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legjobb asztali- és üdítő Ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- ás holyaghu- 

rutnál. s
Hattöui ÜCUI'ik, Karlsbad i» Sudapl

A  , R e g e n e r á t o r 1

világítási czélokra alakult társaság 
Budapest, VI., Uj-ulcza 20. gozizzó- 
fény számára egy regeneráló készü
léket hozott forgalomba.

Ezen készülék hivatva van min
denki figyelmét magára vonni, aineny- 
nyiben egy ép oly egyszerű mint el
més és minden ,. Auer"-égöre alkal
mazható készülékkel, nagyobb fény
nél óriási megtakarítás érhitő el.

A .Regeneráló'-készülék működésre 
az elégésre kerülő levegőnek előmele
gítésen alapszik, miáltal világítótest 
izzását nem pusztán a gáz elégése 
idézi elő, hanem elősegíti a melegí
tett levegő hőfoka is 

A „Regeneráló“-ké8zülékkel ellátott 
égő sokkal kevesebb hőt sugároz ki, 
mely egyszerű szabályozás által egy
részt kevesebb gáz ég el, másrészt 
pedig a hő nagy része fénynyé alakul 
at, miért is különösen nyilvános 
hel.ek — kávéházak, vendéglők stb. 
-- világításánál nagyon fontos sze
repre van hivatva.

20—30%-nyi gázmegtakaritás az Áuer-égöre alkalmazva. 
Nincs többé cylnder törés. Az izzótest leggazdaságosabb 
kihasználása.

M im ién  g á z fo g y a sz tó n a k  n é lk ü lö z h e t  le n .
Költségvetésekkel a gázmegtakaritás mennyiségének és 

értékének kiszámításával valamint minden egyéb e szak
mába vágó fclvilágosilással, a társaság — VI., Uj-utcza 
20. sz. — szívesen és díjtalanul szolgál.

A teljes készülék ára Budapesten felszerelve 6 korona, 
mely gázmegtakaritás folytán már rövid idő alatt önmagát 
kifizeti.

Megrendeléseket felvesz a budapesti vezérügynökség:

Lederer és Reich VII., Hársfa-utoza 59 b.
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sörkimérö-készülékeket szabad, léghűtővel.
Elvállal régi készülékek átalakítását.

választék bor- és sör-csapokban,
valamint mindennemű szivattyúkban. ^

■w *

| A legfinomabb palaczksör |
a.világhírű pilseni polgári sörfőzde alap. 1842-ben $

„p ilsen i ősforrás
nevezetű gyártmánya.

Vidékre pastcurizálva küldetik, miáltal 4-

u

G heti
& tartósság biztosítva. Budapesten házhoz szállítva. 

Rcndclményekct kérjük kizárólag czimünkre, mint a 4; 
magyarországi vezérképviselethez küldeni.

M E Z E Y  é s  T Á R S A
I t u i l a p c s t ,  I X . ,  I l a n o l d c r - u t c z n  4 .  s z .  #

4;T elefon  : 5 8 —60. 4.-
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Budapest, V., Váczi-körut 68.
A müncheni „Löwenbrau“ sör

főraktára.

Hordó vagy 10 palaczkos rendelm ényt házhoz szállít.
Vidéki megrendeléseket pontosan eszközöl.
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A la p ítv a  1864.

Löwenstein M.
C z é g t u l a j d o n o s :

LÖWENSTEIN F.NÁND.
BUDAPEST

F ő ü z l e t :

IV., Vámház-körut 4.
( e z e l ő t t  E s k ü t é r . )  

F i ó k - ü z l e t :

IV., Kishid-utcza 7.

F ű s z e r- , cse m e g e -, con - 
s e rv - , s a j t - ,  va j-, bor-, 
pe zs g ő -, co gn ac-, te a -, 

és ru m - ra k tá r .

S ü r g ö n y c z i m :

L ö w e n s t e i n
Vámház-körut.

D O M M Ű ' S jC C

Belatini Braun A.
V e l e n c z e  (Fehéimegye.)
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
A SZÁLLODÁS-, VENDÉGLŐS-, KORCSMÁROS- ÉS K Á V ÉS-IPAR ÉRD EK EIT ELŐM OZDÍTÓ SZAKLAP.

A „SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE",
A „DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁRO SI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSM AROSOK

IPA RTÁ RSU LA TA ",
„N A GY V ÁRA D I SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, K Á V ÉSO K  ÉS KORCSM AROSOK IP A R T Á R S U L A T A " , 

AZ „ÚJVIDÉKI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATA",
A „K A SSA I VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, KORCSM AROSOK ÉS PINCZÉREK EGYLETE"

AZ „ARADI VENDÉGLŐSÖK ÉS KÁVÉSOK IPA R T Á R SU LA TA "
„SZEGEDI SZÁLLODÁSOK, KÁVÉSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPA RTÁ RSU LA TA "

A „GYŐRI SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, ITALMÉRŐK ÉS KÁVÉSOK IPARTÁRSULATA"
A „SZATMÁR SZ. KIR. VÁROSI VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS PINCZÉREK EGYESÜLETE" 

H I V A T A L O S  L A P J A .
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:

Negyedévre ............................................. 3 korona.
Félévre .............. ..............................— 0 »
Egész évre .............. ........................ — 12 »

l i g j e s  szá m  Ara r»o fillér.

M e g j e le n :
minden hónap 1. és 15.

napján.

Szerkesztőség és k iad ó h iv a ta l : 
B udapest, V. kér., L ipó t-kö ru t 9. sz. 

Hirdetések felvétele ugyanott.
K é z i r a t o k  n e m  a d a t n a k  v i s s z a .

Felelős szerkesztő: Főszerkesztő : Szerkesztő és kiadóhivatali főnök :
F. K I S S  L A J O S Dr. SOLTI ÖDÖN B Á R T A  B É L A

llííroin közgyűlés.
Amint a munka előestéjén őszinte ürömmel üdvö

zöltük a székesfővárosból s az ország legkülönbözőbb 
vidékeiről a köz érdekeinek szolgálatára egybegyült 
szaktársakat, kik nem kiméivé pénzt, időt és fáradtságot, 
készséges ügybuzgalommal és őszinte lelkesedéssel vették 
ki mindenkor részüket az iparunk terén felmerült bajok 
és reformtörekvések orvoslásában és illetve megvalósí
tásában, ép oly örömmel és elismeréssel köszöntjük 
őket elvégzett nagy munkájuk után, melyről bízvást 
hisszük és reméljük, hogy mindnyájunk óhajtotta áldásos 
gyümölcseit nemsokára meg fogja hozni. A szállodás- 
vendéglős- és kávésipar helyzete úgy a székesfővárosban, 
mint a vidék metropolisaiban még mindig felette vál
ságos s úgy itt mint amott az üzletek szaporodása nyomán 
felburjánzó illoyalis verseny, a nagy községi és állami 
adók, egy uj jelenség az iparunk te rén : a vendéglősök 
és kávésok ellen irányuló kartellek súlyos teherként 
nehezednek iparosaink vállaira. Helyes tehát, ha ugyanok 
erőik, erkölcsi és anyagi befolyásuk egyesítése és egy
azon végczélra irányítása által a „Magyar Vendéglősök 
Országos Szövetsége* révén most már a multénál is 
fokozottabb mérvben törekednek s ily utón egyébb tár
sadalmi és a magyar közműveltséget szolgáló intézmé
nyeiket is megvalósítani igyekeznek valaminthogy nem 
eléggé méltányolható törekvésük az is, hogy a magyar 
ipar alkotásainak terén páratlanul álló egyesületük, a 
„Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávés- 
segédek orsz■ nyugdíjegyesületeu megerősítése,, fejlesztése 
és kiterjesztése utján nemcsak a maguk, hanem alkal
mazottaik jövőjét és anyagi boldogulását a mai bizony
talan állapotokkal szemben megbízható és megnyugvást 
adó alapra igyekeznek fektetni. A két intézmény tevé
kenysége, mint lánczszem a lánczszemhez fűződve — 
szervezetében és végczéljaiban azonos elvek alapján 
egyformán szolgálja karunk szellemerkölcsi és anyagi 
érdekeit és soha cl nem múló hála Írja emlékezetünkbe 
azok neveit, kik e czélból soraink élére állva e két 
közhasznú intézményt életre hozták, megerősítették és 
felvirágzásra juttatták. Nemes és közhasznú, iparunk 
alkalmazottainak érdekeit jelesen szolgáló munkát vé

