomat, pedig a Szeibezeder fiú 
meg a Malcsiner Nándor folyton azt magyarázzák, hogy 
fekete biz az.

A hogy sorba látogatom őket, Gyárfás barátunknak

*) Hát ez nem a legszebb poezls > . . . A társ ur.
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alig bírok eleget örülni, s a Ncw-Yorkbcli verőfényes reg
gelire gondolok, a mikre együtt virradtunk Budapesten. 
Majdhogy igy nem jártam itt is, mert a fővárosi fénynyel 
és pazar clegáncziával berendezett «Kisfaludyban» époly jó 
ülni, mint hogy sokat ne mondjak — Józsi bátyánknál a 
Metropolitan vagy a Máday Sándor csinos kioszk-kávéhá- 
zában, a hol olyanlormán éreztem magam akárcsak Pápán.

Innen vagyunk földiek, mi kelten meg a Piringer 
Károly, aki oly világlátott ember, hogy hozzá hasonlót még 
Budapest sem produkált. Itt csókolt a Múzsa Móni Mandl ké
pében, aki ahogy meglátott, schogyscm akarta elhinni, hogy 
nem az Istenben boldogult váczi-köruti Marokkóban «va
gyunk*. Innen rándultunk ki Kerstinger György Velencze 
kávéházába, ahol ungerleideri (Van-e ki e nevet nem is
meri r) zene, meg egy olyan édes, remekbe való menyecske 
fogad, hogy Rosenféld Ármin barátom, aki itt Auerék ügy
buzgó képviselője csak azzal bit* az indulásra, hogy a nya
kamra küld egy angyalt, «Állok elibe» mondom nagy bát
ran s csak akkor rémülök el igazán, mikor megtudom, 
hogy ez az angyal Budapesten nem jár a Bronner Miská 
hoz, hanem bajuszt hord és úgy hívják, hogy-------Rudnay.

Dreiszkcr József a győri Stadler, már t. i. annyiban, 
hogy őt is ép úgy szereti a nagyságos Pázmándy Dénes 
ur, mint Stadlert. No de itt van a «Győri Vasárnapi Új
ság > Malcsincrje! Majd csinál az egy kis «záftot».

Csukly Lajos, Priiek/er Mátyás uj emberek, ám annál 
«öregebb> a két VArady — az egyiknél Peck Lőrincz a 
pinezérek generálisa meg Slern Samu bácsi Szigetbe, 
aki olyan borral kinál, akárcsak valami — — győri 
püspök. «Egyébként bora csak a IVölfel Pali-nak van* 
mondja Szauter bácsi. És meg is győződtetett róla, hogy 
van. Olyan tényői meg almádi bort adott, *a fiú» (mert 
összebarátkoztunk ám!), hogy a «Tóni bácsi* igazán meg
irigyelhetné tőlünk azt a pusztítást, amit ott végeztünk. 
Különben maradt ott elég igen tisztelt elnök Ur! S ha a 
nyáron lerándul újra, nem marad szomjasan.

Ilogy mit végeztem a nvugdijegyesülettel ?
Az nem ide tartozik nyájas olvasóm. Beszámoltam 

róla az igazgatóságnak, kaptam érte jegyzőkönyvi köszöne
tét, azt most nyugtázom, s ezzel . . . punktum. Nem be
szélek sokat, mert még különben elárulok valamit —

* **
htel- <?s ital Áldozatok. Ágai Adolf a magyar tárczairók 

atyamestere és a Borsszem Jankó ulolérhetlcn humoristája 
elcsicserihorsozla a gyomrát, s mert még nincs itt a karls- 
badi fürdő-levél saison, fölpanaszolta jeles barátjának és 
igazi kartársának a pénteki reggelinket. Aki olvasta a 
panaszteli üzenetet, igazán azt hihetné, hogy a vendéglő
sök «udvari»-bán mosakodnak, Talismánban hírűdnek, méz
ben nyakig ülve alusznak és á la Mayerbecre kotletteket 
kennek a kenyérre. Raktárosnak meg minket tett meg, 
ahol ezek a jó dolgok állandóan raktáron tartatnak, mert 
mindezen Ínycsiklandó dolgoknak, mi vagyunk a Ilomerjai 
vagy tudom is én mije. Ilát először is sajnos - a 
dolog nem igy áll — mert . . .

De különben mit is magyarázgassam ? Van nekem 
ahhoz közöm, hogyan szerkesztik a Jankót? Ila tetszik el
olvasom, ha nem földhöz csapom, ha jó az élez nevetek 
rajta, ha nem elkeresztelem szamárságnak.

Don Carlos divatba hozta a reggeli tárczákat s azóta 
a reggelikről irni — muszáj. Ila nem tudom oly jól meg
írni, mint ő, ez az én hibám, nem az övé. Én tudhatok is, 
nem is jól irni, de nem vagyok sem Carlos, sem spanyol 
dón. Minek megy el a szomszédba 'színvonalat emelni* és 
minek «tér vissza*. Hiszen úgy is hiába emel! Csak nem 
akarja, mint valami Atlas az egész világot a nyakába 
venni? Amit ő jól megcsinál, elrontja más! Úti figura 
docuit. De ezt csak 'az uj felelős* érti meg, aki csak 
azért uj, mert «marad a régi*. Értse meg, a ki tudja.

Azért — szerkesztessen bár ki újra a Jankó akár

melyik hátramozdílója — mégis irok a Lippert reggeliről. 
Miért ? Mert jól esik. Akárcsak a reggeli. Mert nem nyel
tem ám itt sem borsszemet! Hanem egyebeket. Hogy 
mit? Legyen szerencsém egyszer és megláthatja. Különben 
ismerhetik T.ajos bátyám konyháját, hol csak színe javát 
adják ételből italból. Vagy talán a Palkovies reggeli érde
kesebb? Ott sem 'áldoztunk* rosszul. Az cntrécm Caviar 
d’Orsova fraiche en beurre, a következő étkem Ocufs cn 
Cocolte a la Mayerbeer volt, aztán Patée de foie gras 
á la gelcct is ettem, nem szólva arról, hogy olyan feje
delmi almás-rétessel fejeztem be c nem megvetendő ♦mű
veletet*, hogy . . .

De nem mondom. Mert eltalálja fogni megint a 
sárga irigység a t. kartárs urat. Ezt pedig igazán nem 
akarnám. Igazándiban sokkal nagyobb tisztelője vagyok.

Nekem pedig az eddig elköltött és ezután elköltendő 
összes reggelik váljanak kedves jó egészségemre és az ur 
meg láppert és Palkovies nevei dicsértessenek általam az 
emberi kor ráthkárolyi határáig a sok reggeliért! Ámen. 
iiTríiiiiír(TTrrnriíiííiíiMíimiifiiiiímTiniiViViiiíMiíiítííiiiiiii'iíMiMiiiiiiTriTiiTMWríiinnníriiiTTT?M

A
„Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 

Ipartársulata1* 
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A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják:

1901. márczius 15-én. Kovács K. Mátyás vendég
lőjében (Kossuth Lajos-utcza. Nemzeti Casino).

1901. márczius 22-én. Wild /•'érnie.:: vendéglőjé
ben (Budai vigadó).

1901. márczius 29-én. Sc/tnell József vendéglőjé
ben (Vili., József-körut 13.).
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Társulatok. Egyesületek.
HIVATALOS RÉSZ.

A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávés
segédek orsz. nyugd jegyesiilete" f. évi február hó 27-ikén igazga
tósági ülést tartott Bokros Károly elnöklőin alatt, molyon Nőre// 
Dezső és Kommer Peroné/, alelnükök, ti amiéi János, Fii est er 
Konrád, Sztanoj Miklós, Svcrteczky Gáspár, László Gábor igaz
gatósági tagok, dr. Solti Ödön jogtanácsos, Bárt a Béla és F. Kiss 
Lajos hírlapírók jelentek meg. Az előző Illés jegyzőkönyvét az 
igazgatóság hitelesítene és Barabás Béla dr. orsz. képviselőnek 
az igazgatósághoz intézett levele alapján elhatározta, hogy 
•nagyobb küldöttséggel lisztelet/ a miniszterelnöknél, hogy ügyeimébe 
ajánlja a nyugdijegyesülelbe lépés kötelező voltának kimondása 
iránt beadott emlékiratot, mely czidőszerint már a belügyminisz
tériumnak adatott ki. A budapesti választmány (147 IC. 75 f.,*a 
kassai választmány 357 K. 73 f., a szombathelyi választmány 34 
korona 08 fillér, az aradi választmány 222 IC. 14 f.-t küldőit be 
a központi takarékpénztárba. A kassai választmány január 28-án 
tartotta tisztujiló közgyűlését. Az igazgatóság örömmel vesz tudó. 
mást e választmány közgyűlésének szép lefolyásáról s az állásokba 
újból megválasztott s az egyesület kipróbált, lelkes harezosaiként 
ismeretes tisztviselőit őszinte örömmel üdvözli, az évi jelentést 
tudomásul veszi s utasítja jogtanácsost, hogy hasonló jelentéseket 
u többi választmányoktól is kérjen be. Serese Mártonnak a nyug
díjalap gyarapítására vonatkozó előadói jelentését az igazgatóság 
örömmel tudomásul vevén, köszönettel adózik a nyugdijegyestllot 
lelkes bajnoka, Seress Márton urnák az ezen munkálatában is
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megnyilvánuló lelkesedéséért. Tekintettel azonban arra, hogy a 
jelen kedvezöllen gazdasági viszonyok mellett bármily jótékony 
czólra is kötelező áldozathozalal a különben is súlyos helyzetet 
csak rosszabbilaná, tekintettel másrészt arra, hogy a szakiparral 
összeköttetésben álló nagyobb fővárosi vállalatok csaknem kivétel 
nélkül jelentékeny alapítványokat lettek, 'sőt egyesek állandó évi 
összeggel gyarapítják alaptőkénket és igy újabb adakozásért 
kopogtatás talán ildomos sem lenne, az igazgatóság az indítványt 
beható eszmecsere után ezúttal megvalósithaliánnak tartotta s a 
viszonyok kedvezőbb alakultáig irattárba tétette s indítványozó
nak köszönetét szavazott. Svcrleczky Gáspár bemutatott két darab, 
takarékpénztári betétkönyvecskét, moly 593 IC. 5)3 f. pcrsclygyüj- 
tésböl 538 IC .-át tartalmaz, s jeleni i, hogy a különbözeti összegre 1 
mint a perselyek elhelyezése és kiürítésénél felmerült kiadásokról 

részletes elszámolást fog beterjeszteni. Végül az igazgatóság kö
szönetét szavazott F. Kiss Lajos titkárnak, ki elnöki felhatalma
zás alapján Győrött a szakipar főnökeit és alkalmazottait érte
kezletre hívta egybe, melynek eredménye reményt nyújt arra, 
hogy a nyugdijegyesület győri választmánya mielőbb meg fog 
alakulni.

A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar
tá rsu la tának" vagyoni állapota. Az ipartársulat számvizsgálló bizott
sága a f. évi márczius hó 28-dikán tartandó közgyűlés elé a követ
kező jelentést fogja előterjeszteni: Tisztelt Közgyűlés! Az ipar
társulat 15)00. évi zárszámadásait szigorúan átvizsgáltuk, s ez 
alapon van szerencsénk jelentésünket az alapszabályok 10. s-áhan 
előirt feladatunkhoz képest, a következőkben előterjeszteni:

A mérleg szerint 18,5)22 korona 12 fillér bevétel, és 10,038 
korona 20 fillér kiadás, tehát 2283 korona 80 fillér bevételi többlet 
mutatkozik. E többletből azonban levonva a szakiskolai tanköny
vekre fordított befektetésből eladás által visszatérült összeget, vagyis 
310 kor. 40 fillért, marad tehát 15)73 korona 40 fillér tiszta jöve
delem, melynek fele, azaz 5)86 korona 73 fillér egy korábbi köz
gyűlési határozat szerint a „Menedékhely-alapu javára lévén fordí
tandó, a maradvány ez állal 5)80 kor. 73 fillér lesz.

A pénztárban talált készpénz, értékpapírokat és takarék
pénztári betéti könyveket a számadási könyvekkel és az ezek 
alapján szerkesztett vagyon-kimutatással összehasonlítván, meg
állapítottuk, hogy a vagyon tiszta pénzértékben 5)2,891 kor. 00 
fillért tesz ki s igy a múlt évben kimutatott vagyonnal szemben 
5)80 kor. 73 fillér szaporodás mutatkozik. Ezen kívül még az ipar- 
társulatnak a szakiskolai tankönyvekben 8111 kor. 40 fillér és az 
ingók leltári értéke czimén 094 kor. 10 fillér, vagyis 8805 kor. 
50 fillér vagyona befektetésben.

Az ipartársulat kezelésében lévő alapítványok összege 
24,555 korona 70 fillért; a menedékhely-alap pedig 10,800 kor. 49 
fillért tesz ki.

Az ekként megtartott lelkiismeretes vizsgálat alapján tiszte
lettel javasoljuk, hogy a felelős számadóknak a felmentvényt meg
adni meltóztassék.

Budapesten 1901 márczius 5-én.
A  számvizsgáló bizottság: Hppcrt Lajos, Reuttcr Nándor, 

Tllits József.
A  „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar

társu lata" a kifőző üzletekben folytatott engedély nélküli italmérés 
miatt a kővetkező előterjesztést intézto a m. kir. Rétizügyiyaigató
sághoz'.

Tekin te tes m. kir. Pénzügyigazgatóság!
Alulírott ipartársulat a székes-főváros területén kifürkész

hetetlen nagy számban folytatott kifőző üzletek ellenőrzése czél- 
jából a 7. alatt idemellékelt, a kifőző ipar gyakorlásáról szóló 
szabályrendelet alkotását sürgető emlékiratot intézte a székes
főváros tanácsához. És pedig azon oknál fogva, mert a kifőzés a 
vendéglős iparhoz hasonló foglalkozás lévén, következésképpen 
szintén hatósági ellenőrzés alá kell hogy tartozzék. Különösen 
azért, mert meggyőződés utján szerzett tudomásunk van arról, 
hogy a legtöbb kifözési helyiségben szoszes italokat is mérnek 
engedély nélkül.

Mi több, az ellenőrzés hiánya annyira felbátorította már 
egyik-másik kifőzöl, hogy a szeszes italokat utczán át való el
vitelre is tartózkodás nélkül méri.

Miilön tehát a székesfőváros hatóságának figyelmét felhívtuk, 
hogy a kifőző iparról is szabályrendeletet alkosson, ugyanakkor 
el nem muluszthaljuk a Tok. in. kir. Pénzügyigazgatóság becses 
figyelmét is úgy a közérdek, mint a magas államkincstár érdekei
nek megóvása szempontjából a kifőzési helyiségekben folytatott 
visszaélésekre irányítani. Mert a kifőzök nemcsak nekünk vendég
lősöknek ártanak az által, ha az itnlmórést engedély és ellenőrzés 
nélkül gyakorolják, hanem nagy mérvben károsítják a magas 
kincstárt, elkerülvén a szorzott joggal járó minden közteherviselést: 
és ártalmára lehetnek a közérdeknek az 1893. évi XXIII-ik vagy 
185)9. évi XXV-ik törvényezikk ellen olkövelott vétségek állal.