geztek a „Magyar Pinezérek Országos Egyesülete“ köz
gyűlését intéző vezérférfiak is és ha — amiben nincs 
okunk most már kételkedni — munkájukat a várt ered
mény fogja koszoruzni, úgy méltó jutalomra fognak 
találhatni abban a tudatban, hogy rendbehozlák egy 
életrevaló, de eleddig szervezetlen társadalmi osztály 
ügyes-bajos dolgait, határozott alakba öntötték törek
véseit s igy a társadalmi érvényesülés felé is segítették 
azt. Az ipari alkalmazottak lehető boldogulása érdeke 
az iparnak magának s mert a főnökök intézményei 
lényegükben ugyanazon végczélt szolgálják, természetes, 
hogy a közösség ébrentartása eredményében csak 
mindkét fél érdekeit szolgálja. Az egyesülésben rejlő 
erő itt is éreztetni fogja jótékony kihatását és ezért 
óhajtandó, hogy alkalmazottaink — felfogva a ma ked
vező alakulását — necsak lelkesedéssel, hanem kitartó 
és buzgó munkával siessenek annak az intézménynek 
szolgálatára, mely legfontosabb létérdekeiket van hivatva 
szolgálni. Ha a holnap méltó folytatása lesz a munka 
kezdő napjának, az eredmény sem fog magára sokáig 
váratni.

A lefolyt közgyűlésekről szóló tudósításaink a kö
vetkezők :

I.
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetségéinek köz

gyűlése.
Az 1900. évi szeptember hó 12-dikén Aradon tar

tott IV. országos vendéglős kongresszuson megalakult 
„Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ f. évi szep
tember hó 3-dikán délelőtt 10 órakor a székesfővárosi 
Vigadó kistermében tartotta első évi rendes közgyűlését 
a szövetség alelnökónok Oliick Frigyesnek elnöklete 
alatt, melyen a „Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsmárosok ipartársulata", a „Budai I—111. kér. 
szállodások, vendéglősök, bor és sörmérők ipar- 
társulata11, továbbá az aradi, debreczeni, szegedi, 
kassai, temesvári, győri és brassói ipartársulatok 
küldöttségei és ezeken kívül még egyéb váro
sokból is igen sok szállodás, vendéglős és kávés 
jelent meg. A közgyűlés, mely mindvégig élénk érdek
lődés mellett folyt, nem vonta ki magát ama fájdalmas

H irdetési m a t a s k a t  I t f u k  t l iM é i ia k  kecses figyelm ébe a já n lju k .
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hatás alól, amely iparunkat egyik leghatalmasabb osz
lopának idősb. Kommer Ferencznek szövetségünk szak
osztályi alelnökének, nyugdijegyesüleiünk alelnökének s 
budapesti ipartársulatunk választmányi tagjának vá
ratlan elhalálozásával érte. Az az emelkedett szellemű 
beszéd, melylyel Qliick Frigyes Kommer Forencz 
emlékét méltatta, a  mód, amelylyel ennek az emléke
zetnek a közgyűlés tagjai áldoztak, felemelő érzést kel
tett mindenkiben, aki ennek a jeleneteknek tanúja volt, 
de egyúttal ragyogó bizonyságtétel amellett, hogy az, 
aki a mi érdekünkben küzd és fárad, nem végez hiába
való munkát, mert nemcsak életében, de a halál után 
is megkapja megérdemelt jutalmát.

Az ismerkedési estély.
Az országos szövetség közgyűlését előkészítő köz

ponti igazgatóság ama kimondhatlan veszteség folytán, 
mely a szövetséget és a magyar vendéglösipart idősebb 
Kommer Fcrencz váratlan elhalálozásával érte a  köz
gyűlést megelőző napon tartott gyűlésén elhatározta, 
hogy az általános gyászra való tekintettől, mely iparunkat 
érte, az egész szórakoztatásra szánt programmot elejti 
s arra való tekintettel, hogy Qundel János a szövetség 
elnöke, ki Kommer Ferenczben nemcsak egyik leghübb 
munkatársát, hanem egyúttal sógorát is elveszítette — 
a közgyűlésen nem fog résztvehetni, a közgyűlés veze
tésére Olüclc Frigyes szövetségi alelnököt kéri fel. így 
a szeptember hó 2-ik napjának estéjére a kerepesi-uti 
Metropole szállodában ismerkedésre ogybegyült köz
gyűlési tagokat már Olüclc Frigyes fogadta a szövetség 
igazgatósága nevében. Az ismerkedési est a vendéglős
kongresszusok ismert szívélyes hangulatában folyt le. 
Zene nem volt és a jelenlevők — nem mint máskor 
egy asztalnál, hanem apróbb csoportokra oszolva több 
asztalnál külön-külön foglaltak helyet. Mindazáltal több 
beszéd hangzott el.

Priváry Pál (Szeged) emelkedett fel legelőször 
szólásra. „Nem ünnepi beszédet akarok mondani — 
igy szólt — hanem a kegyeletnek akarok adózni, mert 
mai ismerkedési estélyünk nem örömnapot zár le, 
hanem egy szomorú találkozást. Ketten hiányoznak 
közülünk. Az egyik Kommer Fcrencz, aki örökké vissza- 
hozhatlanul távozott el körünkből, inig a másikat tisz
telt és szeretet vezérünket Oundel Jánost az ö elvesz
tése feletti fájdalom tartja tőlünk távol. Mi, az országos 
vendéglős-szövetség tagjai, legjobban tudjuk, mit vesz
tettünk Kommer Ferenczben. Azt hiszem e tekintetben 
nincs közöttünk semmi eltérés, mindnyájan egyformán 
érezünk s azért azt hiszem mindnyájuk helyeslésével 
fogok találkozni, amidőn azt indítványozom, hogy hol
napi közgyűlésünk után zarándokoljunk el felejthetlen 
Kommer Ferenczünk sírjához és koszoruzzuk meg azt 
közgyűlésünk tagjai nevében !“

E beszéd elhangzása után, melyet a  jelenlevők 
állva hallgattak Olüclc Frigyes emelt szót: „Egy szo
morú inczidens adja számba a szót szeretett kartársaim 
— amidőn Önöket szeretet elnökünk nevében üdvözlöm. 
De a sors úgy akarta, hogy ma én helyettesítsem őt. 
A szomorú ok mellett, mely erre kényszerit, lelki meg
nyugvással gondolhatunk arra, hogy enyészet nincs. A 
természet rendezte be ezt igy s ez jó. A halál nem 
jelenti a teljes elmúlást, mert minden ami körülöttünk 
van, örökké megmarad s ilyen az emlékezet is. Azért 
jól estek az imént elhangzott szavak, mert én ismerem 
kartársaimat és jól tudom, hogy ami a szivünkből jön 
az ö szivükben meg is marad. (Helyeslés). A sorsot 
megjavítanunk nem, legfeljebb csak enyhítenünk lehet 
s az okozta bajok ellen jó orvosságunk a vigasz. 
Összekötő kapcsot képez ez közöttünk mint valami 
lelki fluidum, mely szorosan összefűzve tart együvé 
bennünket. Egyedül ez az, amivel az iparunk érdekében 
magunk elé tűzött czélokat elérhetjük s amelyek közt

országos szövetségünk létesítése, a nyugdijegyesiilet, a 
szakoktatás magasabb erkölcsi feladatok. A két elsővel 
a magunk és alkalmazottaink jövőjéről gondoskodunk, 
a harmadikkal az idegenforgalom emeléséhez vetjük 
meg az alapot. Az idegenben, ahonnan éppen most 
Önök közé siettem a virágzó idegenforgalmat a vendéglős- 
ipar teremtette meg s ezáltal olyan társadalmi ténye
zővé vált, melynek jelentőségét és érdemeit mindenfelől 
készséggel elismerik. Hogy az idegenforgalom nálunk 
nem emelkedik, annak nem mi vagyunk az okai, nem 
az, hogy emelése és előmozdítása czéljából nem teszünk 
semmit, hanem az, hogy hiányzanak az idegenek (Álta
lános helyeslés). Ha itt lesznek, a magyar vendéglős 
majd megteszi a maga kötelességét (Tgaz! JJgy van!) 
És én arra emelem poharamat, hogy c kötelesség telje
sítésében a tiszta hazafiasság, az iparunk iránti sze
retet s igaz kartársi szeretet legyenek az Önök tám o
gatói. A holnapi nap előestéjén ezért is kitartó erőt, 
kellő komolyságot kívánok Önöknek komoly és fontos 
tanácskozásainkhoz ! Érezzék magukat jól közlünk, mint 
szerető testvérek körében s ha eltávoznak innen, hintsék 
el a vidéken a lelkesedés magvait, hogy Magyarország 
mindenkor büszke lehessen a magyar vendéglősökre. 
(Lelkesr éljenzés és taps).