Az utóbb idézett törvényben foglalt rendelkezések betartá
sának ellenőrzése a tok. m. kir. Pénzügyigazgalóság hatáskörébe 
tartozván, nagybecsű figyelmét különösen felhívjuk a belváros 
területén lévő — egyik érdemes szaktársunk által bejelentett 
több kil'őzési üzletre, úgymint a Magyar-utcza 44 sz. ház II. 
emeletén; ugyancsak a Magyar-utcza 52. sz. ház I. emeletén, a 
Kecskcméti-utcza 2. sz. ház 1. emeletén, a Kigyó-utczában és még 
több más helyeken található kifőzésekre.

A mennyiben a lek. Pénzügyigazgalóság további bejelen
téseket kívánna, ez esetben felhívjuk szaktársainkat, hogy mind
azon eseteket, midőn az italmérés torén űzött visszaélés jut 
tudomásukra, nekünk tartózkodás nélkül bejelentsék, hogy mi 
azután konkrét adatokkal szolgálhassunk s ez alapon a már tart
hatatlanná vált állapot szanáltassék. Budapesten, 1901. évi január 
29-én tartott üléséből. A budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata.

A „Budapesti kávésipartársulat" közgyűlése. A budapesti 
kávésipartársulal f. évi márczius hó 4-ikén délután (! órakor tar
totta 86-ik rendes évi közgyűlését az István föherezog szálloda 
első emeleti dísztermében, melyen a tagok szép számban jelentek 
meg. A közgyűlés, ellentétben az előző évi közgyűlés zajos le
folyásával, elejétől végig a közgyűlés méltóságához illő komoly
sággal és a tagok osztatlan figyelme által kisérve folyt le, jelen
tősége pedig csak emelkedett az iparhatóság képviseletében 
megjelent Qoreczlcy Zsigmond kerületi elöljáró-helyettesnek az 
iparlársulat tevékenységét hízelgő elismeréssel kitüntető nyilatko
zata, valamint Gundel János vcndéglős-ipartársulati elnöknek, ki 
mint egyszerű tag jelent meg a közgyűlésen, Némái Antal elnök 
hervadhatlan érdemeit és fáradhatlan ügybuzgalmát és odaadását 
kiemelő felszólalása által. Szívélyesen üdvözölték a megjelentek 
Kemény Géza ipartársulati titkárt is, ki ez alkalommal nemcsak 
terjedelmes, de az elmúlt társulati év kiemelkedő eseményeit 
pragmatikus sorrendben feltüntető, alapos, zamatos magyarságu 
és szakszerű évi jelentésével méltó feltűnést keltett.

A közgyűlésen a következő ipartársulati tagok jelentek 
meg ; Némái Antal elnök, Harkai Mór alelnök, Holstein Zsigmond 
pénztáros, Bergcr Leó ellenőr, Steuer Sándor, Bronner 
Mihály, Strausz Antal, Köbeit Gyula, Gundel János, Wcingrubcr 
Ignácz, Schanzer Samu, Sztanoj Miklós, Krausz Gyula, Salzer 
Mór, 1 Vassermann Mór, Salzer Jgnácz, Tihanyi József, Arvay 0. 
Ede, Polák Sámuel, Wagner József, Glaser Fülöp, Fleischmann 
Gyula, Schreiber Hugó, Britek Károly, ZJlits Lőrincz, Heszmann 
Károly, Pollák Sándor, Simon Pál. Hcrczfeld Gyula, Salzer Albert, 
Krausz Géza, Schoivanetz János, Moravek Ferencz, Goldbcrgvr 
Salamon, Reisncr Gyula, Qrüneck Gusztáv, Hirsch Ferencz, Holstein 
Ármin, Schwarcz Béla, Drcchsler Béla, Kaiscr Miksa, Grosz Samu, 
Wcingrubcr M. D., Krausz Gyula, Bródy Ignácz és Kemény Géza 
ipartársulatt titkár. Jelen voltak még Barta Béla, F. Kiss Lajos, 
II. Halász István szerkesztők, Faller János és Halni Béla 
hírlapírók.

A közgyűlés lefolyása a következő volt:
Némái Antal elnök az ipartársulal 86. rendes évi közgyű

lését megnyitván, üdvözli a szép számmal egybegyült tagokat. 
Bemutatja a közgyűlésnek Goreczky Zsigmond IV. kér. elöljáró- 
helyettest, aki a felügyelő iparhatóság képviseletében jelent meg. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Wagner József és Salzer Mór urakat 
jelöli ki. A napirond értelmében Kemény Géza titkár fölolvassa 
az 1900. évi márczius hó 5-én tartott rendes és április hó 2-án 
tartott folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyveit, melyek észrevétel

M eg ren d e lések n él k érjü k  t is z te lt  s ír á só in k é t m in d ig  la p u n k ra  k iv e tk e zn i.



88 Magyar Vendéglős- és Kávés-lpat* 1901. m/irczius Ifi.

nélkül hitelcsittetlek. Ezután fölolvassa a választmány évi jelenté
sét, bemutatja a felügyelő-bizottság állal fölülvizsgált zárszámadást, 
vagyonmérleget és a segélyalap állásáról szóló le ima tatást. Ezeket 
a választmány előterjesztése értelmében s közgyűlés elfogadta és 
az elnökségnek, választmánynak, valamint a felügyelő-bizottságnak 
a fölmentvényl egyliangulag megadta. Végül a titkár előterjesztette 
a választmány által a f. évre megállapított költségelőirányzatot. 
me'yben a bevételek 5802, a kiadások 4058 K.-val szerepelnek1 
A közgyűlés a költségvetést a választmány javaslata értelmében 
megállapította. Ezután bejelentette az elnök, hogy a napirend 
értelmében a választások vannak soron. Választandó volt 0 rendes 
és 2 póttag a választmányba, 5 rendes és 2 póttag a fölügyelő- 
bizottságba és a kávéssegédek belegsogélyzö pénztárának köz
gyűlésére 30 kiküldött. A választás szavazólapokkal történt. A 
szavazatszedő-bizottságba Weingrnber Ignáez, Sztanoj Miklós, 
Ulits Lörincz, Schreiber Hugó és Wagner József Ingókat és a 
titkárt küldvén ki, a választás tartamára a közgyűlést felfüg
gesztette.

A választás akadálytalanul megtörtént, mire az elnök újból 
megnyitotta a közgyűlést és a szavazatszodö-bizollság jelentését át
véve, kihirdette a választás eredményét, mely a következő: Választ
mányi rendes tagok : Klcinlein Károly 37 szavazattal, Laukó Pál 
30 szavazattal, Pelczmann Fcrencz 37 szavazattal, Viklcr Ármin 
35 szavazattal, Stcner Sándor 37 szavazattal, 0 rnber Károly 27 
szavazattal. Választmányi póttagok: Császár Gyula34 szavazattal, 
Goláberger Salamon 38 szavazattal. Uelgyelö-bizollsági rendes ta
gok : Hirsch Fcrencz 37 szavazattal, Schreiber Hugó 38 szavazatta.
IVertheimer Lajos 37 szavazattal; felügyelő-bizottsági póttagok: 
Salzer Ignáez 30 szavazattal. Schüszter Hugó 38 szavazattal.

A kávéssegédekJnUegsegélyző pénztárának közgyűlésére ;i 
kijelölt következő 30 lag választatott meg: Árvay Olló Ede, Hrück 
Károly, Bronner Miksa, Császár Gyula, Dreebslor Béla, Freund 
Henrik, Fleischman Gyula, Foltin Antal, Fejér Gyula, Gobauor 
József, Glaser Fülöp, Grubor Károly, (.'rósz Samu, Orosz Ödön, 
Heszmann Károly, llirseh Ferencz, Kreisz János, Klein Ignáez, 
Moravek Fcrencz, Pikler Ármin, Perli István, Simon Pál, Schowanetz 
János, Schreiber Hugó, Sclnvartz Béla, Slowassor József, Strausz 
Antal, Ulits Lörincz, Wagner József, Weingrnber Márkus Dávid. 
Elnök ezután fölolvastatta a ,.Közélelmczés“ ez. lap sz rkeszlősé- 
gének és kiadóhivatalának kérvényét a lap erkölcsi támogatása 
iránt. Az elnökség a kérvényre azt javasolta, kogy a közgyűlés a 
lapot a tagok jóakaró pártfogásába ajánlja. Ezután (innád János 
szólalván fel, kiemelte, miszerint az elnökség, különösen az elnök 
maga, valamint a választmány is elismerésre méltó munkát vég
zett, a midőn a mai napon hallott szép eredményt elérte. Indít
ványozza, lmgy a közgyűlés az elnöknek és az egész tisztikarnak 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon. Ezt az indítványt a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadja. Végül Ooreczky Zsigmond iparhatósági 
biztos szólalván fel, örömét fejezte ki a látottak és tapasztallak 
felett. Szívesen vett részt a közgyűlésen, mely egy erős iparág 
érdemes munkásainak nyugodt, czéltudatos törekvéséről lett ta
núságot. Gratulál a társulatnak, hogy ilyen kitűnő vezetőség és 
különösen olyan fáradhatatlan elnök kezeire bízta ügyei vezetését. 
Erre az elnök a maga és hivatallársai nevében is megköszönvén 
a bizalmat és a felsőbb helyről jött elismerést, egyéb tárgy 
hiányában a közgyűlést berokeszlette.

A közgyűlést sikerült társasvacsora követte az István fő- 
tiercKog szállodában, melyen a kávésokkal összeköttetésben álló 
Iparágak képviselői közül is többen megjelentek, így ott láttuk 
Bokros Károlyt, orsz. nyugdgegyesülelünk elnökét, dr. Solti Ödön 
jogtanácsosi, GUnai/ Illést, a „Piactér-gyufa* gyárosát, Stcincr 
Gusztávot, Lappért Antalt, Glasnrr Kde cs. és kir. udvari pék- 
mestert, stb. síbit.

Az „István föherczcg" híres konyhája ezúttal is remekelt, a 
pincéjéből pedig a legremekebb borok kerültek az asztalra. A 
vacsora hangulata kezdettől fogva végig a legélénkebb volt, az 
elhangzott pohárköszöntőket pedig nagy tetszéssel fogadták és 
hangos lnpss.nl jutalmazták. Legelsőnek Harkat Mór alolnök szólalt 
fel, ki a következő beszédet mondotta:

Tisztelt gyülekezel ! Kedves kollegáim !
Elsősorban bocsánatot kell kérnem kedves elnökünktől, 

hogy látszólag kiszorítottam pozicziójából. Rendesen ő szokta 
ugyanis az első ftflköszöntőt mondani, de ma, akarva, nem akarva 
ki kellett szorítanom, sőt meg sem kérdeztem tőle vájjon szabad-e, 
és mégis megteltem. Ennek azonban — uraim — megvan az oka. 
Most már másodízben van szerencsénk egy urat körünkben üd
vözölni, a kit azelőtt nőm láttunk. Hogy ezt kiérdemeltük, annak 
oka kedves elnökünk, a ki oda törekedett, hogy ipartársulatunk 
oly nívóra jöjjön, hogy a hatóság érdemesnek tartsa hozzánk egy 
iparhatósági biztost — Gorccky Zsigmond személyében — kikül
deni. Miután mi természetesen igen szívesen üdvözöljük itt a mi 
körünkben, nagyon örülök és remélem mindnyájan örvendünk, 
azon, a minek kifejezést adott, hogy t. i. körünkben lehel. Az 
igen tisztelt iparhatósági biztos ur dicsért bennünket, hogy oly 
szépen, nyugodtan hagytuk, hogy nem kellett közbe lépnie, mint 
az néhol megtörténik, hanem örömét találta abban, hogy bennün
ket ily barátságosan, ily szépen ily megelégedetten látott a köz
gyűlésen. Ez Uraim megint egy lépés előre, ez megint azt mutalja, 
hogy a magasabb körökben is többre méltatnak bennünket, mint 
idáig. Ha most még azt kívánom, hogy az elnök ur továbbra is 
igy gondoskodjék rólunk, hogy még több ilyen szerencse érjen 
bennünket, akkor, remélem be is fejezhetem mondókáraat azzal, 
hogy az Ur Isten éltesse Goreczky iparhatósági biztos urat sokáig, 
hogy gyakran körünkben lehessen ! (Zajos éljenzés.)

A nagy tetszéssel fogadott beszédre Qorec.ky Zsigmond 
következőleg válaszolt:

Igen t. uraim! Az igen tiszteli elnök ur, s az Önök állal 
szeretve tiszlelt és az igaz barátsággal és szeretettel ünnepelt 
jubiláns, kinek ünnepén én is szerencsés voltam jelen lenni, en
gem szemelt ki elsősorban felköszönlőinek czéltáblájául. Hát a 
mélyen tisztelt elnök ur az. ö szeretotreméítóságánál fogva nagyobb 
fontosságot tulajdonitolt megjelenésemnek, mint megérdemli. Ha 
hatóság van jelen bármelyik társaságban s olt mint olyan tekin
tetik, valami részben talán egy elkülönített határvonalat lehet 
megjelölni a jelenlevők és azok közölt, a kik mint hatósági 
személyek jelentek meg. De uraim nálunk, a főváros közigazga
tásánál, a hol mindenkinek első kötelessége, hogy magát mindig 
csak polgártársnak tekintse, a hatóság soha sem érezteti fölényét 
a polgárok fölött és amennyiben talán van mód és alkalom arra, 
hogy a törvényeket és szabályokat az adott körülmények közt al
kalmazni kénytelen, akkor sem érezheti magát többnek, nagyobbnak, 
mint az a polgártársa, a ki eléje kerül, hanem csak legfeljebb 
abban a helyzetben van, hogy azt a törvényt, vagy szabályokat 
állásánál fogva alkalmazza, tehát nem ő az, a ki rendelkezik valaki 
felett, hanem az a törvény, a mely öt erre felruházza. Nekem 
legalább az a feladatom, hogy polgárisaimban mindig testvért, 
jó barátot lássak és ezek szerint honorálok mindenkit. Nem hin
ném, hogy valakinek panasza volna, hogy bárkivel is máskép 
bántam volna. (Éljen, éljen !) Demokratikus érzelmekkel felruházva, 
különbséget nem ismerek, én minden tekintetben, csupán anyagi 
tekintetben nem, más minden tekintetben egyenlőnek érzem maga" 
mát az urakkal.

A sokat hangoztatott Üzleti pangást, Uraim a „Kakas Márton" 
illusztrálta is, oly formán, hogy a képen feltüntetett alakok az 
üzlet pangását hallgatják. Hát uraim ez tréfa, hanem ezt komolyan 
is lehel vonni, mert a viszonyok mindnyájunkra nézve nehezek, 
elszomorítók s csak az az egy tudat vigasztal, hogy a bibliabeli 
hét sovány esztendő után hét kövér év következett. Mondhatom 
nagy örömmel jöttem ide. Életemben egyszer, a közel múltban 
egy vacsorára hívlak meg ily szövegű meghívóval.

„Ezennel meghívlak egy pohár-köszönlőmcntcs vacsorára." 
Én azonban nem mehettem el, mert megbetegedtem.

Most pedig nem jöhettem abba a helyzetbe, hogy a mit a 
közgyűlés alatt élveztem, itt folytathattam volna. Provokáltak, 
válaszolnom kell, de boldog vagyok, hogy az Önök körében egy 
pár órát eltölthetők. Az Ur Isten éltesse az igen tisztelt elnök 
urat és ennek a társulatnak minden egyes tagját! (Éljenzés.)

A nagy tetszéssel fogadott bészédre Némái Antal elnök 
következőleg válaszolt :

Tisztelt líraim! lln. valaki azok közül a kik a hetvenes 
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években tagjai voltak ezen iparlársulatnak köziben!; jönne és 
látná a különbséget az akkori és mostani idők közölt, valóban 
cl sem tudná hinni, hogy ilyen változásokon mentünk át. Én, ha 
jól emlékszem, 1878-lmn voltam az első kávósipartársulati köz
gyűlésen. Az egy kis szobában tartatott meg, leheltünk talán 15-cn, 
vagy 18-an és egész csendben, minden tekintetben egész csen
desen tárgyaltuk le a napirendet. Akkor nem voltak semmiféle 
nagyobb kérdések szőnyegen, nem volt annyi bajuk az üzlet
embereknek, nem is voltunk oly sokan, a sok szabályrendelet a 
sok paragrafus sem szabályozta az egyéneket, szóval az akkori 
idő, ha egyik oldalát tekintjük talán boldogabb volt, mint a mai. 
De az ipartársulatnak a dolga akkor nagyon szomorúan állott, 
valóságos vergődés volt, olyan nehezen tudtunk akkor előre haladni, 
oly nehezen tudtunk boldogulni. Egy választmányi ülésen öten- 
hatan voltunk. Fináncialiter is nagyon szomorú volt a helyzet. Mél- 
lóztassék összehasonlítani, hogy vagyunk pénzbeli tekintetben és 
a tagok számára nézve ma. És ha kérdezem, hogy kinek köszön
jük azt; azoknak a törzskaroknak, azoknak a törzsfőnököknek 
(ez nagyon divatos szó most a fővárosban) a kik az iparlársulat 
élen buzgólkodtak. Ilyen egy van ma is közöttünk, ez Harkai 
Mór, a kiről ki merem mondani, hogy ő talán a logbuzgóbb em
bere az iparlársulatnak. 0  volt az, a ki még engem is buzdított. 
Neki köszönhetem, hogy az ipartársulat igy áll, azért emelem 
poharamat az ő és családja egészségére. (Éljenzés.)

E beszédre Harkai Mór következőleg válaszolt:
Az elnök ur engem zavarba hozott. Ő dicsőit engem, holott 

én akarom öt dicsérni. Én nem szeretek valakit meghazudtolni, 
de azt nem akarom elhinni, hogy az úgy van, amint az elnök ur 
mondta. (De úgy van.) Azt szokták mondani: „Hej! azelőtt mégis 
jobb idők voltak, mint most.“ Nem tudom, hogy igaz-c, vagy nem; 
liánom van a dologban valami. Ha az üzleteket tekintjük, ha azt 
tekintetbe vesszük uraim, hogy ha valaki azelőtt szorgalmas volt, 
volt annak gyümölcse és élvezte fáradozásának gyümölcsét, mig el
lenben ma, legyen az ember bármily szorgalmas, fáradságának gyü
mölcsét, nehezen hiszem, hogy élvezhesse. És mindamellett, uraim, 
hogy azelőtt jobb idők voltak, hogy azelőtt az egyesek sokkal 
könnyebben gyarapodhattak, különös az, hogy akkor, mikor mind
egyik jobb létben volt és sokkal könnyebben lehetett volna az 
összelartozandóság, az a szellem a mely az iparlársulalot akkor 
jellemezte, akkoriban teljesen hiányzott. Én 25 év előliről beszélek, 
a mikor bizony, ha egy választmányi ülést össze hívtunk, akkor 
4-—5-en voltunk. Közgyűlésre kétszer, háromszor kellett össze 
hívni a tagokat, hogy határozatképes legyen. Uraim, ma. egészen 
máskép van a dolog. Hetven év alatt mint a feljegyzések mutat
ják nem bírtunk annyi vagyont összehozni mint mostan 
14 év alatt.

Morém mondani és állítani, hogy ezt egyes egyedül Némái 
urnák köszönhetjük. (Éljenzés.) Csak azért szóltam fel, mert Némái 
ur rám akarta ezt tolni. Nem úgy van. Az ö érdeme, hogy ma ily 
szép számmal vagyunk jelen és amint én elnökünket ismerem, 
ezzel is örömöt okozunk neki, hogy ha ily szép számmal jelen 
vagyunk és öt üdvözöljük. Nem akarok hosszadalmas lenni, mert 
látom, hogy az urak nyugtalanok, hanem poharamat emelem 
Némái urra, hogy sokáig élén álljon az iparlársulatnak.

Az általános közkivánalomnak engedve, Bokros Károly a 
következő beszédet mondotta:

Végtelen ürömömre szolgál azon régi időknek felcmlilése, 
a mit a mi kedves elnökünk feleinlitelt. Valóban a mai liatalság 
nem tudja ezt felfogni. Tulajdonképen mi is a régi idők emberei 
vagyunk. Nem képesek ma felfogni a kollegialitást, az egymás 
iránti tiszteletet, szóval hiányzik a mai liatal emberekben az, a 
mi a társadalom ezen osztályát kell, hogy összetartsa. En vég
telenül örvendenék annak az időnek, a melyben azt mondhatnék, 
hogy ezen kapcsok nemcsak hogy meg nem lazultak, hanem meg
erősödtek, a melyek kávést kávéshoz, vendéglőst vendéglőshöz 
kötnek; én ezen kapocs megszilárdítására ürítem poharamat.

Steuer Sándor a következőket mondta:
T. uraim! Nem akarok arról beszélni, hogy mily munkát 

végzett az igen tisztelt elnökünk és alolnökünk, hogy az iparlár- 
sulalnál mily eredményeket ért el, mily fáradsággal tudta leküz
deni magának azt a nívót, a molyén az ipartársulat ma áll. Nagy

munka volt; a főérdem az övék. De no feledkezzünk meg a segéd
munkásokról, a kik úgyszólván minden erejükkel mogleltck azt, 
hogy a siker biztosítva legyen. Fáradoztak az iparlársulat és a 
mi ügyünkben: én tehát röviden azt mondom és talán mindnyá
jan egyet értenek velem abban, hogy ezen nagy munkában tit
kárunknak is van érdome. Én tehát ö rá emelem poharamat. 
(Éljen.)

Kemény Géza titkár a következő beszédet mondotta:
Igen t. uraim! Azt a meg nem érdemelt kitüntetést, hogy 

ezen díszes társaságban az ón csekély személyemről is cselt szó, 
őszinto igaz szívvel köszönöm.

Igen t. uraim! Stouor ur azt említette, hogy nekem is van 
részem abban a munkában, melyet a mai közgyűlés elismeréssel 
honorált. Nem tagadom van részem benne. Do egy dologra kény- 
leien vagyok kitérni, amikor beismerem, hogy van részem a mun
kában és ez az, hogy nem lehet ott munkát végrehajtani, a hol 
nincs irányitó kéz, nem lehet megvalósítani azt, a mi először 
eszme alakjában napvilágot nem lát. Ha tehát valamit alkottam, 
valamit létre hoztam, vagy valamiben sikert értem ol, azt első
sorban vissza kell hárítanom oda, a honnan ezen ipartársulat 
érdekében minden szép, minden jó, minden dicső ered, vissza 
hárítom az ipartársulat elnökére.

Igen t. uraim! Az a munka, melyet Steuer ur nehéznek 
nevezett, az én kezemben könnyűvé lesz akkor, a mikor azt elő
zetesen alkalmam és módom van egy oly kiváló elnökkel meg. 
beszélni, irányítása szerint végrehajtani,' mint az ipartársulat 
igen tisztelt és szeretett elnöke.

Kijelentem tehát, hogy az én munkámnak csak a végre
hajtás az érdemo és ha ezért elismerést érdemiek, azt köszönet
tel elfogadom és kívánom, hogy ennek az ipartársulatnak minden 
egyes tagja sokáig, nagyon sokáig éljen. (Éljenzés.)

Némái Antal elnök erre a következő beszédei mondotta
T. uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer felszólaljak. 

Az okot kedves Bokros barátom szolgáltatta, amennyiban kijelen
tette, hogy mily üdvös volna, hogy ha az a két hatalmas ipar
társulat a budapesti vendéglős meg a kávés-ipartársulal együtt 
haladna, együtt működnék békességben. Mát én azt hiszem, hogy 
a békesség meg van, legalább jeleideg nem vagyunk háborúban. 
Igaz, hogy voltunk, de nem személyes háborúban. A ipartársula- 
lok veszekedtek, mert az egyik ipartársulat azt hitte, hogy ha az 
egyik valamit nyer, a másik vesztes lesz. De a próba megmutatta, 
l. i. a kiállítás, hogy a vendéglősök is nyitva tarthatnak a meddig 
akarnak; én legalább nem emlékszem, hogy panasz lett volna, 
hogy a kávés-ipartársulat tagjai panaszkodtak volna, hogy meg
rövidültek. Amennyiben az uj szabályrendeletben ez a paragrafus 
megvalósul, ha hozzájárul még x, y, ős nem tudom milyen ható
ságok, mert még sok helyen kell ennek keresztül mennie, akkor 
nem tudnék közöttünk kérdést, a mely bennünket két útra vezet. 
Hogy együtt működtünk, azt bizonyítja az, hogy kedves Gumid 
barátommal nem egy alkalommal voltunk mogbiva és közösen 
támogadtuk azt, ami a kávésok és vendéglősök érdekében van. 
Hogy ez továbbra is igy lesz, azt előre megígérem és megvagyok 
győződve, hogy a vondéglős-ipartársulat szintén ily kollegiális ér
zelmű lesz. Isten éltesse mindkettőt. (Éljenzés.)

Gumid János osztatlan figyelem állal kisérve a kövelkozö 
beszédet mondotta:

Igen tisztelt uraim! A ki engem ismer, jól tudja, hogy én 
a kávésoknak ép olyan barátja voltam és vagyok, mint a vendég
lősöknek. Hisz bizonyos közös érdekeink vannak, a kettő úgy 
szólván egy ipar. Ha közöltünk véleményeltérések voltak (én azt 
hiszem, hogy körülbelül 24 éve, hogy az iparlársulat élén állok, 
hanem alig emlékszem arra, hogy véleményeltérés volt a ven
déglős- és kávés-ipartársulat közölt) de ha volt idő, mint Némái 
barátom említette, mikor szét mentek a nézetek, az csak azért 
volt, mert én azt akartam, hogy mindenki elismerje, hogy a ven
déglős olyan ember, mint a'kávés. Némelyek azt mondják, hogy 
vannak jogok, a melyek csak a kávést illetik. Én még ma is azon 
az alapon állok, hogy a vendéglősnek sokka' jobb az egy órai zár
óra és a vendéglősök legnagyobb részt c mellett is vannak. Vannak 
külön érdekek is. T. i. a mi hatóságaink, sokszor túl lőnek a célon.

Ha egy vendéglőbon egy társaság épen jól mulat és egy
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fél órával tovább akar maradni a vendéglős egy órakor köteles 
a vendégeket kizavarni. Tudok egy esetet, mikor szegény Kommcr 
barátomnál a főpolgármester, Thaisz Elek és mások mulattak 1 órakor 
nem akartak elmenni és a szállodást elítélték 20 forintra. Szegény 
Kommor azt mondotta, hogy hiszen a főpolgármester és a főkapi
tány volt itt, hogy jövök én ahhoz, hogy bírságot fizessek. Elment 
Thaisz Elekhez panaszra, a ki erre zsebébe nyúlt, azt mondva : 
itt a 20 frt fizesso meg. Jól tudják uraim, hogy az üzlet, a mit 
egy rendes vendéglős 11 óra után csinál, nem fizeti ki magát. Ha 
már 12 óráig tart, a vendéglős szeretné, ha elmonnének. Ott ül 
a vondég egy spritzernél, politizál és beszélget, a légszesz meg 
fogy. Szóval ez volt az én tudomásom szerint az egyetlen-egy 
nézeteltérés közöttünk. És ezért Némái barátom is oly lágy szivtt 
lett, hogy mikor ezeket a szabályrendeletnél tárgyaltuk a fővárosi 
bizottságokban, ö mindig melegen pártolta azt is, hogy a vendég
lősök is nyitva tarthassák üzletüket, hogy a főváros világváros 
nívóra emelkedjék. Nem akarván hosszadalmassá lenni, emelem 
poharamat a vendéglősök és kávésok egyetértésére; nemcsak 
arra a kapocsra, a mely a vendéglőst a vendéglőshöz, a kávést 
a kávéshoz csatolja, hanem arra, a mely a vendéglőst a kávéshoz, 
s a kávést a vendéglőshöz fűzi. Arra emelem poharamat, hogy ez 
a barátság sokáig tartson. (Éljenzés.) De bocsánatot kérek, még 
egy pár szavam van. Az én barátom, Bokros Károly, a nyudij- 
egyletnek elnöke, a ki közös érdeket képvisel és elsősorban a 
nyugdíj-egyletet, ő ma sem nem kávés, sem nem vendéglős, hanem 
ő pinczér és vendéglős meg kávés is volt és ő az én legjobb 
meggyőződésein szerint testestül, lelkestül ma is vendéglős és 
kávés. A ki a nyugdíj-egyletet úgy szivén viseli mint ő, meg 
vagyok győződve, hogy képes lesz tíz ö vasszorgalmával, becsü
letességével, tevékenységével és odaadásával, a melyet ezen 
ügynek szentel, azokat is meghódítani, a kik eddig még távol 
maradtak.

En csak röviden akarom megemlíteni, hogy azok a t. kar- 
társak, a kik eddig főleg az első időben nem nagyon lelkesedtek 
és nem nagy bizalommal viseltetlek ezen ügy iránt, ha ma látják, 
hogy a nyugdíj-egyletnek alapja már közel százezer korona és 
hogy ezen nyugdij-egylelnek jövője biztosítva van, nem fognak 
tőle idegenkedni. Engedjék meg t. kartársaim, hogy azt mondjam! 
hogy a nyugdij-egyletnek oly nemes czéljai vannak, hogy azt 
támogatni minden kartársnak kötelessége. Ha talán egyes tulaj
donosok nem akarnak maguk tagjaivá lenni a nyugdíjintézetnek 
az nem olyan nagy baj, daczára annak, hogy a vendéglős-ipar- 
társulatból igen sokan beléptek, (én magam is beléptem és 300 
frtot biztosítottam magamnak.) Az ember nem tudhatja mivé lesz. 
Vannak, a kik soká élnek, sokat tapasztalnak és én sok embert 
ismerek, a ki legnagyobb szorgalma, takarékossága mellett szeren
csétlenség és baleset folytán odajutott, hogy koldussá lelt. Jusson 
csak eszünkbe a szegény . . . kinek 5 milliója volt, ü nem ivott, 
nem kártyázott, nem mulatott, 4 kros szivart szitt, mikor más, 
szegényebb 50 krost, most pedig Amerikában koldus. Hát azok, a 
kik nem akarják magukat biztosítani, a kik azt hiszik, hogy ők 
túl vannak már a bajon, legalább személyzetüket kényszerítsék, 
hogy belépjen. Emelem poharamat Bokros Károlyra, á nyugdíj- 
egylet elnökére, az isten tartsa meg öt a nyugdij-egyletnek, saját 
családjának és barátainak örömére.