Ólmosi József a pinezérek és a létesítendő országos 
pinezéregyesület érdekében beszélt. Abból indulva ki, 
hogy Glück Frigyes a vendéglősipar egyik legfontosabb 
feladatának az idegenforgalom előmozdítását és emelését 
tűzte ki, részletesen fejtegette ama fontos szerepkört, 
mely a pinezérekre az idegenforgalom lebonyolításában 
a vendégek fogadása stb. tekintetében vár s ezzel 
kapcsolatban előadta, hogy úgy, mint a vendéglősök 
országos szövetsége az országos pinezéregyesület is erős 
oszlopa akar lenni az országos nyugdijegyesületnek s a 
pinezérek szakszerű kiképzését czélzó szakiskolák ter
jesztésének. (Helyeslés.)

Bokros Károly mindenekelőtt Ólmosi József szavaira 
reflektál s igazat adva neki megjegyzi, hogy Kommer 
halálán kívül a főváros egyéb specziális viszonyai 
is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a székesfőváros vendég
lősei nem a szokott mérvben vettek részt a mai 
estélyen. Majd visszatér az Ólmosi József által han
goztatott eszmékre és örömét fejezte ki afelett, hogy 
épen egy pinezér volt az, aki a nyugdíjazás és lanoncz- 
lcépzés fontos kérdéseit felemlítette. Ezért hálával és 
elismeréssel adózik a felszólalónak, m ert szavaiból 
meggyőződést nyert aífelöl, hogy a pinezéri kar önér
zetes és komoly gondolkozó része is tudomást vett 
arról a  munkásságról, melylyel ő nyugdijegyesületct 
szolgálja, de tudomást vett főleg arról a páratlanul 
álló odaadásról és áldozatkészségről is, melylyel a 
vendéglösiparnak egyik legigazibb előharezosa Olück 
Frigyes a pinezérek szellemi és erkölcsi kiképzéséről 
s a modern kor igényeinek mindenben megfelelő neve
léséről gondoskodik. Poharát Ölnek Frigyesre emeli. 
(Lelkes éljenzés.)

F. Kiss Lajos készséggel engedve a  több oldalról 
hangzott felhívásnak igaz lelkesedéssel és szeretettel 
emelte poharát arra az emberre, aki minden magyar 
vendéglős szivéhez erősen oda van nőve, aki ma éle
tében először hiányzik közülünk: Oundel Jánosra. „Az 
a mély fájdalom mely őt érte — úgymond — elvonta 
közülünk azt az czüslfürtü, aranyszívű embert, aki 
hosszú huszonöt év hosszú és nehéz küzdelmeiben 
mindenkor vezérlő csillaga volt a magyar vendéglő
söknek s akinek ma, hogy nincs közöttünk, bizonyára 
visszasír a lelke hozzánk. De csak testileg van tőlünk 
távol, lelke, szelleme itt él, mozog közöttünk s az a 
szellem, mely ide egybcgyüjtött bennünket, az ő szel
leme. Kezdjük meg tehát holnapi munkánkat is az ö 
nevében, az ő aegisc alatt, mert hódolatunk és tiszle-
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leiünknek jobban nem adhatunk kifejezést, mintha azzal 
a lelkünk mélyéből fakadó jókívánsággal fogunk mun
kánkhoz, hogy adjon neki az Isten erőt az öt ért csapás 
elviseléséhez, hogy elszenvedvén azt, újult erővel és 
friss kedélylycl térhessen vissza körünkbe, ahol szere
tetünk melegével várunk a mi szeretet vezérünkre: 
Gundel Já n o sra ! {Lelkes éljenzés.)

Seress Márton nagy tetszéssel fogadott lendületes 
pohárköszöntöjében Bokros Károlyt, az országos nyug- 
dijegyesület elnökét éltette. A „közlegények" nevében, 
kik a  vidéken évek hosszú sora óta kisérik figyelemmel 
azt a lankadatlan ügybuzgalmat, melylyol „a gene
rálisok" az ország székes-fővárosában, a szövetség és 
nyugdijügyesület czéljait szolgálják, és kötelességének 
tartja  megemlékezni Bokros Károlynak az utóbbi érde
kében három  év óla kifejtett áldásos működéséről 
és önzetlen munkásságáról s azzal a jókívánsággal fejezi 
be beszédét, hogy ha majd hét év után a nyugdijegye- 
siilet tiz éves múltra tekinthet vissza akkor is Bokros 
Károlyt láthassuk annak élén, azt a lelkes férfiút, aki sem 
időt, sem fáradságot, sem áldozatokat nem kiméivé, ezt 
az intézményt a kezdet nehézségein tulsegitetto s virág
zóvá tette. [Éljenzés)

Teasdele Oltó nem mint szorosabb értelemben 
vett tagja a mai összejövetelnek, hanem mint a ven* 
déglősiparnak egy szerény szellemi elöharczosa a 
múltban — kér szót. Mint ilyen, a vendéglősipar szel
lemi harczosairól szól. Ma többen beszéltek elöharczo- 
sokról, bibliai emberekről, apostolokról, kik az eszmék
nek propagandát csinálnak, annak híveket szereznek. 
Ez helyes. De megmondotta Glück Frigyes, hogy mindez 
múló, m ert csak az eszme él, az emlékezet örök és a 
hála. Az emlékezetnek, a hálának ezt a szép és örökké 
élő munkáját, melyről már a régi latin közmondás is azt 
tartja, hogy „Verba volánt, seripta manent", a szó el
röppen, az irás marad, az újságíró végzi. Köszönet 
illeti annyival is inkább, mivel idegfeszitő nervozus 
munkájában impressziók hatása alatt áll s mégis a köz 
érzéseit fejezi ki és ezekre hat. Ennek a munkának egy 
megható példáját, az igaz szeretetnek egy megkapó 
képét látom abban a czikkben, melyet elhalt nagyunkról 
Kommer Ferenczről irt F. Kiss Lajos barátom a „Magyar 
Vendéglős és Kávés-Iparba“ akit ezért szivem egész 
melegével üdvözlök. {Lelkes éljenzés).

Popjáéi Miklós szívesen enged Bokros Károly fel
szólításának, bár nem szokása és nem is tartja hiva
tásának ilyen alkalmakkor felszólalni. Ha mégis fel
szólal, ennek oka az, hogy egy olyan férfiúról akar 
megemlékezni, aki a  vendéglősipar körül több mint két 
évtizeden á t kifejtett lankadatlan munkásságával her- 
vadhatlan érdem eket szerzett magának, szivvel-lélekkel 
iparáért él és dolgozik s akinek országos szövetségünk 
egyedül köszönheti, hogy első rendes évi közgyűlését 
megtarthatja. E férfi Stadler Károly (Lelkes éljenzés). 
Az országos szövetség eszméje az ö fejéből pattant ki 
több mint 15 évvel ezelőtt s amidőn neki ezért őszinte 
köszönettel adózunk, vele együtt kell örvendenünk azon, 
hogy önzetlen munkásságának jutalm át a holnapi napon 
el is éri. Eléri, m ert eszméje, melyet oly sok és bámu
latos kitartással hirdetett, testet öltött, diadalmasan állta 
ki az első esztendő nehéz vajúdását s mert főleg neki 
köszönhető, hogy midőn az a súlyos kérdés merült fel, 
hogy a szövetség fenntartható-e, vagy sem, páratlan 
áldozatkészségével e kérdés felett igennel döntött. Ekkor 
bizonyította be Stadler Károly, hogy gyújtó szavával 
nemcsak lelkesíteni tud, hanem példát tud adni arra is, 
miként kell a vendéglősiparért áldozni s annak czéljait 
bármily áldozatok árán is megvalósítani. Poharát Stadler 
Károlyra üríti. {Lelkes éljenzés és taps.)