F. Kiss Lajos szerkesztő a következő beszédet mondotta:
Engedjék meg uraim, hogy néhány szóval én is fölszólaljak’. 

No vegye rossz néven senki sem, ha az érdemes kávésok tiszte
letreméltó körében oly eszmére emelem poharamat, a melynek 
évek óta szerény, de érdemelten munkása vagyok, a mit én 
minden hozzálevés nélkül az évek folyamán diadalról, diadalra 
menni láttam. Mint a nyugdij-cgylet titkára, évek óta küzdők ezen 
jótékony, humanitárius intézmény érdekében és mondhatom, hogy 
az idő, a mely anyagiakban nekem a jutalmat nem hozta meg, 
meghozta azon erkölcsi jutalmat, a melyre méltó büszkeséggel 
tekinthetek. Minden alkalommal felhasználtam csekély erőmet 
arra, hogy az országos nyugdij-cgylet eszméjének a budapesti 
kávésok körében is híveket toborozzak; mert a tapasztalat meg
tanított arra, hogy ezen iparágnak űzői között sokan vannak, a 
kik egy küzdelmes élet végén kollegáik, segítő filléreire szorulnak 
és ezt sokszor arezuk pirulásával kénytelenek megváltani. Tudom,

látom és tapasztalom ezt és azért teljes meggyőződéssel hirdetem 
ezt az eszmét a kávésok körében, mert ez egy oly intézmény, a 
melylyel a kávés a maga jól megérdemelt nyugalom dijára lehet 
szert. És mikor ily szép nap záródik le, mikor az olnökség év1 
jelentéséből kitűnik, hogy segélyre szoruló kávésok vannak, meg
elégedéssel mondhatom, hogy megteremtettünk egy segélyalapot, 
a mely a tagokat segélyezi. Ép oly joggal hirdethetem itt is a 
nyugdij-egyletíink humánus eszméjét, mert itt nem megkezdett, 
hanem már oredménynyol koszoruzott munkásságról van szó, 
olyanról, a mely oly forrást nyitott, a melyhez segélyt kérő ered
mény nélkül folyamodni nem fog. Én azt hiszem, ezen ipartársu
lat a tevékenységének koronáját tenné fel akkor, ha azon erkölcsi 
tckintélylycl és sulylyal, a melylyel rendelkezik és a mely súlyt 
és erkölcsi tekintélyt épen Némái Antal szerzett meg, ha az ipar
társulat., mint ilyen, felismerve, méltányolva és megbecsülve az 
országos nyugdij-egyletnek működését, azon erkölcsi sulylyal, 
tekintéllyel és anyagi erejének méltó képviseltetésével ezen 
intézmény szolgálatába állana, igen kevés ipartársulat van az 
országban, a mely nyolez évtizedes múltra tekinthetne vsisza, de 
vájjon a jövő ítélő széke elé odaállhat-e, ha valaki annak ide
jén számon kéri azt, hogy miért nem sietett tevékenységével és 
anyagi erejének súlyával egy oly intézmény segélyére, mely épen 
az ő érdekében hivatott életre.

Elárulom nyíltan, hogy meggyőződtem róla, hogy az ipar
társulat elnöke Némái Antal sem elvben, sem gyakorlatban az 
országos nyugdij-cgylet eszméje elöl el nem zárkózik. Megtudtam, 
hogy ha a hivatottak megkeresik a módját, hogy hogyan köze
lítsék meg, ö szívesen belé]) az egylet munkásai közé és szemé
lyével és tekintélyével segélyére fog sietni jótékony intézmé
nyünknek. En Bokros Károly szeretett atyamesteremnek köteles
ségévé teszem, hogy keresse és kutassa ki ezen utakat, mert ha 
megtalálta és az ö tapasztalatával megfogja találni, abból egyle
tünkre áldás, dicsőség, erkölcsi és anyagi haszon háramlik. 
Midőn ezen invokácziómat megteszem, igaz lelkesedéssel és meg
győződéssel, azon jókedvvel, a melylyel eszménket szolgálni kívá
nom és óhajtom, poharamat a nyugdij-egyletre és szeretett, kedves, 
aranyos elnökünkre Bokros Károlyra emelem. (Éljenzés.)

Weingrnbcr Ignácz a jelenlevők lelkes éljenzése által kisérve 
Grndcl Jánost élloti, a társulat és a tagok köszönetét fejezvén ki 
neki a közgyűlési terem szives átengedéséért és a társulat ügyei 
iránt is tanúsított é”dcklődóseért.

Ezzel a sikerült est véget ért.
A „Budapesti kávéssegédek betegsegélyzö pénztára* f. évi

február hó 25-dikén igazgatósági ülést tartott, melyen Magyaríts 
Ágoston, Harlcai Mór, Griincck Gusztáv, Steuer Sándor, Holstein 
Zsigmond, Weingrnbcr Ignácz, Kiss Pál, Sándor Lajos, Magasi 
Gyula, Fritz Fercncz, Huszárok Albert, igazgatósági és Kalász József, 
Bagó József felügyelő ‘bizottsági tagok és Kemény Géza titkár 
vettek részt. A júliusi jegyzőkönyv hitelesítése után az igazgató
ság a titkár állal előterjesztett évi jelentést, a zárószámadásokat 
és a vagyonmérleget átvizsgálás után hitclesitette és a. közgyűlés 
határnapjául márczius 18-dikát tiizle ki.

A budapesti kávéssegédek betegsegélyzö-pénztára igazgatóságá
nak jelentése az 1000. évi működéséről az 1001. évi márczius hó 
18-ik napjára egybehívott Vili. rendes közgyűléshez.

Tisztelt Közgyűlés! A lefolyt 1000. évben kifejlett működé
sünkről beszámolva, örümmol jelenthetjük, hogy pénztárunk fenn
állásának hetedik évében nemcsak híven teljesítette a törvényben 
és alapszabályaiban előirt kötelességeit, liánéin belsőleg is meg
erősödött, a tagok számát és bevételeit illetőleg tetemesen gyara
podott és évi számadásait 12407 2 korona bevételi többlettel volt 
képes lezárni. Pénztárunk múltjában ugyan eddigelé sem volt 
olyan eset, hogy a számadások mérlege hiányt tüntetett volna 
föl, mindamellett meg kell jegyeznünk, hogy a most elért kedvező 
eredmény okait első sorban a kiadások és ezek között különösen 
az adminisztratív és dologi költségek tervszerű apasztásában, 
másrészt pedig a tagok számának emelkedésében kell keresnünk.

Az igazgatóság a jövedelmek czélludatos fejlesztése mellett 
azonban szigorúan szoinolötl tartotta a tagok jogos érdekeit és 
mindent elkövetett, hogy azoknak egészségi ellátása a legkisebb 
kifogásra se adjon okot. Orvosaink számát a lefoly évben nem
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sikerült ugyan szaporítanunk, de abban a reményben, hogy a 
pénztár helyzete fokozatosan javulni fog, egy újabb orvosi állás 
szervezését máris tervbe vettük és a tervet ez év folyamán lehe
tőleg meg is valósítjuk.

Zárszámadásunk és kimutatásaink egyes adataiból kiemel
jük a következőket: A tagok létszáma az év végén 10(57 férfi és 
253 nő, összesen 1320 volt és ezek közül 12 hónapon át fizető 
tag volt 18i), (5 hónapon felüli 258, 0 hónapon aluli 314, 1 hó
napon át vagy rövidebb ideig 559.

E kimutatás a tagok számának örvendetes gyarapodásáról 
tesz tanúságot, ami viszont azt mutatja, hogy a munkaadó urak 
és a biztosított személyzot egyaránt felismerték e hozzájuk oly 
közel álló intézet fontosságát és belátták, hogy az összes buda
pesti kávéssegédek tömörülése, válvetelt munkálkodása folytán 
idővel olyan hatalmas pénztárt sikerül majdan teremtenünk, amely 
kizárólag ezen szakipar munkásai érdekében még igen fontos és 
nagy föladatokat van hivatva megoldani.

A lefolyt év történetéből kiemelkedik az a mozzanat, hogy 
a magas kereskedelemügyi kormány a jelenleg érvényben levő 
betegsególyzö törvény módosítását, illetőleg egy uj, modern ala
pokra fektetett törvény megalkotását tervbe vette és az uj javas
lat előadói tervezetét pénztárunknak is mcgküldölle. Az igazgató
ság illetve az elnökség mindent elkövetett, hogy a tervezet egyes 
sérelmes intézkedései kihagyassanak és c végből résztvett az 
országos iparegyesület segélypénztári szakosztályának több napon 
át folyt tárgyálásain, azonfelül pedig külön memorandumban is 
előterjesztette észrevételeit. Az uj tervezet egyes részleteinek ismer
tetésébe ezúttal nem bocsátkozunk, megjegyezzük azonban, hogy 
az időközben beállott eseményekről szerzett értesüléseink szerint 
az eredeti tervezet több sérelmes intézkedése elejtettnek tekinthető 
és igy pénztárunk fennállása biztosítva van. Ami már most pénz
tárunk belső ügyeit illeti, e részben megjegyezzük, hogy a régi 
kávéssegéd-egylet tőkéje, mely az ipartársulat kezelésében áll, az 
év végén 25718,82 korona álladékot tüntetett föl. Az alapszabályok 
19. §-a értelmében c tőkének, valamint az ipartársulatnál kezelt 
2000 korona névértékű osztrák államkötvénynek, összesen tehát 
27718‘82 koronának kamatai pénztárunk rendelkezésére állanak. 
Megjegyezzük továbbá, hogy Szirtes Alajos dr. fogorvos urat ta 
„pénztári orvos* czimmel ruháztuk föl, Drechsler Dezső dr. pénz
tári orvos fizetését pedig az igazgatóság, a nevezettnek kérelme 
folytán, évi 300 koronában állapította meg.

Az igazgaztóság az év folyamán 4 ülést tartott és elintézett 
30 tárgyat. Az irodába beérkezett 73 ügydarab, mely az év folya
mán cgytöl-cgyig clintéztetvén, hátralék nem maradt. A választott 
bíróság egvbehivására szükség nem volt. A lefolyt évi működé
sűnkről ezekben vöviden beszámolván, kérjük a l. Közgyűlést, 
hogy jelentésünket tudomásul venni és részünkre a felmentvényt 
megadni szíveskedjék. Végül van szerencsénk bejelenteni, 
hogy az alapszabályok 23. §-a értelmében kilépő igazgatósági 
tagok helyébe a munkaadók részéről 3 rendes és 2 póttag, a 
biztosítottak részéről (5 rendes tag, az alapszabályok 2(5. §-a 
értelmében az évonkint újonnan alakítandó felügyelő-bizottságba 
a munkaadók részéről 1 rendes és 1 póttag, a biztosítottak részé
ről 2 rendes és 2 póttag, az alapszabályok 31. §-a értelmében a 
választott bíróságba a munkaadók részéről 2 rendes és 2 póttag, 
a biztosítottak csoportjából szintén 2 rendes és 1 póttag meg
választását napirendre tűztük. Megjegyezzük, hogy azok, akik a 
felügyelő-bizottságnak a múlt évben tagjai voltak, újra nem választ
hatók és hogy az igazgatóság vagy felügyelő-bizottság tagjai a 
választolt bíróság tagjai nem lehetnek. Kelt Budapesten, az igaz
gatóságnak 1901. évi február hó 25-én tartott üléséből.

Kemény Géza, s. k. Némái Antal, s. k.
titkár. elnök.

A budapesti kávésseyédek bctcgsegélyzö pénztárának ipazga- 
tÓ8Úga az alapszabályok 27, >j*:l értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a pénztár Vili. rendes évi közgyűlése 1901. évi márczius hó 
18-án osle 9 órakor a Wcingrubor-fóle vendéglő külön termében 
(VII. kor., Dohány-uteza 20. szám alatt) fog megtartatni, melyre 
az érdekelteket meghívjuk. A közgyűlést megelőzőleg ugyanazon 
a napon este 8 órakor válaszfalnak meg a kiküldöttek, kiknek

száma a biztosítottak csoportjából az alapszabályok idézett §-a 
szerint 00-ban állapíttatott meg. A közgyűlés napirendje : 1. Elnöki 
megnyitó. 2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése.
3. Az évi jelentés és zárószámadás előterjesztése és halározás a 
fölmonlvény megadása iránt. 4. Választások. 5. Neláni indítványok.
6. Elnöki zárszó. Kelt az igazgatóságnak 1901. évi február hó 
25-én tartott üléséből. Némái Antal s. k. igazgatósági elnök.

A „Pécs—baranyai Vendéglősök Ipartársulatá-'-nak közgyűlése. 
„A Pécs—baranyai vendéglősök Ipartársulata* f. évi február 21-én 
délután tartotta közgyűlését Dollinger András társulati elnök 
elnöklete alatt. A társulati tagok kevés számmal jelenlek meg. 
Elnök megnyitván az illést, kegyeletes szavakkal parentálja cl 
Hirczi Ferencz és Bors Márton volt társulati tagokat. Ezután a 
pénztáros jelentését veszik tudomásul. Ezt Szabó Sándor pénztáros 
terjeszti be s ebből kitűnik, hogy a készpénzmaradvány 310 K. 
79 f. Ezekután a tisztikar lemondását elfogadják, miután Graumann 
Jánost megválasztják korclnöknek, kinek vezetése alatt a régi 
tisztikart újból egyhangúlag megválasztották. Elnök lett ismét 
Dollinger András, alelnök Bózsa József, pénztáros Szabó Sándor, 
felügyelő-bizottsági tagok Graumann János <és Cserta Antal. Szóvá 
tették a fővárosi sörgyárosok karlelljél s tiltakoztak a sörárak 
felemelése ellen, csatlakozván a budapesti sörösök álláspontjához.
A zárórákra nézve is lellek indítványt. Ezekután a közgyűlés be
fejezést nyert.

Szakokt a t ás .
Iskolalátogatás.

Vendéglős szakiskolánk szervezete oly tökéletes, hogy 
e nemben igazán követendő például áll. Hiszen a székes- 
fővárosi ipariskolákat is annyi kísérletezés után ép ilyen 
irányban fogják megcsinálni, mint a milyen irányt szakis
kolánk kezdet óta követ.