Juranovics Ferencz szellemes felköszöntőjében 
azokat életette, akik egész éven át keveset tettek, de

azért igazi örömmel kisérik figyelemmel a vezérek 
közhasznú munkásságát és az általuk elért eredményeket.

Schubert Péter a temesvári vendéglösiparlársulat 
nevében őszinte sajnálkozását fejezi ki afelett, hogy a 
társulat zászlószcntelési ünnepélyén Gumiéi Jánoson és 
Bokros Károlyon ki vili, akik F. Kiss Lajossal képvisel
tették magukat, a székesfővárosi kartársak nem veitek 
részt, noha ők fogadásukra mindent előkészítettek, 
meghívót és zászlószegeket mindenkinek küldtek. Ö 
maga és az a néhány kartársa, akik neki a nagy mun
kában segítettek még most is fáradtak, de azért szíve
sen jöttek, mert belátták, hogy a holnapi közgyűlés a 
temesvári látogatástól sokat visszatartott. Glück Frigyesre 
üríti poharát. (Éljenzés.)

E beszédek elhangzása után még több beszéd 
hangzott el. Seress Márton Dr. Solti Ödönre, mint a 
nyugdijegyesülotésorsz. szövetség jogtanácsosára, Dr. Solti 
Ödön a nyugdijegyesület vidéki apostalaira, Priváry 
Pálra, Juranovics Fcrenczre, Nagy Lajosra, Schubert 
Péterre, Seres Mártonra, Pósch Nándorra és Kuster 
Gézára, Sztanoj Miklós a vendéglős és kávésipar 
boldogulására emelték poharukat. A társaság ezután 
még jó ideig együtt maradt, mig egyik része Aczél 
Miksa meghívására a budapesti pinczéregylet díszes 
berendezésű kcrepesi-uli körhelyiségébe látogatott el.

A közgyűlés.
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége1" első 

rendes évi közgyűlésén, melyen Glück Frigyes elnökölt, 
a következő szövetségi tagok jelentek m eg : Barabás 
József, Dr. Benedek János jogtanácsos (Debreczen), 
Bittner Alajos, Braun  Gusztáv (Arad), Brückner József, 
Elun János, Förster Konrád, Fürst Tivadar, Hauer 
Bertalan (Debreczen), Juranovits Ferencz (Szeged), 
Kamarás Mihály, Kammer Ernő, Kasanits Ferencz 
(Temesvár), Keth Károly (Szeged), Klacsmann Károly 
(Salgó-Tarján), Kriszt Ferencz, Kuster Géza (Győr), 
Magos Sándor (B. Topolya), Müller Antal, Nősek István, 
Pásztori István (Bras ó), Peltzmann Ferencz, Petanovics 
József, Pósch Nándor (Győr), Prindl Nándor, Priváry 
Pál (Szeged), Privitzer József (Debreczen), Rátzky  
Ágoston (Medgyes), Seres Márton (Kassa), Sprung Já
nos, Szállásy Alajos (Kassa), Schnell József, Schubert 
Péter (Temesvár), Tóth József.

Mint vendégek megjelentek: Aczél Pál (Győr), 
Alt József, Bulika György, ifj. Cscrzy Mihály (Szeged), 
Dancs Miklós, Dékán Sándor (Kassa), Francois Lajos, 
Fuchs János, Gürsch Ferencz, Greiner Márk, Grósz Jó
zsef (Győr), Gruber Lajos, Hercz Sándor (Ungvár), 
Iierczeg Ferencz (Győr), John  Ede, Kassai Adolf, 
Kasztli Mihály, Kocsis Ferencz (Szeged), Kollár Ferencz 
(Lőcse), Königstorfir Gusztáv (Arad), Leth Lajos, Márk 
Rezső (Komárom), Meszes István, Mitrovácz Adolf, 
Molnár Pál (Hátszeg), Ólmosi József, Palkóéits Ede, 
Porni Alajos, Ladányi Ede (Szeged), Randvég József 
(Szeged), Rigler Ferencz, Ritighoffer József (Szombat
hely), Róth Sándor (Ungvár), Sugár Miksa (Szeged), 
Szöllösy Gábor (B.- Derecske), Szüts Lajos, Sztanoj Mik
lós, Takács János, Tóth István (Debreczen), Török István, 
Wagner Vincze, Wirth Ferencz.

A közgyűlést, az előre megállapított napirendhez 
képest, Glüclc Frigyes elnök a következő beszéddel 
nyitotta m eg :

Tisztelt közgyűlés!
A jelen pillanatban az Önök megtisztelő bizalma 

folytán az képezné legelső feladatomat, hogy a szövetség 
közgyűlését megnyissam. Előbb azonban hálával kell 
megemlékeznem a múlt évi aradi kongresszusról, melyre 
mindannyian örömest gondolunk. Feléled lelkűnkben az 
ott töltött kellemes napok em léke! Uj erőt menthetünk 
a munkához abból a nemes lelkesedésből, melyet ott 
tapasztaltunk és mely bennünket tettre buzdított, s mely
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alkalmat adott nekünk arra is, hogy lelkűnkben fel
lobogjon a hazaszeretet lángja. Utat mutatunk az ifjabb 
nemzedéknek, melyen iparunk gyakorlása közben halad- 
niok kell.

Tisztelt közgyűlés!
Az aradi kongresszus léptette életbe nagy lelke

sedés mellett az országos szövetséget. Az ott jelenvolt 
szaktársak Tömegesen léptek a szövetség kötelékébe. 
Ha az ott adott jó példa országszerte követőkre talált 
volna, akkor a szövetséget már is hatalmas, érvényesülni 
tudó testületnek mondhatnánk. De sajnos, még koránt
sem mondhatjuk annak ! A lelkesedés tüze Arad halárain 
túl nem terjedt. Szaktársaink megmaradtak a régi 
közönyben, Abban a csodálatos, érthetetlen közönyben, 
mely ellen régtől fogva hiába küzdöttek legjelesebbjeink, 
lelkesedéssel hirdetvén a szövetség eszméjét, mint érde
keink mentorát. Vagy nem érthetellen-e a közöny oka 
akkor, a midőn szaktársaink ajkáról ömlik a panasz 
sanyarú helyzetük és ezernyi sérelmeik miatt! Nem 
kellene-e, mint az egy családhoz tartozó méhrajnak, 
tömörülniük, hogy együttes erővel, ernyedetlen mun
kával segítsünk magunkon és felvirágoztassuk iparunkat!

Fájdalom mindezek helyett még az is megtörtén
hetett, hogy alig egy esztendő múltán a szövetség 
további fen maradásának kérdése is felmerült. Csakis 
egyik kiváló: a szövetség szerzőjének és rendületlen 
hívének köszönhetjük, hogy még életben van a szövetség. 
Gyújtó szavával újra megnyerte a csüggedöket. Nagy 
anyagi áldozat árán pedig megmentette a szövetséget 
a rövid elmúlástól, mert ő hisz és bízik a szövetség 
jövőjében. Elismerés illeti a megmentöt! Legyenek tehát 
elismeréssel és ezt úgy fejezhetik ki legjobban, ha 
minden igaz vendéglős belép a szövetségbe. Közeleg 
az idő, mikor az erős szövetség nemcsak iparunknak, 
de a hazának is szolgálatot tehet. Fényesen bizonyít
hatja, hogy nagy hivatást tölt be.

A szállodások és vendéglősök nemzetközi szövetsége, 
az a hatalmas testület, mely az idegenforgalmat úgy
szólván a markában tartja, a jövő évben hazánk székes
fővárosában gyülésez. Azt hiszem nem kell Önök előtt 
fejtegetnem, hogy mily nagy vívmány ez hazánk idegen- 
forgalmára nézve és mennyi hasznot hajthat a mi 
iparunknak!

Alig képzelhető, hogy a magas kormány és a 
székesfőváros hatósága meg ne ragadja a vendéglősök 
által szerzett jó alkalmat a szives vendéglátásra, ne 
törekedjék az idegenforgalom közvetitőinek jóindulatát 
az ország és a székesfőváros javára megnyerni. Azonban 
egy erős hazai szövetségnek is nagy szerep juthat a 
vidék, különösen az ország kies helyeinek megismer
tetése és látogatása érdekében. Vezéreljen tehát ben- 
niiket is az a tudat, hogy hazánk és iparunk jólétére 
törekszünk és én hiszem, hogy elérkezend az idő, midőn 
hazafias munkánk elismerésben, iparunk pedig becsü
lésben részesülend.