A szervezet tehát tökéletes, a próbát is kiállotta már, 
— mégis egy-két kisebb dolog az, a mi javításra szorul. 
Például az iskolalátogatás. Hála isten van olyan fiú is, aki 
egész esztendőben nem mulaszt. Nem csak egy, hanem 
több is. De sajnos, ezzel szemben van olyan, a ki az évi 
előadások felét elmulasztotta. A tanári testület megteszi 
a magáét, inti az illető gazdákat. A fiú meg is jön, hoz 
igazolást. De azért — mindhiába — azt az előadást el
mulasztotta, ha igazolta is. Tapasztalatból mondhatom, hogy 
az iskolalátogatás legjobb az első négy hónapban egész 
odáig, inig a farsang nem köszönt be. Akkor aztán kez
dődnek a tömeges mulasztások és igazolások. Bizony ne
héz dolog a tananyaggal haladni ilyen viszonyok között.

De jön a tavasz, az is követeli a maga áldozatát. 
Egyik-másik könnyelműbb fiú elcsavarog. Az ilyen fiúnak 
ha megnézem az ellenőrző könyvecskéjét, azt látom, hogy 
a gazdája odahaza nem láttamozta soha. Bezzeg nem mu
laszt igy az olyan fiú, a kinek odahaza rendszeresen ellen
őrzik a könyvét s ha mulaszt, büntetésül 1 koronát von
nak le a fizetéséből. Mert van ám ilyen gazda is és az 
ilyeneknél mintaszerű a gyermekek iskolai látogatása.

Persze mit szóljunk az olyan gazdákról, a kik egy- 
átalán nem küldik a fiukat a szakiskolába. Az ilyen embe
rekben aligha okoz néminemű lelkifurdalást az, hogy azt a 
fiút megfosztották az átalános műveltségtől, a melyben a többi 
részesül. Ezek az emberek elfelejtik azt, hogy csak a müveit 
iparos követelheti jogainak érvényesítését és hogy az ilyen 
iparos szava, föllépése, cselekedete sokkal többel nyom a 
latban, mint a másiké, aki nincs tisztában valódi jogaival és 
kötelességeivel. Hiába, a világ már úgy fordult, hogy a művelt
ség képesít, jogosít ma a legtöbbre. Hátha még a művelt
ség megfelelő anyagi dolgokkal is párosul, micsoda iparos 
az ilyen. Sarka, erőssége az országnak, a melyben él.

Ezt tanulják, ezt szívják magukba a fiuk a szakis
kolában. Nem haszontalan idő az, a mit ott töltenek.

Azért csak küldjük őket oda minél szorgalmasabban 
és őrizzük ellen munkájokat! Q

M eg ren d e lések n él k ér jü k  t is z te lt  s ír á só in k a t m in d ig  lap u n k ra  h ir a tk o in i.
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Nyilt-tér.
Minthogy a tavasz előrehaladásával csecsemőt, gyer

mekeket és fe lnőtte t egyaránt fenyeget a já rványok ve
szélye, ismét csak a minden alkalommal hálásan fogadott

ÁGNES-forrásunk
vizének használatát ajánljuk. Egyrészt mert olcsó, igen 
kellemes és t isz ta  ivóvíz lévén, a tavaszi és nyári év
szakokban kod\elt élvezetszerként szerepel, másrészt, mert 
dús szénsavtartalmánál fogva, specifikus óvószer is a tiphus, 
cholera és a gyermekek tiphoidszerü tavaszi-nyári has
menése ellen. Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is meg
védi az ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bélbántalmak 
ellen, mig szoptatója e víz használata fo lytán nagyon ked
vező összetételű bőséges te jet nyer. A már meglevő gyomor- 
és bélhurutot gyermekeknél és felnőtteknél gyógyítja. Kel
lemesen hatván be szénsavánál fogva a gyomor és bél 
idegeire ; a gyermekek lázas megbetegedéseinél pedig nél
külözhetetlen, hűtő, hugyhajtó és a szomjat csillapító hatá
sánál fogva.

3S§ K edvelt borviz.
A molmi Agnes-forrás

kezelősrge.

F ő r a k tá r  :

É D E I K U T 1  L .
cs. és kir. udvari szállító

BUDAPEST, V., Erzsébet-tér 8.
K apható  m inden g y ó g y tá rb an , fü szerk eres - 

kedésben  és vendég lőben .

DIADAL -PEZSGŐBOR
E B E R H A R D T  A N T A L

BUDAFOK .

VczÍTkíl) v is e li: ^ Z A  Budapest,
Vili., llni'oss-utczii 12!).

A valód i ós a le g jo b b  orvosi szaktekin
télyük által ajánlott

IL O N A

Artézi -savanyuviz
csak az , , A R T K N I A “  H udapesli v e n 
dég lősök  szik  v íz  ős p ezsgő-ita lok  gyár 

rész vő ily társaság gyárában
VII. kér., Egressy-ut 20/c. készül.
Kapható minden fiiszorkorcskodésben és ven

déglőben.
S z ívesk ed jék  a ezőgre ü gyeln i.

f i ±E L S Ő  M A G Y A R

Üveggyár - Részvénytársaság
B U D A P E S T E N ,

Ferencz József-tér 8. (Bcla-utcza sarkán).

Ajánl csiszolt, préselt, öblös üveg- cs világítási ozik- 
keket, u. m .:

Teljes szállodai, kávéházi és vendégló'i berendezések. 
Továbbá Uvegasztali készletek kristályüvegbó'l, a leg
olcsóbb és legfinomabb kivitelben és mindennemű ház

tartási cziklcck.

Első Magyar Üvcggyár-l tészvi iny-Társaság
Budapesten, Ferencz József-tér 8. _ | _

ALAPITTATOTT 1752. O TELEFON 20 - 3 7

A IjERAMB J. J.-félu 
B Á N  Y A E G rY L E T

8ZANDRIK «

))
ezüstárugyára.

Saját arany, ezüst és ólombányák,
Stlrgöny-cziin:

SZAN DRI K B U D A P E S T ,
K ö zp o n ti r a k tá r :

B U D A P E S T ,
VI. kér., Andrássy út 29. szám.
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Közgazdaság.

Az „Artesia" budapesti vendéglősök szikviz és 
pezsgöitalok gyár részvénytársasága f. évi február hó 
27-én tartotta meg L ip p vr l Lajos elnöklete mellett évi 
rendes közgyűlését. A dr. H ató  Henrik ügyész által fel
olvasóit évi jelentés és zárszámadás után a felment- 
vényt megadták. A kisorsolt 3 igazgatósági tagot, név
szeri nt G riin w a ld  Mórt, K im m é r  Antalt és H p p e rt  
Lajost újból megválasztották. A felmentvény megadása 
után G uru ld  János, a budapesti vendéglös-iparíársulat 
elnöke szép szavakkal megköszönte az igazgatóság, de 
leginkább G riin w a ld  Mór vezérigazgató fáradságát és 
buzgólkodását, mely annyival inkább elismerésre méltó, 
mert tekintetbe véve a mostani kedvezőtlen gazdasági 
helyzetet, melynek folytán minden iparág tengődik, az 
Artésia mindannak daczára képes volt kedvező anyagi 
eredményt is felmutathatni, a mi csakis a vezérigazgató 
által kifejtett ügyes és tapintatos gazdálkodásnak tulaj
doni Iható. A közgyűlés az igazgatóság éltetésével ért 
véget. A tiszta jövedelem 58,042 Kor. 76 íill., ebből 
leszámítva az igazgatóság és tisztviselők jutalékát, a 
felügyelő-bizottság díjazását, a tartalék-alapra 5°/o ot 
(2902 Kor. 13 íill.), a részvények szelvényei után 
egyenként kifizetendő 10 koronát (összesen 42.000 Kor.) 
a fenmaradó 2420 Kor. 45 fill. a jövő évi számlára 
vezettetett át.

Uj vajgyár Zomborban. Zombor város törvény- 
hatósága Hilzbei'g és Társai berlini ezégnok egy uj 
vajgyár létesítésére 1200 négyszögöl ingyentelkot és 
10 évi adómentességet szavazott meg. A berlini ezég 
köteles Zomborban olyan központi vajgyárat felállí
tani, mint a minő Szabadkán és Temesváron állít
tatott fel. A gyár egy év alatt felépítendő. Köteles 
ezenkívül a gyár megfelelő biztosítékot is letenni.

Nemzetközi kiállítás Szerbiában. Szerbiában nem
zetközi kiállítást terveznek. Mint Belgráditól értesülünk, 
T y u r ty ic s  István, a végrehajtó-bizottság elnöke és K n lk n  
E. V. Róbert, a kiállítás igazgatója, a napokban Buda
pesten jártak s itt G ellert Mórral, az Országos Ipar- 
egyesületek elnökével értekeztek, hogy Magyarország
ban kiállítási bizottságot szervezzenek. E bizottság disz- 
elnöke B arjaJcfdrovics budapesti szerb kir. főkonzul, 
az osztrák bizottság elnöke, a. bécsi szerb követ lesz.

Hasznos tudnivalók.

Penészes vagy dohos hordók kezelése.
(Felelel a 10. számú kérdésre.)

A penészes hordók dongáit belülről hordókefo segélyével jól 
meg kell tisztítani a penésztől, azután pedig egy kevés kénsavval 
vegyített vízzel mosandók meg a hordók. Újabban kénsavas inész- 
oldatot is használnak penészes hordók tisztogatására. Ez esetben 
először tiszta hideg vízzel és kefével tisztítják meg a dongákat, 
kiszáradásuk után pedig a hordó ártalmának hektoliterje szerint 
számítolt Vio liter savanyu kénsavas moszet öntenek a hordóba 
és azután addig forgatják, buktatják a hordót, mig esak annak 
minden része ezen oldattal nem érintkezett. Ezen marószer kitin- 
lése után a hordók néhányszor hideg vízzel kiöblitendők és ha 
ez megtörtént, bármely bor alá bátran használhatók,

A hordók dohossága egyike a legkellemetlenebb bajoknak, 
mert észrevétlenül maradva, tönkre tehetik a beleöntött legjobb 
bort úgy, hogy abból ^élvezhető itall többé nem lehel cs'nálni. 
Azért minden hordót mielőtt bort töltenénk bele okvetlenül sza
goljunk meg oly formán, hogy az akóna nyílásra csapván kezünk
kel utána gyorsan tartsuk oda orrunkat. Ily elővigyázat mellett 
Roha, dohos hordóban bort nőm fogunk fejteni. A dohos hordót 
alig lehet egészségessé lenni, ha egyszer a baj előrehaladt sládi
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umhnn van. Ilyenkor még az egyetlen a mit megkísérteni lehet a 
hordó szétszedése és ;i dongák legyalulása, utána pedig ajánlatos 
a dongákat forró vízben kifőzni. Kevésbé elterjedi bajnál a hordó 
kigőzölése hosszabb időn (:í0 —4<) perczen) ál még czélhoz. vezet
het. Utána a hordót kénsavval mogsavanyilolt vízzel ki kell mosni 
és a víz  kiöntése után kénszalaggal erősen megkénezve. néhány 
hétig állva kell hagyni.

A „Borászati Lapok“ zsebnaptára után.

Kérdések és feleletek.
Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket küzzétcszsziik s ha 
azokra olvasóink részéröl válasz, nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla, 

hogy meghízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
16. sz. kérdés: Hogyan történik a penészes vagy dohos 

hordók kezetése ?
17. sz. ké rdés : Meglillható-c nekem a disznóvágás, a magam 

készítette disznósajt, kolbász, töpörtyű, főleg disznózsírnak nagyobb 
mennyiségben eladása? Megjegyzem, hogy virslis üzletem harminc/, 
év óta áll fenn s olt a városi állatorvos rendszeresen teljesíti a 
vizsgálatokat és hogy városunknak nincs vágóhídja?

18. sz. kérdés: Mikor lépett életbe a kimérésekben használt 
poharak hitelesítése dolgában kell miniszteri rendelet? Minden 
pohár hitelesítendő, még a lekisebb is?

19. sz. kérdés : Szabad-e korlátolt kimérésben szeszt kimérni ?
20. sz. kérdés: Szabad-e az italmérési helyiségben lakni 

és főzni ?
Feleletek:

Felelet a 16. sz. kérdésre. E kérdésre mai számunk „Hasznos 
tudnivalók" rovatában felelünk.

Felelet a 17. sz. kérdésre. Nem tiltható meg. Ételnemüek 
elkészítése és eladása természetes folyományai az ön iparengedé
lyének : de önnek még kevésbé tiltható miig azért mert úgy vesszük 
észre, hogy külön mészáros iparengedélye is van. amire sok 
példát tudunk. Ón különben gyakorlat által szerzett jogára is 
hivatkozlmtik.

Felelet a 18. sz. kérdésre. A kimérésre használt üvegpalaez- 
koknak és üvegpoharaknak koronabélyeggol való hitelesítése dolgá
ban az 1!)00. évi febr. 1-én keltezett 84,995/900. számú minisz
teri rendelet az év július 1 -töl kezdödöleg íépelt életbe. Áz égclcMl 
szeszes-italoknak nyílt edényekben vagy poharakban való kimérése 
tehát ezen naptól fogva kizárólag korouabélyoggol hitelositell 
üvegpalaczkokban és üvegpoharakban eszközlendö. Hogy még a 
kisebb poharak is hitelesitendök-e, természetes. Hiszen ha hilelesil- 
tetlenl használni cgyátalán nem szabad, abból esak az érthető, 
hogy minden mértékül használt üvegedény hitelesítendő, még a 
legkisebbik is.

Felelet a 19. sz. kérdésre. Korlátolt kimérésben szeszt mérni 
nem szabad. Nyílt edénybe szeszt kimérni csak korlátlan kimérök- 
nck engedhető meg.

Felelet a 20. sz. kérdésre. Az italmérési helyiségre nézve-a 
belügyminiszter 1899. évi 78,543. számú szabályrendelete csak 
azt tiltja, hogy lakásul használtassák. Ennélfogva abban ágyai 
tartani vagy hálni nem szabad, főzésről vagy sütésről azonban a 
szabályrendeletben nincs szó. Nézetünk szerint a főzést a legfel
sőbb fórum nem ellenezheti, mert a főzés nem ottlakás és mert 
a falusi korcsma levegőjének korántsem lehet annyira ártalmára, 
mint az, ha napról-napra ott alvó ember a mindenfelől össze- 
sereglott korcsmái népség kipárolgását álmában bcleheli.

Vegyes hírek.
Vidéki szaktársainkhoz azzal a kérőiemmel for

dulunk, hogy a vendéglős- és kú vési part érdeklő 
helybeli liirekot velünk minden alkalommal közölni 
szíveskedjenek. A bélyeg-kiadásokat készséggel meg
térítjük.

Felvilágosítással szakmabeli dolgokban a legnagyobb 
készséggel d í j m e n t e s e n  szolgálunk. Választ kívánó 
levelekhez kérjük a válaszbélyeget csatolni.

Fölkérjük előfizetőinket, hogy szaktársaik köré
ben ajánlják a .Magyar Vendéglős- és Knvés-lpar“-f.

Hátralékos előfizetőinket és mindazo
kat, kik a részükre küldött mutatványszámot 
hozzánk vissza nem juttatták, tisztelettel felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

M eg ren d e lések n él k érjü k  t is z te lt  e lv a sé in k a t m indig  lap u n k ra  h iv a tk ozn i.



94 Magyar Vendéglős- és Kévés-Ipar 1901. ni élezi us 10

--  A B udapesti szállodások, vendéglősök és korcs 
m árosok ip a rtá rsu la ta  XXVII. rendes közgyűléséi 1001. évi 
márczius hé 28-án, délután 3 érakor az István föhcrczeg szállo
dában fogja megtartani a kővetkező napirenddel : 1. Évi jelentés.
2. Számvizsgáló bizollság jelontése. 3. Zárszámadások az 185)9. 
évről, 4. Felmcnlvény. 5. Költségvetés az 1001. évre. (>. Tis/.luji- 
tás. 7. Indítványok.

— Az ita lm érési üz le tek  é te lk iszo lg á lta tá si jo g á ra
vonatkozó 1000. évi dcczcmber hó 15-ikéu kelt .30,412/VIII. szánni 
kereskedelemügyi in. kir. miniszteri rendelőiét, mely vendéglőseink 
körében sokféle magyarázatra és tévedésre szolgáltatóit okol, ol
vasóink különös figyelmébe ajánljuk, nehogy helytelen, avagy 
káros cselekedetre szolgál lásson okot. Magát a rendelet és hozzá
tartozó magyarázatot olvasóink f. évi január hó 15-iki számunk
ban találhatják meg.’

— A pinezérnö i k iszo lgálás m egengedése czimi'i 
lapunk előző számában foglalt közleményünk kiegészítésekéi) kö
zöljük, hogy a pinezérnöi kiszolgálásnak megengedése ama meg
szorításokkal, a melyeket az uj szabályrendelet tervezetének tár
gyalásánál a közrendészeti bizottság felvett, Neműi Antal ipar- 
társulati elnök közbelépésének köszönhető. Ugyanis úgy a bizott
ság, mint a főkapitányság minden megszorítás nélkül óhajtották
a női kiszolgálást ólclbeléplotni és csakis az ő fellépésének kü- , 
szűnhető, hogy az a nap meghatározott óráira lelt szorítva. Végű i 
a bizottság ugyancsak Némái Antal indítványára határozta ol( 1 
hogy ezentúl farsang utolsó napján, valamint a kerületek bucsu- 
napjain a kerületbe s azokkal határos útvonalak összes vendéglői 
ben és kéveházaiban a tulajdonosok külön rendőrségi engedély 
kikérése nélkül a törvényes zárórán túl is nyitva tarthatnak.

— A székesfővárosi tan ács  döntése  a  k ifözések  
ügyében. A budapesti vendéglös-ipartársulat a kifőzések meg- 
rendszabályozása iránt a székesfőváros hatóságához intézett cmlék- 
iralára a következő 'határozatot kapta: „Budapest székesfőváros 
tanácsa, 7078. tan. sz. 15)01—I. T. A budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok iparlársulatának kérvénye a kifözőkre 
vonatkozólag külön szabályrendelel alkotása iránt. II. A jog-, ipar
és rendészeti ügyoszlály indokolt előterjesztésének elfogadása 
mellett, s minthogy a tanács a maga részéről som látja be annak 
szükségét, hogy a kifözőkre külön szabályrendelet alkottassák, a 
budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulalát 
ez irányban előterjesztett kérelmével á tanács elutasítja, A ki. 
főzés ugyanis nem képez engedélyhez kötőit ipart, a mint azj, 
az iparlársulat állítja, mivel az. 1884. évi XVII. t.-cz. 10. §-ában 
felsorolt és engedélyhez kötött iparágak között elő nem fordul, 
sőt az ipari foglalkozások közé sem sorolható, mindaddig, inig 
„valaki készpénzfizetés mellett csak bizonyos személyeket saját 
háztartása folyományaképpen élelmez*, mint czl a kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter ur cgv konkrét esetből kifolyólag 1897. óvi 
l'ccruár hó 5 én 2281. sz. alatt kelt Ul-foku iparhatósági Ítéletével 
kimondotta. Azon esetek, midőn a kifőzés gyakorlása ezen határt 
meghaladja, vagy ha a kifőző italméréssel foglalkozik, az 1884. 
évi XVII., illetve az 1899. évi XXV. t.-czikkbc ütköző kihágást 
képeznek, (ellát már létező törvényekbe ütköznek, s megtorollm- 
tásuk miatt külön szabályrendeletet alkotni nem szükséges. Mint
hogy pedig az ipartársulat beadványa szerint vannak egyes ki
főzdék, melyek ezen foglalkozást iparszerülog űzik, sőt italmérés
sel is foglalkoznak, utasítja egyidejűleg a tanács az összes kei*, 
elöljáróságokat, hogy a kerületük területén levő kifőzdéket kisérjék 
állandó figyelemmel s a mennyiben olyanok létezóséről nyernek 
tudomást, melyek ezen foglalkozást nem saját háztartásuk folyo
mányaképp, hanem mint kizárólagos keresetet, nagyobb terjede
lemben s igy iparszerülog űzik, ezek ellen az 1884. évi XVII.t.-cz. 
értelmében járjanak cl s őket mindenkor szabályszerű iparigazol
vány váltására is kötelezzék, azokat pedig, kik engedély nélkül 
italméréssel is foglalkoznak, esetről-csclrc jelentsék fel a pénzügy- 
igazgatosagnak. Miről a budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata (képv. Gundel János elnök, V., Akadémia- 
utcza 1. sz.) a lan. I. ügyosztálya s az összes kér. elöljáróságok 
tudomás s illetve iiiiliozlarlás végett felzetcn órtesittetnek. Buda
pest székésfőváros tanácsának 15)01. évi február hó 21. napján 
tarlóit üléséből. Halmos, polgármester."

U dvari szá llító i czim. Schnumburg Lippo horcz.oge 
1900. évi november hó 30-ikán kelt rendelvényével Kovács I’’,. 
Mátyásnak, a budapesti Nemzeti Casino vendéglősének a licrezegi 
udvari szállítói ezimet adományozta. Budapesti vcndéfilösipar- 
társulallink e kiváló tagját éri magas kitüntetéshez őszinte szívvel 
gratulálunk. Jól esik hallani a magyar konyha dicséretéi, a mely
ben megtaláljuk egyúttal a magyar vondéglösiparra háramló 
részt is.

K orcsm ái h ite l a fővárosban. Az uzsoráról és a 
káros hitelügyletekről szóló törvény értelmében minden megyei 
vagy városi halóság köteles megállapítani a bíróiig megítélhető 
korcsmái hitel nagyságái. Ez a hitel négy koronánál kevesebb és 
tizenhat koronánál nagyobb nem, lehet. A székesfőváros terű leiére 
nézve a korcsmái hitelt erro az esztendőre is a legkisebb összeg
ben, négy koronában állapították inog. Ez a megállapodás köte
lező a koresmárosokra, vendéglősökre és általában az öszes szeszes 
italok elárusitásával foglalkozó üzletemberekre nézve

Esküvő. Keleti. Henrik budapesti vendéglős és kávéház- 
lulajdöiios f. évi márczius hó 17-ikón d. u. 1 órakor vezeti oltár 
elé a rombaeli utczai izr. templomban Jungwirth Kamiin kis
asszonyt.

— V endég lők  és kávéházak  tem plom ok és isk o lák  
közelében. A fogadó, vendéglő, korcsma, sörház, kávóház, 
kávémérés és pálinkamérő iparokra vonatkozó szabályrendelet 
tervezetének 7. szakasza azt mondja, hogy ily üzletek kórházak, 
templomok iskolák közelében 50 méteren belül nem engedélyezi. 
A közgyűlés e pontot kiadta a jogügyi bizottságnak, hogy a szor
zott jogokra való tekintettel állapítsa ezt meg. A bizottság Seregi 
Zoltán tanácsjcgyzö előadása után kimondta, hogy ez a rendel
kezés a fennálló üzletekre nem vonatkozik, még az üzletnek át
ruházása esetében sem.

Dr. B enedek Ján o s  képv ise lö je lö ltsóge . A
h.-szoboszlói kerületben, a hol a párthivek is nagyon ráunlak 
Polcnyira, dr. Hcncdek János debroczcni ügyvédet, a Csokonai-kör 
titkárát s a „Dcbreczcn" felelős szerkesztőjét emlegetik jelöltül, 
a ki 48-as függetlenségi programmal lépne föl. I apunk érdemes 
munkatársát, ki az oltani vcndéglösipartársulalnak titkára, mi is 
örömmel fogjuk üdvözölni a honatyák sorában. Legalább lesz oll 
valaki Barabás Bélán kívül — a ki a vendéglősök érdekeiért 
síkra fog szállani, ha erre szükség lesz.

— N álunk b iz ’ az m ásképpen  van. Egy történőtől 
mondok el a szives olvasónak, a melyben az. a lő, hogy —• — 
megtörtént. Talán érdekelni fogja történetesen a vendéglősöket. 
Megírni azonban csak azért irlam meg, hogy a dolog megírásával 
némileg emeljem — — önérzetünkéi.

X. ur nemrégiben a vidékről a főváros egyik kőrútjára 
tette ál valamivel „kurtább" vendéglőjét, mini a milyent a vidéken
hirt. Persze itt a fővárosban könnyen megy az efféle — ------
transactio, mert a jó föpinezérek kaueziót, a liferánsok árut — 
sok esetben még pénzt is adnak, előlegeznek, csakhogy ológ sze
rencsések lehessenek az egyik szolgálni, a másik------szállítani.

Meg is volt minden. A pénz is — no meg az áru is. Rövi
desen azután a különféle liferánsok főkönyveinek azon oldalai, 
melyeken az áll: „Tartozik" ugyancsak tele voltak írva. El is 
kezdték X. urat szorongatni. Először nyájasan, később „kevésbé" 
nyájasan, ugyannyira, hogy az ipse bíróság elé került. Itt azután 
hamarosan végeztek a dologgal, mert — — „Azt mondja a sze
keres, a hol nincs, olt no keress!" Diktum-faktum! Pénzt? Azt 
nem kapott senki. X. ur azonban nem az az ember, a ki egy 
ilyen csekélységgel sokat törődik. Elment s egy sörgyár invilálá- 
sára Boroszlóban nyitott egy sörcsarnokot.

Ezek az előzmények. Most jö n ------a történet.
Tiszta igazság, hogy ott is emberek laknak. Bírák is van

nak, hanem X. ur végtelen fájdalmára, mindakollö--------- egészen
másfajta, mint nálunk.

Hogy, hogy nem, innen vitt ki magával föpinczérl a kávé
háza számára. Mert — habár Boroszlóban sörcsarnokot vett 
bérbe, a felfogadott föpinczérl — a ki meglehetősen nagy óvadékot 
bocsátott rendelkezésére — azzal vitte ki magával, hogy caíTé 
restaurantot nyit. A főpinezér mogtelle a nagy utat, szerencsére

H ird etési rovatunkat lapunk olvasó inak  becses ügyeim ébe a ján lju k .
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itthon hagyva a családjai. Ollkimn mogérkezvo. collégúi - a 
német pine/.érek — tudtára adták, hogy Németországban nőin 
divatos az óvadékadás, követelje hát vissza a kaur/.ióját, meri 
különben ök nem szolgálnak vele, vagy alaposan elverik.

A szegény főpinr/.ér, a ki tulajdonképpen még nem is volt 
fíípinezér (X. ur is csak a pénze kedvéért csalta magával), hanem 
mint egyszerű éthordó oly kövesei kereseti, hogy nem volt képes 
megélni, engedni volt kénytelen. Végre is megunta a föpinezéri 
állás elfoglalása és betöltése körül felmerült nehézségeket, egy
szerűen beperelte gazdáját, a ki neki most már útiköltségét sem 
akarta megtéríteni. Ks most jön okulásul nékünk a dolog 
csat tanús része.

A bírói székeken bárom vendéglős, egy füpinczér és egy 
biró üllek, a kik X. urat a legnagyobb lelki nyugalommal az 
összes költségek megtérítésében el is marasztallak. Fizetett is. 
így történt ez Poroszlóban. Nálunk biz ez másképpen) van. (Agenor.)

E g y  föp inozér Jubileum a. Kedves házi ünnepel iill 
e hónap 2-én az Amlrássy-uli Abbázia kávéliáz. Föpinczéro, 
1 Hindi Géza, a ki tiz esztendő óta van a kávéházban alkalmazva, 
ekkor töltötte be pinezér-pályájának huszonötödik esztendejét. 
I'll'tfch Géza, kil az ..Abbázia" közönsége bizalmas rövidséggel 
Gézának nevez, barmincz.bat esztendős korában érte meg e szép 
ünnepélyt. Tizenegy esztendős volt, mikor apja, a Nemzeti Kaszinó 
vendéglőjének első bérlője, Molzwarlh György Itózsa-téri vendég
lőjébe adta, a hol bárom esztendeig volt boriin. A Rózsa-térről 
a Frohner-szállóba került ételhordónak, onnan pedig szobapinezór- 
nek a Hungáriába. Most is ott lenne még talán, ha cl nem viszik 
katonának. Resorozták a Mária-Tcrézia-ezredbo és báró Kdelsheim 
térparancsnokhoz kerüli asztallerilőnek, majd a tiszti étkezőbe, 
a hol kétszer volt alkalma Rudolf trónörököst kiszolgálni. Mikor 
letelt a három esztendője, visszament a Hungáriába, a hol négy 
esztendeig maradt. Akkor aztán eljött az uj Andrássy-uti kávé- 
házba, Steuer Gyula Abbáziájába, a hol ma is derekasan végzi 
a dolgát, nagy megelégedésére főnökének, a kávéház. közönségé
nek. A huszonöt esztendős ünnep jó alkalom arra, hogy elisme
résünket nyilvánítsuk neki mi is egy emberöltőn át végzett 
becsű leles munkásságáért.

K assz írn ő k  m egrendszabályozása. A kassai 
rendőrség ugyanis elérkezettnek látta az időt, hogy különösen a 
kisebb kávéházak egyikében-másikában a kasszírnőket és pinezér- 
nöket mcgrcndsz.abályozza, miután azok gyakorta együtt mulatnak 
a vendégekkel s az. ételek és italok megrendelésénél rendesen a 
női alkalmazottak inyenezsége, ízlése jálsza a főszerepet. A fő
kapitány javaslatot terjesztett be a városi tanácshoz, melyben a 
kasszírnőkre, illetve pinezérnökre fennálló szabályrendelet meg
változtatását kéri. A mostani szabályrendelet ugyanis nem elég 
szigorú s rendelkezéseivel nem igen lehel a tömérdek visszaélés
nek ulját állni, ügyes pontjait a legkönnyebben jálszák ki a 
furfangos pinczérlányok. A főkapitány javaslata szerint a kávé- 
házakban a női személyek alkalmazása rendőrhatósági engedélyhez 
volna kötve s ez csak az esetben volna megadható, ha az üzlet
tulajdonos vagy személyzete a most fennálló szabályrendelet 
ellen elkövetett vétségekért két éven belül hétszernél többször 
büntetve nem volt. lillenkező esetben női személyt alkalmazni 
nem szabad. Továbbá a női személyek csak azon mellékhelyisé
gekben alkalmazhatók, melyek az üzlet főhelyisógóvel állandóan 
összeköttetésben vannak. Ez a javaslat két lényeges pontja, de 
számos üdvös változást is foglal magában, a melyeknek értelmé
ben módosítóit szabályrendelet a legközelebbi városi közgyűlés 
elé kerül jóváhagyásra. A vidéken, úgy látszik, mégis máshogyan 
gondolkoznak az emberek. Mondjuk ki mindjárt egyszerűen az
igazat: sokszor egyszerűbben, de mindig okosabban és — ------
igazságosabban. Magasröptű vilúgboldogitó eszmék még nem igen 
fészkelhették be magukat az emberek agyába, de az igazságot és 
méltányosságot, úgy tetszik, mintha szivükbe jobban belefoglalták 
volna. Mig ugyanis épp most Budapesten a pinezérnök százait és 
ezreit akarják az uj szabályrendelettel a mindennapi kenyérért 
küzdő pinczérck nyakára zúdítani, addig Kassa rendszabályokat 
alkot a kasszírnők ellen.