A szövetség közgyűlését — Isten segítségét kérve 
— ezennel megnyitom.

Tisztelt közgyűlés!
A napirend értelmében az elnökség és igazgató- 

tanács előterjesztése következnék. Mielőtt azonban erre 
a tárgyra áttérnénk, engedjék meg, hogy néhány szót 
szóljak. Már tegnapi ismerkedési estélyünkön méltóz- 
tattak arról értesülni, hogy szövetségük egyik legbuz
góbb tagja, a pénzügyi osztály elnöke, nyugdijegyesü- 
letiink alelnüke és ipartársulatunk választmánvi tagja, 
jdosb Kommer Ferencz nincs közöttünk. (A jelenlevők 
íelállanak.) Lelke, szelleme örökre elszállt közülünk! 
I orlandó testét csak nemrég helyeztük örök nyugalomra. 
De emléke itt van és él közöttünk. Az örök halhatat
lanságban ott fenn s közöttünk itt e földön összekötő 
kapocsul az ő szelleme, az az ügybuzgóság és együtt

érzés fognak szolgálni, mely őt, mig élt, egészen ellül- 
lölte, a melylyel iparunkat szolgálta, a mely őt hozzánk 
fűzte. Ezek itt élnek közöttünk és velünk vannak s még 
az ö halála után is tettre, kitartásra és munkára buz
dítanak és serkentenek bennünket! Tisztelt U raim ! 
Szeretett iparostársaim ! A földi életben oly kevés alkal
munk nyílik az egyéni érték megbecsülésére, hogyha, 
mint most is, a halál visz arra, kétszeres kötelességünk 
azt megtenni. Kötelességünk, mert hisz az eszményi 
egyiittlét még fennáll s csak a lánczot kell újra egybe
forrasztanunk, a melynek egyik szeme kihullott. Tegyük 
meg ezt! Erre int minket az ő élete, szelleme s az a 
meleg szeretet, melylyel irántunk mindenkor viseltetett. 
Áldozzunk igaz tisztelettel és szeretettel az ő áldott 
emlékének és szellemének, melynek a mig itt volt 
mellettünk,*az volt a legfőbb kívánsága, hogy az a  láncz, 
mely bennünket összetart, ölelje át egészen szeretett 
édes hazánkat, Magyarországot. Azért áldott legyen 
közöttünk K-mmer Ferencz emléke most és mind
örökké !

A tartalmas, szónoki le.ndülettel előadott eszme- 
gazdag beszéd elhangzása után mély csend ülte meg 
s tanácskozási termet és perczekig tartott, mig a  jelen
levők annak hatása alól felszabadulni bírtak. Az álta
lános csendben Priváry Pál állott fel szólásra és — 
megismételvén az előző nap estéjén tett indít
ványát — azt indítványozta, hogy a közgyül tagjai 
rendezzenek maguk közt gyűjtést s helyezzenek koszorút 
Kommer Ferencz sírjára kegyeletük jeléül, a mire Glück 
Frigyes elnök kijelentette, hogy hálás szívvel fogadja 
a szövetség vidéki tagjai részéről a kegyeletes meg
nyilatkozást, ahhoz a maga s a közgyűlés nevében 
hozzájárul s gondoskodni fog arról, hogy úgy a meg
boldogult családjához, mint Gundel Jánoshoz a szövetség 
nevében megfelelő átiratok intéztessenek. (Helyeslés.)

A napirend második pontja értelmében Poppel 
Miklós szövetségi titkár felolvassa a központi igazgató
ságnak következő évi jelentését:

Tisztelt közgyűlés!
A múlt évben Aradon tartott országos kongresszus 

Glück Frigyes előadó indítványára elhatározta:
1. hogy a vendéglősök országos szövetségének 

szakoktatási osztályát a budapesti szakiskola felügyelő
bizottsága és az iskola igazgatója képezzék;

2. kéressék fel a nagyméltóságu vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter ur, hogy az 1899. évi julius 26-án 
kelt 35,040. számú leirata szerint, a vendéglős szak
oktatást szervező bizottságot a budapesti vendéglős 
szakiskola felügyelő-bizottságának bevonásával kinevezni 
méltóztassék.

A kongresszus ezen határozatok foganatosításával 
a felügyelő-bizottságot bízta meg.

II.
A kongresszus Stadhr Károly urnák Glück Frigyes 

ur által előterjesztett javaslatára elhatározta, hogy az 
idegenforgalom emelése kérdésében magáévá teszi a 
javaslatot s a hatóságok által az idegenforgalom eme
lése érdekében teendő intézkedéseket a vendéglősök 
tőlük tellietölcg támogatják.

III.
Bokros Károly előadó indítványára elhatározta a 

kongresszus a magyar vendéglősök országos szövetsé
gének életbeléptetését s a szövetség elnökévé rendkívüli 
lelkesedés melleit egyhangúlag Gundel Jánost, pénz
tárosává pedig Melír inger Rezsőt választotta meg s a 
tagok felvételét nyomban megkezdette, mig a szövetség 
egyéb tisztségeinek választás utján való betöltésére 
felhatalmazást adott a kongresszus végrehajtó-bizott
ságának.
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A végrehajtó-bizottság a nyert felhatalmazás alapján 
Budapesten 1900. október 25-én az István föherczeg- 
szállodában tartotta választógy ülését, mely alkalommal 
a szövetség összes tisztségei betöltetlek. Alclnökökké 
Glüel• Frigyes és Pglugyay Károly választattak meg, 
ügyésznek dr. Solti Ödön, tikárnak Poppel Miklós lett 
megválasztva. Központi igazgatósági tagok lettek: Gliiek 
Frigyes, Kommer Ferenez, Förster Konrád, Bokros Károly 
Budapestről, Nagy Lajos Aradról, Haue.r Bertalan 
Debreczenböl. Azonkívül megválasztatott az igazgató
tanács 45 taggal, az elnöki osztály 12 taggal, a pénz
ügyi osztály 12 taggal, a nyugdijosztály meghagyalolt 
jelenlegi szervezetében, a tanonczügyi szakosztály 25 
taggal, beleértve a budapesti szakiskola felügyelő-bizott
ságát is, a közvetitésügy osztály 14 taggal, az idegen
forgalmi osztály 31 taggal, azonkívül 3 számvizsgáló 
és végül a békebiróság 6 taggal. A választás eredmé
nyéről ha a tisztelt közgyűlés kívánja a lefolyá
sáról szóló jegyzőkönyv felolvasása által számol
hatunk be.

A szövetség intézősége ekként megalakittalván, 
a központi igazgatóság felhívást intézett egyrészt a 
megválasztottakhoz, hogy megválasztásuk elfogadása 
iránt múlhatatlanul nyilatkozzanak s egyúttal a szövet
ségbe beiratkozva, a kongresszus által megállapított 
egy évi 8 korona tagsági dijat Mehringer Rezső szö
vetségi pénztárnok urnák Bunapestre megküldjék, más
részt pedig az igazgatóság által kibocsátott aláírási 
ivek, illetőleg belépési nyilatkozatok segélyével az 
országos szövetségnek mennél több tagot gyűjtsenek.

Sajnálattal kell konstatálnunk, hogy az igazgatóság 
által kibocsátott felhívásnak még annyi foganatja sem 
volt, hogy e megválasztottak nyilatkoztak volna s igy 
kénytelen volt az igazgazgatóság a megválasztottak 
hallgatását beleegyezésnek tekinteni s a szövetségi 
tanácsot végre hosszú várakozás után, 1901. április 
hava 19-ére az igazgatóság székhelyére, Budapestre 
egybehívni. Az igazság kedvéért megjegyezzük, hogy a 
vidékiek közül ezen az ülésen is egyedül Nagy Lajos 
aradi szaktársunk jelent meg. Ezen ülésben tárgyal
tatott az alapszabálykérdés. S minthogy a minisztérium 
újabb módosításokat kívánt, a  szövetségi tanács a 
módosítások kidolgozásával és az alapszabályoknak 
újból való felterjesztésével egy szükebb bizottságot 
bízott meg. Szóba került ezután az a kérdés, fentart- 
ható e az országos szövetség tekintettel a tagok csekély 
számára s nem volna-e okadalolt a szövetség felosz
latása ?

Mivelhogy azonban a tanács tagjai valamennyien 
a szövetség fentartása mellett nyilatkoztak, Stadler 
Károly pedig nemcsak szivet-lelket gyújtó beszéddel 
kelt a szövetség védelmére, hanem határtalan áldozat- 
készséggel 3 évre megajánlotta a szövetség összes 
költségeinek viselését, Gtilck Frigyes pedig hasonló 
értelemben szólalt fel, minélfogva a szövetségi tanács 
határozatilag a szövetség fentartása mellett nyilat
kozott.

A tagok számánák szaporítása ezé íjából elhatá
rozta, hogy a szaksajtó utján felhivassanak a szaklár- 
sakkal üzleti összeköttetésben lévő kereskedelmi ezégek, 
hogy a szövetségnek utazóik által propagandát csinál
janak. S e határozat előmozdítására egy küldöttséget 
is választott.

Az igazgató-tanács a múlt évi kongresszus hatá
rozatai egy részének végrehajtásával a központi igaz
gatóságot bízta meg. A központi igazgatóság ez alapon 
a szövetség nevében kérvényeket intézett a kormányhoz 
és pedig a kongresszus határozatához képest:

1. a magyarországi városok és községek fogyasz- 
tásiadó-természetü jövedelmeinek ideiglenes rendezésé

ről szóló 1899. évi VI. lörvénvczikknek 1901. év végé
vel teljes hatályon kívül helyezése iránt,

2. a bodogák üzletkörének meghatározása, illetőleg 
vendéglőkké nyilvánítása és az utóbbiakhoz képest 
leendő megrondszabályozása iránt, valamint a szatócs
üzletekben az italmérés terén tapasztalható visszaélések 
megszüntetése végett.

Habár választ közvetlenül a kormánytól még 
egyik ügyben sem kaptunk, az előbb említett ügyben 
mégis válaszul szolgálhat az 1901. évi XV1I1. törvény- 
czikk, mely az imént idézett 1899. évi VI. törvényezikk 
hatályának meghosszabbításáról szól, tehát nyilván
valóan a szövetség kérelmének mellőzéséről tesz tanú
ságot.

A múlt évi kongresszus többi határozatai a szövet
ség tárgyalásának további anyagút képezik s azok 
végrehajtását egyrészt a kezdet nehézségeivel járó 
munkahalmaz, de főleg az okozza, hogy az igazgató- 
tanács szervezkedése, miként már jelentésünk elején 
említettük, igen nehézkesen ment.

A szövetség pénzügyeiről a zárószámadásokban 
nyújtunk kellő felvilágosítást s azzal kapcsolatban el 
nem mulaszthatjuk felemlíteni, hogy nagy megtakarítást 
értünk cl azáltal, hogy a budapesti ipartársulat volt 
szives hivatalos helyiségét a szövetség részére is egyelőre 
díjtalanul átengedni. De mindenekfölött ki kell emel
nünk Stadler Károly szeretett szaktársunknak ama 
rendkívüli áldozatkészségét, mely szerint tekintettel a 
szövetség kedvezőtlen pénzügyi viszonyaira, arra hatá
rozta cl magát, hogy 3 éven át a szövetség összes 
kiadásait sajátjából viseli s miként a zárószámadásból 
kitűnik, a múlt évi összes kiadásokat már meg is térítette.

Tisztelt közgyűlés!
Olyan áldozat ez, a milyenre csak a közügyekért 

annyira lelkesedni tudó emberek, mint Stadler kar- 
társunk, képesek s épp ezért tisztelettel javasoljuk, 
hogy a közgyűlés Stadler Károly urnák elismerést és 
köszönetét szavazzon. Azonkívül elmondhatjuk, tisztelt 
közgyűlés, hogy a szövetség érdekében — szaktársaink 
nagy tömegének kivételével — minden oldalról jóaka
ratot, sőt támogatást tapasztalhattunk. így a napisajtó, 
különösen a fővárosban, igen élénken és gyakran s a 
legjobb indulattal foglalkozott a szövetség ügyeivel. 
Illő, hogy ezért szintén köszöneliinket nyilvánítsuk.

Nem lennénk igazságosak, ha megfeledkeznénk a 
szövetség pénztárosának, Mehringer Rezső urnák határt 
nem ismerő szolgálatkészségéröl, a ki ezen fáradságos 
és vagyoni felelősséggel járó tisztséget ritka türelemmel 
és példás szorgalommal teljesiti s valóban megérdemli, 
hogy az ö szolgálatait a tisztelt közgyűlés is köszönettel 
jutalmazza.

Felette melegen érdeklődött és kiváló szolgálatokat 
tett a szövetség ügyeinek a szaksajtó. És pedig első
sorban kell felemlítenünk a „Magyar Vendéglős- és 
Kávés-Iparu czimü szaklapot, melynek hasábjain nem
csak a szaktársakat lelkesítő czikkek jelenlek meg, 
de e szaklap érdemes szerkesztősége még tagok gyűj
tésével is foglalkozott s igy mondhatjuk : a szövetségnek 
felette hasznos szolgálatot teljesített. Ennélfogva addig 
is, inig a szövetség anyagi helyzete egy ilyen szaklap 
anyagi támogatását, vagyis szubvenczionálását meg
engedi, az erkölcsi támogatás mellett mindenesetre 
elismerésünket és köszönetünket kell nyilvánítanunk. 
Hasonló elismerés és köszönet illeti meg a „Vendéglősök 
Lapja" t. szerkesztőségét is, ugyancsak a szövetség 
érdekében folytatott lelkes, buzdító felszólamlásaiért. 
Fel kell még említenünk a szövetség ügyészének, 
dr. Solti Ödön urnák azon áldozatkész elhatározását, 
hogy habár tisztoletdij mellett lön megválasztva, ö ezen 
tiszteletdijról 1901. május havától kezdve lemondott és
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kijelentette, hogy ezen időtől fogva csakis kész kiadásait 
l'ogja a szövetség terhére felszámítani.

A központi igazgatóság tevékenységéről a főbb 
vonásokban ekként beszámolván, még jelentenünk kell, 
hogy a f. évi közgyűlést a nyugdijogyosület közgyűlé
sével azonos napra, vagyis szeptember hó 3-ára tűztük 
ki s annak napirendjét is alapszabályszerü kötelessé
günkhöz képest megállapítván, a beérkezett indítványokat 
is tárgyalásra tűztük. Az igazgatóság Pósch Nándor 
szaktársnak a tagsági dijak leszállítására vonatkozó 
indítványát elvben elfogadja és a tisztelt közgyűlésnek 
azt javasolja, méltóztassék elhatározni, hogy abban az 
esetben, ha a szövetség tagjainak száma legalább 500-ra 
szaporodik, a tagsági dijak leszállíthatok lesznek, mert 
miként a számadásból látszik, csakis ilyen taglétszám 
mellett lesz a szövetség a tagsági dijak leszállítása 
után fentarthaló.

Szeiffert Antal tagtársnak a vasú ti vendéglők 
bérbeadásának módjára vonatkozó indítványát pártolólag 
terjesztjük a tisztelt közgyűlés elé.

Tisztelt közgyűlés!
A mi az egyes szakosztályok működését és az 

arról szóló beszámolót illeti, tiszteleltel jelentjük, hogy 
a szalroszlályok legtöbbje még a szervezkedés nehéz
ségeivel küzd és rendszeres munkát nem végezhetett. 
Azonban azon szakosztályok, a melyek szervezkedésüket 
korábban befejezték s ennélfogva munkálkodásra is 
képesek voltak, az erről szóló jelentéseiket szintén a 
tisztelt közgyűlés elé terjesztendik.

Ezek után tisztelettel kérjük a tisztelt közgyűlést, 
hogy részünkre a felmentvényt megadni méltóztassék.