— U licsni Ján o s  f. A budapesti keleti pályaudvar ven
déglőjének szakácsa Ulicsni János f. évi márcz. hó 10-dikón éte

lének 72-dik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. Haláláról 
főnöke Sladlcr Károly ezt a gyászjelentést adta ki : „Fájdalmas 
szánakozással tudatom, hogy munkámban régi, htt társam, buzgó 
föszakácsom, Ulicsni János Htot. évi márczius hó 10-én, 72 éves 
korában, gyászosan elhunyt. Találjon örökös nyugalomra hosszú, 
küzdelmes életében clgyötrötl lelke! Hűlt tetemeit a keropesi-uli 
köztemető baloltasbázából márczius hó 12-án, délután I órakor 
kísérjük utolsó útjára, a rákosi uj temetőbe. Rudapesl, 1901. 
márczius hó 12-én. Stadler Károly, vendéglős."

— F ran cz ia  borok F iúm éban. A francziaországi roppant 
bortermés már érezteti nálunk is hatását. Amint ugyanis liiunei 
tudósítónk táviratilag értesít f. hó 7-én egy vitorlás bajó Ion hl. 
franczia horszállitnníni/ni/al Fiúméba érkezett, llymérvü franczia 
bor import évek óta nem volt Fiúméban, már pedig úgy hiszik, 
hogy ezen szállítmányt legközelebb még több nagyobb küldemény 
követni fogja.

K livény i h ázies té ly . Klivényi Ferenc/ vendéglős 
házi személyzete K ivényi Ferenczné úrnő védnöksége alatt lí)()l. 
márczius bő 27-én szerdán a „Terézvárosi Oasino* (VI., Andrássy- 
ul 30.) földszinti nagy éttermében zártkörű h.ázieslélyl rendez. 
A háziestély este 10 órakor kezdődik és azon csak az urak tizei
nek 2 korona részvételi dijat. A rendező-bizottság hölgyeket, is 
szívesen lát és ez utón is felkéri ökot, hogy egyszerű öltözékben 
jelenjenek meg. A/, estély alatt szabad hideg buliét fog a meg
ölelitek rendelkezésére állani. A zenét Randa Marczi és fiai szol

gáltatja. A rendező-bizottság élén a következő urak állanak. 
Szorémy Ágoston, Gáal Andor. Réhling József. Széphelyi Kálmán, 
Dofling Frigyes, Dolck Viktor, (lessel Samu, llurth József, Jósa 
Aladár, Koeh Gusztáv, Kovács Ferenc/., Leitgch József, Meister 
János, Németh Károly, Sildi Lajos, Schmidsek András, Tompos 
Dénes.

— A szeged i pinezérek bálja. A szegedi pin- 
ezérek nagyszámú derék testületé f. évi február 28-án este 
tartotta meg a Tisza-szálló dísztermében fényesen sikerült 
báli mulatságát. A vigalom mindvégig fesztelenül, derült 
hangulatban, késő hajnálhasadtáig tartott. A jelenvolt höl
gyek szórakoztatásáról a férfiak jó kedélye gondoskodott. 
A rendezőség élén Adám Ödön kávéház-tulajdonossal, dere- 
kas munkát végzett a bál összehozásával. Az első négyest, 
melyre mindjárt nyolezvan pár sorakozott, Puska József 
huszár-főhadnagy rendezte. A tánczmulatságon, melyhez 
Erdélyi Kálmán zenekara muzsikált, jelenvoltak:

Asszonyok: Ruffjánosné, Keth Károlyné, özv. Baxveschitz 
T.őrinczné, Skultéty I.ajosné, Somogyi Dánielné, özv. Miháj- 
lovitsné, Kövessy Gézáné, Dózsa Jánosné, Vastagh Józsefné, 
Vastagh Károlyné, Fischer Fülöpné, Rösler Józsefné, Török 
Sándorné, Ábrahám Istvánné, ScheiberRezsőné, WolfÁrminnc, 
Szabó Gyuláné, Hegedűs Mártonná, Würst I,ászióné, Konrádt 
Tóbiásné, Reiningerné, Gyuritza Józsefné, Weidermann 
Jánosné, Szabó Pálné, Rosenbaumné. Petrovitsné, Schnur 
Györgyné, Totzcr Ferenczné, Pollák Arnoldné, Inczc 
Károlyné stb.

Leányok: Dóczy nővérek,RózsaRózsika, Szőke Esztike, 
Satkovszky Rózsika, Berta Ilonka, Incze Etelka, Reiningcr 
Etelka, Fried Rozika, Török Juliska, Csellók Annuska, Papp 
Etelka, Szőllősi Ida, Sziegl nővérek, Hitte Etelka, Ábrahám 
Mariska, Masa Ida, Masa Ottilia, Vankó Erzsiké, Wolf nővé
rek, Mucsi Rózsika, Buday Róza, Buday Ilonka, Sándor 
Annuska, Vargha Ilonka, Hegedűs Piroska, Würth Gizella, 
Csobanovits nővérek, Korpássy nővérek, Gyuritza Rózsika, 
Kovács Mariska, Kovács Rózsika, Wiedermann Boriska, 
Fekete Ilona, Szabó nővérek, Rosenbaum Jolán, Schnur 
Regnia, Totzer Rózsika, Reisingcr Gizella, Both Zsuzsika,

— Ö s-Budavára epilógusa. A hajdanta vidám Üs-Buda- 
vára mulatóhely pusztulásának szomorú epilógusát közli a hivatalos 
lap f. évi február 21-diki száma következőkben: Csőd. 14900/901.
A budapesti kir. Kereskedelmi és váltótörvényszék közhírré teszi, 
hogy a vagyonbukoll Ös-Budavára részvénytársaság bej. ezég 
ellen az 1901. évi január hó 24-én 0119. szám alatt kelt végzés
sel nyitott csőd a kir. törvényszék 14900/001. számú végzésével 
a csődtörvény 165. 8-a, értelmében a mai napon vagyon hiányá
ban megszünteltetett. Budapesten, 1901. évi február hó 10. nap
ján. A budapesti kir. kereskedelmi és váltói örvényszék.

M eg ren d e lések n él k érjü k  t is z te lt  o lvasó ink at m ind ig  la p u n k ra  h iv a tk o zn i.
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Letört bimbó. Részvéttől közöljük, hogy Kolozsvár 
ogyik szorgalmas ős derék polgárának gyásza van. Ilj. Pferschy 
Ferencz vendéglős és nojo szül. Krislo Viktóriának gyásza van. 
Rforscliy Irénko édes jó lelke, miután 17 hónapig ill o földön 
időzölI, múlt hő 20-án éjjel 1 órakor meghall.

Budapesti állapotok Szentesen. Budapest példája 
magával ragadta Szentest, ezt a derék nagy alföldi metropolist 
is. A város derék atyáit bizonyára az a gondolat téveszthette 
meg. hogy ha Budapest építhet Vigadót, sőt Vigadókat, sőt vásár- 
csarnokait és más egyéb középületeit is megrakhatja korcsmákkal, 
líjpeslon lám a községházára is esett egy! miért no épithelno 
Szentes, a nagy, a s?óp, a gazdag Szentes is úri, díszes szállodát 
s beléje aranyos, kedves kis korcsmát? Már hogyne építhetne? 
llát épített is. C.sakhogy csípje meg a fészkes— fecske! Hübnero 
van ám a dolognak. Baj esett a gyönyörű ragyogó alkotmányon, 
melyen fényesen büszkélkedett a legnagyobb magyar költő, Petőfi 
neve. l'gy esett ugyanis a dolog, hogy a legutóbbi városi köz
gyűlésen kipattant a titok, hogy a KiO.OOO forintra terveit Petöfi- 
szálloda, amely nem egyéb kártyavárnál s minden pillanatban 
összedőléssel fenyeget 200,000 forintba került. Ez az összeg azon
ban még nem bizonyos, mert minden valószínűség szerint még 
emelkedni fog néhány ezer forinlocskával. A végösszeget még ma 
sem lehel tudni, majd csak egy év múlva 1002. év május havá
ban, amikor a város a vállalkozókkal megejti a végleges leszá
molást. Már most aztán nagy az ijedelem Szentes városában, 
mert akár kölcsönt vesz fel a város, akár pótköltségvetési készít, 
egy bizonyos, hogy újabb és pedig nem megvetendő teher fog 
nehezedni az adófizetők vállaira. Ks a terhet leginkább azok fog
ják legsúlyosabbnak találni, akik talán életükben sem teszik ál 
lábukat a Petöfi-szálloda küszöbén. Hát megártott a pesti példa? 
Meg bizony. A tanúság pedig az, hogy a város no építsen szállo
dát és tartson korcsmát, mert az építéshez is no meg ta'án a 
korcsmállatáshoz is kell csak valamit érteni. Úgy bizony !

— Pinczér-g-yujtó. Mint már lapunk f. évi febr. 15-diki 
számában megírtuk, országos nyugdijegyesületünk központi igaz
gatósága szerződést kötött Gönczi/ Illés budapesti gyufakcrcskedő- 
vel, melynek értelmében nevezett kizárólagos jogot nyert „Pinczér- 
gyujtó* elnevezés alatt első minőségit svéd rendszerű és hazai 
gyárban előállított gyújtónak forgalombahozatalára, viszont Gönczi/ 
Illés ur kötelezte magát arra, hogy a gyújtó gyári bruttó ára 
után ő°/o-ot fizet felerészben a „Szállodások, vendéglősök, k ivisok, 
pinezérek és kávéssegédek orsz. nyugdíjéggesiilete", felerészben a 
„ Budapesti vendéglősök és pinezérek menhelye* alapja javára, egy
ben pedig szavatosságot vállalt az iránt, hogy a magára vállalt 
ő'V'i éri összege legalább is ezer koronát fog kitenni. Örömmel 
jelezhetjük olvasóinknak a csinos kiállítású, finom minőségű és 
a temesvári gyár által előállított, tehát tisztán hazai gyártmányú 
„1‘ine.zér-gyújtó“ — melynek czimkéje védjegyezve van — már- 
ezius első hetében forgalomba került és egyszerű levelező-lapon 
a rendes piaczi áron a fővárosban telephon utján is Groszmann 
és Gönczi gyufakereskedőnél (Budapest, VII. Klauzál-ulcza 10. sz. 
alatt) bármikor megrendelhető. A „mi gyújtónkat" első meg
jelenésekor mindenütt osztatlan rokonszenvvel fogadták, sőt már 
Kassára is ment belőle egy nagyobb szállítmány és nem szenved
het, kétségei hogy szakiparunk összes munkásai tehát főnökök és al
kalmazottak egy aránt vetélkedve arra fognak törekedni, hogy üzleteink 
ben mindenütt csak a mi gyufánk a „Pinczér-gyufa" legyen hasz
nálva. Egyikünk se felejtse el, hogy nemcsak a hazai ipar 
pártolásáról, hanem nyugdijegyesületünk és menhelyünk anyagi 
érdekeiről is van szó! Vásároljunk tehát pinezér-gyújtól1

— A „Szom bathely i szállodások, v endég
lősök és p inezérek  eg yesü le te44 az elszegényedett 
kartársak felsegélyezése czéljából —  mint lapunk előző 
számában megírtuk —  február 13-dikán fényes sikerű 
tánczmulatságot rendezett. Az úgy erkölcsi, m int anyagi 
tekintetben rendkívül sikerül bálon a következő felülfizcté- 
sek történtek: Törley József pezsgőbor-gyáros 20 korona, 
Puntigámi sörgyár 20 korona, Wieselmann Mór 11 korona, 
Pollák Ármin, Kőbányai részvényserfőzde, Stróbl Alajos, 
Stankovits Ede, özv. Grimm Károlyné, Rciningshaus test
vérek, Kleinoschek testvérek egyenként 10 korona, Éhen 
Gyula, Köhler György, Németh Károly, Heinrich János, 
egyenként 8  korona, Landgraf János. Bierbauer Lajos, 
Gábriel György, Köhler Gusztáv, Mózer Sándor és Károly, 
Rechnitzcr N., Brenzső Ferencz egyenként 6  korona, Ilanis 
József, Hincz Emil, Fogler József, S traidt István egyenként 
5 korona, Czifrák Nép. János, Udvardy N., H illebrand 
(Sopron), Éberhardt Mihály, Korándy Ferencz, F in ta  György, 
Horváth Kálmán, Matics Imre, Lénk Kajetán, Pranger Ernő, 
Horváth György egyenként 4  korona, Butti Ferencz, Ilacker 
Hermán, Lupitz Albert, Nyúl Mihály, P intér Dezső, Horváth 
Lajos, Deutsch Miksa egyenként 3 korona, Biró nővérek, 
özv. Bcrzay I .ajosné, özv. Knausz N., Somogyi Sándor,

Stróbl István, Simon Gyula, Takács Sándor, Ilacker János, 
Basch Vilmos, YVeber Károly, Szmoján István, Szántó Kálmán, 
Ilacker Samu, Báder Antal, F ekete  János, Bors Viktor, ifj. 
P intér József, Badits Lajos, Ile ig li István egyenkint 2 korona, 
W itm er János, N eubrandt N., Baumgarten Jenő, Müllcr 
Lajos, Mclus N. Lajos, Löw János, Friedl József, Nagy István, 
Farkas Sándor egyenként 1 korona.

Bérietek.
Eladó vendéglő. Törköm községben (Brassó vármegye) a fő

it tezában 72. házszám alatt egy élénk forgalomnak örvendő ven
déglő, mely áll a megfelelő nagy pinezéken kívül 7 czélszerü helyi
ségből és ogv nagy lánczteremből, azonkívül egy két szobából 
álló bolthelyiséghől, úgy szintén a szükséges melléképületekből, 
melyért ez idő szerint 1200 kor. évi haszonbért fizetnek és a mely 
a legjövedelmezőbb vendéglők egyike; továbbá a vendéglő telkén 
levő gőz-, kád- és tükörfürdő a legújabb berendezéssel és felszere
léssel együtt családi körülmények folytán szabad kézből eladó. 
Megjegyzendő, hogy a gőzfürdőnél működő s legújabb szerkezetű, 
busz lóerejü gőzkazán, bármily más üzleti czélra(gőzfürcsz, gőz
malom stb.) is használható. Értekezhetni Türkösön a tulajdonos
nál Benedek János, községi bírónál 20. házszám alatt.