A központi igazgatóság jelentése tudomásul vétet
vén, az egyes szakosztályok jelentései következtek volna.
A pénzügyi szakosztály, miután elnöke Kommer Ferencz 
elhalt, jelentést nem terjesztett elő s Így e helyett a 
napirend harmadik pontjának értelmében is (Számadások 
bemutatása.) Poppal Miklós szövetségi titkár a felügyelő- 
bizottság következő zárószámadását olvasta fel:

Zárószámadás.
Bevétel: Tagsági díjból befolyt 936-— K, Stadler 

Károly ur által megtérített összes kiadások 724'68 K.
Kiadás: Ügyviteli könyvekre és nyomtatványokra 

97'48, postaköltségek 22'40, dr. Solti Ödön ügyész 
költségszámlája 24'80, tiszteletdija 100 K. A titkár 
tiszteletdija 1900. november hótól 480 K. Egyenleg 
936 K. Budapest, 1901. évi június hó 30-án. Mehringer 
Rezső pénztárnok, ifj. Sprung János, Illits József szám- 
vizsgálók, PoppeJ Miklós titkár.

A zárószámadás helyesléssel tudomásul vétetvén, 
miután a nyugdijügyi szakosztály a maga tevékeny
ségéről a Sz. V. K. P. K. 0 . Nyugdijegyesületének 
külön rendes évi közgyűlésén számol be

_ Olüclc Frigyes előterjesztette a szakoktatásiigyi 
osztály jelentősét. E jelenlős kiemeli, hogy a szövetség 
tanonezoktatási szakosztálya 1900. évi november hó 
26 án megalakult. Az alakuló ülésre, mivel ez alkalommal 
csupán a megalakulás formaságai történtek meg, a 
szakosztály nem látta szükségesnek, hogy a vidéki 
tagokat is felfáraszsza, elégnek gondolván, ha levélben 
ad informálást erről az első üléséről.

Legelső sorban azt határozta el a szakosztály, 
hogy a vidéki tagokat majd csak a nagygyűlés alkal
mával tartandó szakosztályi ülésre hívja egybe, addig 
tartandó üléseiről továbbra is és esetről-esetre levélben 
ad kimerítő értesítést. A szakosztály ez alkalommal a 
vidéken alakult bizottságokat felkérte az alakuló ülés 
határozata értelmében arra, hogy a városaikban létesí
tendő szakiskola érdekében minden lehetőt elkövetni 
kegyeskedjenek, a budapesti szakiskola felügyelő- 
bizottságának teljes odaadó támogatásáról biztosítván
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őket. Tapasztalatai közlésével, tanácsaival, szükség 
esetén közbenjárásával mindig örömest állott a vidéki 
tagok szolgálatára az ügy érdekében.

Már előre is lanácsolln, hogy a tanonezok lajstro- 
moztatását és a szerződéskötés kötelezettségét mindenütt 
vétessék gyakorlatba.

Tanácsolta továbbá, hogy alakítsanak helyi bizott
ságot, melyben a szakiskola létesítésének eszméjét 
érleljék s vitassák meg mindazon módokat és eszközöket, 
melyek az eszme megvalósítását vidékenkint lehetővé 
teszik. És kegyeskedjenek a tanonezügyi szakosztályt 
időről-időre értesíteni az elért eredményről, hogy az 
innét a központból a törekvők elé buzdító és követendő 
példát, a bizalmatlanok cs kishitüek elé pedig meggyőző 
erejű sikert állíthasson oda.

Jelenti továbbá a szakosztály, hogy ennek a fel
hívásának szép és üdvös eredményeként csakhamar 
Győrből, Debreczenből, Aradról és Nagyváradról kapott 
a szakosztály a legszebb reményekkel biztató értesítést. 
Győrből a pinczőregylet érdemes elnöksége azt tudatta 
a szakoszlálylyal, hogy az ottan létesítendő szakiskola 
alapjára immár 6000 korona alappal rendelkeznek, 
melyhez legutóbb ugyancsak a  pinczéregylet még 1000 
koronát ajánlott fel, olyképpen, hogy azt az évenkint 
tartandó egyleti bál jövedelméből részletenkint fizeti be. 
Debreczenből arról értesítette a  szakosztályt az ipar
társulat t. elnöksége, hogy az ott létesítendő szakiskola 
alapja 2600 korona s hogy az ipartársulat egyik lelkes 
vezérférliát: Márkus Jenőt nyerték meg a szakiskola 
létesítésének keresztülvitelére, a ki rögtön idefordult a 
központhoz s elkérte a szervezési szabályzatot, valamint 
a budapesti szakiskola összes kiadványait és évi jelen
téseit. Aradról Nagy Lajos, a Fehér-Kereszt szálloda 
tulajdonosa, lelkes levélben azt irta, hogy az őszre 
megindítja az akcziót. Nagyváradról pedig Stern Hermáim, 
a vendéglősipar váradi lelkes Mentora nem kevesebbel 
biztatott, minthogy Váradon novemberben megnyitják 
a szakiskolát. Az ország egyéb városaiban pedig, mint: 
Szegeden, Kolozsvárt!, Temesváron, Kassán, Miskolczon, 
Szatmártt, Pozsonyban, Székesfehérvártt, Pécsett, Sop
ronban és Szombathelyen mindenütt folyik a bizottságok 
megalakítása. Szóval mindenütt lelkes vezérférfiak 
állanak sorompóba a szakoktatás ügyének országos 
szervezésére.

A vezérkar tettre készen áll mindenütt.
Szaktársak, ilt az idő a nemes, nagy küzdelem re: 

álljatok m elléjük! Nekünk ki kell vívnunk a magunk 
erejével a vendéglösipar becsületét: be kell juttatnunk 
iparunkat a képesítéshez kötött iparágak sorába!

Talán hosszas és mindenesetre nagyon küzdelmes 
ez az u t: de annál édesebb lesz a magunk szellemi és 
erkölcsi erejét dicsőítő siker: a  kivívott diadal!

Ezzel a lelkűnkből szálló, ezzel a szivünkből 
szakadt biztatással nyújtjuk mindenki kezébe ezt a 
jelentést, mely szövetségünk tanonezügyi szakosztálya 
első esztendei működéséről adván számot, fi nnen hir
deti, hogy: a jövő a miénk !

Következett a leözvetitésügyi szakosztály jelenlése, 
melyet Förster Konrád elnök a következőkben terjesz
tett e lő :

Mélyen tisztelt közgyűlés! Szeretett kariásaim !
Amidőn országos szövetségünk első évi rendes 

közgyűlésének az elnökségem alatt álló leözvetitésügyi 
szakosztály működéséről jelentést tenni kívánok, a leg
nagyobb sajnálattal kell bejelentenem, hogy az a lanyha 
résztvétei, melylyel kartársaink a szövetséggel szemben 
viseltettek, lehetetlenné tette ezen szakosztály működé
sének megkezdését is, noha épen az alkalmazottak 
helyközvetitősi ügye az, moly a legsürgősebb reformokat 
igényli és amelynek megoldása elől, különösen az alkal
mazottak állal ez ügyben megindított nagyszabású
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mozgalmakra való tekintettel, immár tovább elzárkóz
nunk nem lehet.

Az iparunk terén diválozó helyközvetitési rend
szer viszásságaira ezúttal nem kívánva részletesebben 
kiterjeszkedni, hogy a szakosztály tényleges működését 
ininnél előbb megkezdhesse, indítványozom, mondja ki 
a közgyűlés, miszerint tekintettel a cselédszerzői ipar- 
igazolványnyal ellátott helyközvelitöknek alkalmazot
tiunkkal szemben tanúsított visszaéléseire: tekintettel 
ép ezen gyakorlatunk, mely alkalmazottainkkal a 
cselédekkel egysorban bánik cl — iparunkra nézve 
lealázó voltára; tekintettel végül arra, hogy ép ezen 
körülmény újabban a most alakuló „Magyar Országos 
Pinczér-Egyesület“-et is arra bírták, hogy programmjába 
a helyközvetitési ügy reformálását felvegye, a helyköz
vetitési ügy országos rendezését törvényhozási utón sürgőn 
szükségességnek tartja és utasítja a szakosztályt, hogy 
érintkezésbe lépve az alkalmazottak hasonló ezélból létesült 
egyesülete vezetőségével, a kellő lépéseket, minél előbb 
tegye meg.

E jelentés egyhangú helyesléssel tudomásul vétet
vén és elfogadtatván

Stadler Károly, mint az idegenforgalmi szakosztály 
elnöke előadja, hogy e szakosztály választott tagjait 
f. évi szeptember hó 2-ik napján gyűlésre hívta egybe, 
amely gyűlés az idegenforgalom emelése és előmozdí
tása czéljából a vendéglősipar részéről teendő legsür
gősebb intézkedések tekintetében tárgyalt. A gyűlés 
Barta Bélát a „Magyar Vendéglős és Kávés Ipar** szer
kesztőjét a szakosztály jegyzőjének választotta meg, 
minélfogva felkéri nevezettet, hogy a gyűlésről általa 
felvett hitelesített jegyzőkönyvet olvassa.