Korcsma haszonbérlet. A vajda-hunyadi állami vasgyárhoz 
tartozó szálloda és gyári vendéglő részére kezelő vendéglős keres
tetik. Vállalkozni szándékozók felhivatnak ajánlataikat legkésőbb 
f. é. deczcmber hó lf>-éig a M. kir. bánya és kohó személyzet 
fogyasztási szövetkezet igazgatósághoz benyújtani, a hol a részleles 
feltételek is megtudhatók.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A m. kir. államvasutak kolozs
vári iizletvezelöségc a m. kir. államvasutak Segesvár állomásán 
berendezett vendéglő bérletére, mely 1001. július l-lől számítandó 
3 éven át tart, pályázatot hirdet. Határidő 1001. április 1. déli 
12 óra. Bánatpénz 400 korona.

Fürdövendéglö-bérlet. Csikmegyébcn Tusnádfürdőn folyó évi 
április l-ső és következő napjain nyilvános árverés utján három, 
esetleg öt egymást követő évekre bérbe adatik az oltani gyógy- 
csarnok, vendéglő, kávéház a hozzátartozó mellékhelyiségekkel, 
u. m. étterem, tálaló, vendéglős lakása, cselédszobák, konyhák, 
pincze, jégverem, kávéház, kártyázószoba. Kikiáltási ár 7000 
korona.

Apró hirdetések.
Polqár Sándor, m. kir. szab. nyert orvosi mü- és kötszerész

nél, Budapest, VII., Erzsébet-körut 50. sz. jutányosán beszerezhetők 
„hazai* gyártmányú sérvkötők, hátegyenestartók ortopaed ai-készü- 
lékek, müláb, mükéz stb. betegápoláshoz szükséges eszközök és tár
gyak. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Hegyi borokat ajánl természetes, tiszta és jó minőségben 
szavatosság mellett, alulírott termelőkből álló szövetkezet. Fellöv
és vörös borok hektónként 40 koronától fölmenő árban, kor és 
minőség szerint nagy választékban kaphatók. Árjegyzék kívá
natra dijmentve küldetik. Hordók jutányos árban számíttatnak, 
vagy kölcsön is adatnak, bérmontes visszaküldés mellett. A borá
szati egyesület igazgatósága, Esztergomban.

Teleki Zsigmond cs. és kir. udv. bornagykereskedő Pécseit 
ajánlja nagy bor-, pálinka-, amerikai-, európai- és ojtott vessző
készletét: őszkor saját termésű csemege szőlőit.

Tiszta bori likőrt, különléges pálinkát venni akarók kérje- 
n k árjegyzéket Székely borkercskedé3töl, Székely-Keresztur.

Rózsapaprika szép szinü, nem erős, egyedül kapható Pálfy 
Testvérek cs. és kir. szab. paprika gyárában Szegeden.

Pa.irika minden fajban. Édes-nemes paprika Káldory Sománál 
Szeged.

Börszék'par és butorbőrsajlolás Kendi A. Budapest, IV. 
Károly-utcza 2. az evangélikus iskolaépületben. Nagy raktár valódi 
bőrszókek és karosszókekbon jóval olcsóbb árban mint eddigi 
Vidéki megrendelések gyors és pontos eszközlése.

Üzleti liirek.
Kováoh László vendéglős Nagyváradon átvette az oltani ipar- 

testület kert-ulezfti házában levő „Nemzeti Szállodát44, melynek 
eddigi bérlője Schück József a „Széchenyi szállodát veszi át. — 
Bock Lajos vendéglős f. évi február hó 20-án vette ál a pécsi 
Nemzeti Casino vendéglőjét és sörcsarnokát és az ottani uj sör
gyár „Abbázia* nevű mulatóhelyének vendéglőjét. — Milöcker Lajos 
a debreczcni „Bika-szálloda részv.-lárs.* volt igazgatójs átvette 
az uj tátrafüredi fürdő vendéglő és kávéház ve/.olését. — Ottó 
V ik tor soproni vendéglős megvette Schüsslcr János Hummcl-utczai 
vendéglőjét. — Gregorits Ferencz közkedveltségnek örvendő buda
pesti vendéglős f. évi február hó közepén újra átvette a budapesti 
helyőrségi tiszti Casinoja vendéglőjének bérletét. — W olf Vilmos 
budapesti vondéglőskörökben előnyösen ismert hentesáru és 
csomegekeroskcdö megvolté a VI. kor. Gyár-utc/.a 8. sz. alatt levő 
„Arany kakas* vendéglőt és azt teljesen átalakítva f. évi április hó 
1-én nyitja meg.

H ird etési rovatunkat lapu nk  olvasóinak becses figyelm ébe aján ljuk .
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V e n d é j j ' l ő
sertésközvágóhid közelében, sarokhelyiség bérbeadó. | 
Bővebb felvilágosítással szolgál

a házfelügyelő,
I X .  kor., Külső Soroksári-itt 1 'l a.

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG!l^illdrd-gol^ó- * * * * * * *  * * * * * *  ^ölcsönzö-vdllalcit.
Égy játszma tekegolyő havonként 3 forint.

A golyók havonként kétszer is tetszés 
szerinti nagyságban újakkal kicserél

hetek.
Prospektussal és felvilágosítással szolgál:

e g r i e d  Z s i g m o n d

müesztergályos
Budapest, VI., Nagymezö-u. 9. sz.

Rákóezytéri vásárcsarnokban
folyó évi május hó 1 -töl a

korcsmahelyiség kiadandó.
Értesítés ad a vásárcsarnok felügyelősége.

M -BÉRÉNYBEN ---- r-.= = z = = ™

JCollár J á n o s
szölötelepén 5 hektoliter 50 fokos, kis üstön főtt, 
valódi szilvapálinka, 25 literenként is kapható. 
Literje 1 forint. O O á á O O O O á O G á

jxkejxbejí!

KRISTÁLY
l l  á s v á n y v í z

A legjobb és legizletesebb 
üditö ital, a bort nem festi, kü- 
lönösen fröcscsre alkalmas.

VENDÉGLŐSÖK 
MENHEIYE ÉS* 
S / . V K . P K . *  

ORSZ NYÜGOi r 
EGYESÜLETE

TEMESVÁRI 
...............  '^/GYÁRTMÁNY.

Első Magyar Gyujtógyár R.-Társ.

a ,V,“n,lé«l«siik  in<“iilicl.v<\
és a

sz. V. K. P. K, Orsz. Nyiiflflljcoycsüitiü
javára .

•£• 1>'<Írali t ú r  :

Groszman és Gönczi
BUDAPEST. VII.. Klauzál-utcza 10 szám.

Ries és Berhovits
BUDAPEST, Kerepesi-ut 66.

cs. és kir. szab. nikkel-óit -szifonkupak-  és gépgyár.
Szabad, szénsav- és kénsav-szikvizgépek,

vízszűrők és sörnyomékésziilékek.
Ú jd o n ság !

Higiénikus, minden visszaélést kizáró

0 „UHICUM" szifonfejek I
Ries és Berkovlts szabadalma.

m P A I  í*  elsőrendűf f * * *  *■#!■■■ oseh szikvizüvegek.

Ries és Berkovits szabadalma.
ELŐNYÖK i Sarokelosorbulás és piszok
lerakodás kizárva. Továbbá legnagyobb 
explozióellentálló képességgel bírnak.

I W  Legizlésesebb fagon.

Csak akkor eredeti és 
valódi, hogyha az 

üveg alja a fenti véd- 
Jegygyel van ellátva.
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k w i z u a  F E R E N C Z  J Á N O S
<s. é s  k i r .  o s a t . m a g y . ,  r o m á n  h i r .  é s  b o l g á r  f e j e d .  u d v .  s z á l l í t ó ,

K e r ü le t i  gyógyszerész K o i ’u e n h u i  g ,  Bées mellett
8  a r a n y ,  19 c a i l s t  ó r e m ,  3°  é s  e l i s m c r ö - o k m d n y .  «

, x. ,,-*...-,,,1 i s t á l l ó k b a n ,  v a lam in t n a g y o b b  k a t o n a i  é3 
Közöl 40 óv ^ “ ^ h a n  lu m n á la th a n  v an  e r ö 3 i té 3 Ü l  n a g y o b b  e rö v n e g -  

lo íS b b *  f t c . a m o a á e o k .  r a r . a u i a a o k  « .  í n a k  
:? 37. ité^ S K  AV-an, t l  a  lovakA t k i v á l ó  t e l j e s í t v é n y e k r ?  a z  

V .V In*  V alódi P csak  fön ll v é d j e g g y e l  k a p h a tó  az  O sztrák- 
; , : M . ív S m ó n » r ‘ l>i« m lt> d e . f y í í y K W r t í r á t a n  é s  d r . Eu o r l « | u . . .

* «r««y-, '»  *  cUs"“ ro

A l l a t o r v .  d i S t l k a i  s z e r . lo v a k - ,  m a r h á k -  é s  j u h o k n a k .  Közel 
50 év ó la  a  leg tö b b  is tá lló b a n  h a sz n á la tb a n  ó tv ág y liiá n y n á l, ro ssz  
em észtésnél, v a la m in t toh en o k n él a toj ja v í tá s a  s a  te jo lö k ép easó g  foko
zása  czóliából. líg y  doboz 1 k o r. 40 ü l. ,  fél doboz 70 111. V alódi csak  a 
fönt! véd jeg y g y e i és kap h a tó  m inden  g y ó g y sz e r tá rb a n  és d ro g u a k o r  

k ed ésb en . F ő ra k tá r  : •
Török József gyógyszertára, Budapest, VI,, Király-u. 12.

Szálloda
Magyarország egyik legnagyobb, legintelligensebb és igen nagy for
galmú kereskedelmi városában, megyeszékhelyen, igen sok katona
sággal az első és legjobb üzlet ottan, mely áll 4(> berendezett 
vendégoba, egy nagy és kis tánczlercm, 1 nagy étterem, kávéliáz 
sorház- és korcsma-helyiség, nagy udvar, istállókkal stbivol ol*> 
látva, valamennyien elegánsan bebulorozva az összes évi bére 
SOOO forint, mull évi szoba bevétele volt 12,000 forint; a kávéház, 
étterem, sörház, korcsma, istálló sildnek bevétele múlt évben volt 
00,000 Irt, csakis tulajdonos nyugalomba helyezése miatt eladó 
2H,000forinlérl, melyre legkevesebb 10,000 forint lefizetendő azon 
nal készpénzben, a fennmaradó összeg a 9 évi bórlartama alatt 
törlesztendő részletekben; továbbá szálloda Budapesttől egy őrá 
nyira nagyobb városban, 12 vendégszoba, kávéház., étterein, nagy 
láneztcrcm slhivcl ellátva az első és legjobb üzlet ottan, évi bér 
2d00 frt, múlt évi forgalma volt 28*000 frt, eladási ára 8000 frt, 
melynek fele készpénzben lefizetendő az átvételkor, fele pedig 
részletekben. Azonkívül több igen jómonetelü vidéki és fővárosi 
szállodák, vendéglők, beszállók és kávéházuk eladók avagy teljes 
berendezéssel együtt bérboadandók, úgyszintén szállodai, kávéházi 
és vendéglői helyiségek üresek vagy bérboadandók mindenkor elő
jegyzésben vannak s felvilágosítást csakis direkte rcílcklánsoknak 
nyújt Niemetz Gyula szálloda, vendéglő és kávéházi üzletek adás
vételi irodája Budapest József-körut 22.

Nügyforgalmit ponton, egy szép tágas vendéglői lic lji-  
séff, sarokház, közvetlen mollelte fekvő lakással és hozza- 
tartozó helyiségekkel, 1001. május 1-éio kedvező feltételek | 
melllett K iadí. Ugyanott egy hentesnek való ü llc t -  

helyiség azonnal kiadó. Bővebbet 
S z á l k á i  S á n d o r n á l ,  Magyar Színház.

PSERHOFER J.

, 'V é R T IS Z T IT Ó M M M M I i
évtizodek óta el vannak torjedvo az egész vili- 
°'on s kevés azon család, a hot ez a |.á l 'í l tI ;m  

li!ízia.vóays*ci- h iá n y z ik ,  
ki l a b d a c s o k a t  az orvosok különösön az 

oly h toknál ajánlják, amelyek n e h fz  e rn ís z -  
l é s n e k  s  d u g u lá s n a k  köveikezményei pld. 
z av a r az o |> ek o rin aé st)o n , m á j fá jd a lm a k  
szó l b á n tá l m á k , k ó l lk a .  a r a n y á r  stb.

Vértisztitó hatásuknál fogva kiválóan jó hatást 
gyakorolnak v é rs z e g é n y sé g  esotoiboit s az 
óbból származó bajoknál, mint id e g e s  fe jfú - 
j }|s ,  s á p k ó r  stb. E vértisztitó labdacsok nagy 
el i ye, hogy szelíden hatnak, fájdalmat nem 
okoznak s igy a leggyöngébb szervezettel biró 
< gyének, sőt gyermekek is tá 'ran  használhat
ná ír. — 1 doboz, mely 15 labdacsl ól áll í í l  kr.

1 tekercs, mely 6  doboz 1 frt 0 5  kr.
A pénz előzetes beküldése után bérmentve.

1 tekercs I  frt 2 5  kr., 2 tekercs £  frt 3 0  kr..
3 tekercs 3  frt 3 5  kr:, 10 tekercs O frtííO  kr.

Használati utasítás mellékelve. ■   — :
Eg-y ed ü li  k é s z í t ő  é s  s z é t k ü ld é s t  fő r a k tá r :

Pserhofer J. gyógyszertára
I I É I S ,  I . ,  S ln g c r s t r a s s c  1 5 .

Budapesten: Török József gyógyszertára
K ir á ly -u tc a  12.

E l t e r j e d t s é g ü k n é l  f o g v a  e  la b d a c s o k  a  le g k ü lö m  
b ö z ö b b  a la k o k b a n  é s  n e v e k  a la t t  u tá n o z ta tn a k ,  

ih t e h á t  m in d e n k i o s a k  P S E R H O F E R -fé le  v ó r -  
t i s z t i t ó  la b d a c s o k a t  k é r je n ,  s  c s a k  a z o k  

v a ló d ia k ,  a m e ly e k  d o b o z a in a k  fe d e -  
.P S E R H O F E R "

W p . v a ló d ia k ,  a m e ly e k  d o b o z a im  
lé n  p ir o s  s z ín b e n  „ P S E R H i  

k é z ír á s a  lá th a tó .

Évi 22—24 ezer forint forgalmú

W f k á v é l i á z ,  mm
évi bérösszeg 2500 frt vidéki megyeszékh ilyen cgv megbízható 
és legalább 5000 frtlal rendelkező egyénnek átadandó. Aján
latokat „Megbízható* jelige alatt e lap kiadóhivatala továbbit, 
esetleg felvilágosítással is szolgál.

ifj. J-jaggenmacherH-Sörfőzde

, .. _ dapesrenVKárfár-ufcza 5.
Haggenmacher Kőbánya-.’-Haqgenmscher Budafok.
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