Barta Béla erre felolvassa a következő jegyző
könyvet : ‘

Jegyzőkönyv.
(Felvétetett Budapesten, 1901. évi szeptember hó 2-án 
a „Fehér ló“ szálloda külön termében Stadler Károly elnök
lete alatt a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége"

idegenforgalmi osztálya által tartott ülésen.)
Jelen voltak : Haucr Bertalan (Debreczen), Jurá

né vics Ferencz (Szeged), Nagy Lajos (Arad), Pétánovits 
József (Budapest), Pelczmann Ferencz (Budapest), 
Pnlkovils Ede (Budapest), Seress Márton (Kassa), 
Schalkház Lipót (Kassa), Szállasy Alajos (Kassa), Simon 
Pál (Budapest) bizottsági tagok és Barta Béla bizottsági 
jegyző.

I. Elnök üdvözli a  megjelenteket és bővebb indo
kolásban kifejti a gyűlés egybehivásának czélját. A jelen
levők egyhangú helyeslése között határozatilag kimondja 
az osztály megalakulását, a jegyzőköny hitelesítésére 
Palkovics Ede és Seress Márton urakat kéri fel, veze
tésével pedig Barta Bélát bízza meg.

II. Az idegenforgalmi osztály megalakulván, elnök 
meleg szavakkal emlékszik meg id. Koromer Ferencz 
gyászos elhunyláról és előterjesztése alapján

kimondatott, hogy az elhunyt érdemei elismerése és 
drága emlékezete megörökítése gyanánt mélyen érzett 
fájdalmának ezen jegyzőkönyvben ad kifejezést.

III. Elnök a bizottság élénk figyelme között kifejti, 
hogy az idegenforgalom emelését ezélzó társadalmi 
mozgalmak még nem kezdték el működésüket; s nehogy 
az uj mozgalmakról lekéssen a szakosztály, ajánlja, 
hogy behatóan tárgyaltassanak a szőnyegre kerülő 
kérdések és felkéri a bizottsági tagokat, hogy legjobb 
tudásuk és akaratuk szerint szóljanak minden egyes 
tárgyalásra kerülő ponthoz. (Helyeslés.)

IV. Elnök előterjeszti Palkovics Ede köröíwényét 
az „Idegenforgalmi Közlöny"-re vonatkozólag.

A bizottság tudomásul veszi a nevezett lap 
életbeléptetését.

V. Fölolvaslatott Kittinger Béla közgazdasági író 
és az Országos Gazdasági Egyesület tisztviselőjének 
levele, melyben egy idegenforgalmi egyesület felállítására 
ajánlkozik.

A bizottság, tekintettel arra, hogy már ez 
irányban a levél beérkezte előtt határozott, sajnálattal 
nem veheti igénybe az alánlalot.

VI. Elnök a következő határozati pontok elfoga
dását aján lja :

1. A „Magyar Vendéglősök Országos Szövet
ségéinek  idegenforgalmi osztálya megalakulván, mondja 
ki, hogy az idegenforgalom emelésére alakult össszes 
hazai turista-egyesületekkel érintkezésbe lép és az 
ezután létesítendő hasonló czélu egyesületekkel is keresi 
az összekötő kapcsot, hogy ezekkel együtt vegye ki a 
részét az idegenforgalom emelését ezélzó munkákból.

2. A jövő évben a „Szállodások Nemzetközi 
Egyesületé,,-nek Budapesten tartandó kongresszusa alkal
mával a „Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar" kiadásában 
megjelenő magyar, franczia, angol és német nyelven 
szerkesztett „Magyarország vendéglői" czimíi munkát, 
mely az idegenforgalom emelését czélozza, teljes 
erkölcsi erejével támogatja.

3. Kerestessék meg a nm. belügyminiszter, hogy 
a feiihatósága alá tartozó hatóságok a szövetség idegen- 
forgalmi osztáiyának hivatalból bocsássák rendelkezésére 
az ország szállodásainak pontos czimjegyzékét; a nm. 
kereskedelmi miniszter pedig a czimanyag beszerezheté- 
sére az iránt kerestessék meg, hogy az idegenforgalmi 
osztálynak a hatóságokkal történő levelezéseire porlo- 
mentességet engedélyezzen. Amennyiben ezen módja 
a czimanyag összeállításának nem volna kivihető, 
kéressék fel a m. kir. statisztikai hivatal, hogy az 
idegenforgalom emelésére feltétlen szükséges czim- 
anyagot hivatalból szerezze be és bocsássa szakosztá
lyunk rendelkezésére.

4. Az idegenforgalmi ossztály terjesszen fel a nm. 
kereskedelmi miniszterhez egy okadatolt beadványt, 
melyben a szakosztály kiküldöttjeinek behívását kéri 
minden oly alkalommal, midőn a minisztérium kebe
lében az idegenforgalom emelését ezélzó encpiettct 
tartanak.

5. Kerestessék meg a nm. kereskedelmi miniszter 
az iránt, hogy az államvasutak bérbeadásánál a pályá
zókra vonatkozó szakképzetség megbirálására a szak
osztály által kiküldött vendéglősök véleményét a vasúti 
üzletvezetőségek hallgassák meg. Ugyanilyen értelmű 
felhívások intézendők a hazai összes fürdötulajdono- 
sokhoz is.

A bizottság egyhangúlag és helyesléssel hozzá
járul a beterjesztett öt pont elfogadásához.

VII. Schalkház Lipót megköszöni az elnöknek, 
hogy a szakosztály irányát megismertette és hang
súlyozza,

hogy a könyvalaku ismertetést helyesnek és szüksé
gesnek tartja. Azonban a kiadandó inü csak eszköz 
lesz és a fökérdés a z : váljon az idegen megtalálja-e 
mindazt, amit keres? Az idegenforgalom emelését 
három tényezővel lehet megteremteni; az egyik a 
társadalom, a második a hatóság és a harmadik a 
szálloda. Árra kell törekedni az osztálynak, hogy e 
három faktor egymást kiegészítse, segítse.

A szállodákra vonatkozólag ajánlja, hogy a szoba- 
asszonyi intézmény mai állapotában szüntettessék be és 
csakis fizetéssel alkalmazott szobaasszonyok tegyenek 
szolgálatot a szállodákban. A külföldi utazö közönség 
előtt a szálloda olyun, mint a legdrágább szentély, a 
családi tűzhely. Hivatkozik továbbá ama visszás álla
potra, hogy a vidéken többnyire maguk a városok a 
háziurak és nem tekintenek arra, hogy a bérlő szak
képzett ember-e vagy sem. Már pedig a szakképzettség
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hiánya folytán hiányzik mindama kellék a berendezés 
és kiszolgálás tekintetében, melyre az utazó közönségnek 
feltétlenül szüksége van. Mivel pedig a szakképzett 
vendéglős nemcsak a puszta kenyérkeresetért küzd, 
hanem beleviszi munkálkodásába az ipar fejlesztését is 
és ambiczióval dolgozik, ennélfogva ajánlja, hogy az 
egyes városok is felkérendők volnának, hogy az idegen- 
forgalmi osztály véleményét kérjék ki a bérletek kiadá
sánál, főleg pedig vegyék igénybe a szakosztály véle
ményét oly esetekben, midőn szállodáikat újjá alakítják.

Palkovics Ede azon megjegyzése után, hogy a 
női személyzetre vonatkozó kérdés miniszteri rende
lettel szabályoztatott, továbbá Juranovics Ferencz 
azon nyilatkozatára, hogy Szegeden a szobaasszonyi 
intézményt beszüntették és végül Nagy Lajos azon 
felszólalása után, hogy szállodájában legalább 35 éves 
szobaasszonyt tart és a takarítási munkákat férfisze- 
mélyzet végzi, a bizottság egyhangúlag elfogadja ama 
indítványt, hogy a szobaasszonyi intézmény beszün
tetendő és a női személyzet csakis fizetés ellenében 
alkalmazandó.

Vili. Hauer Bertalan a vasúti vendéglősök érde
kében óhajt felszólalni,

azonban elnök ama felvilágosítása után, hogy a 
vasúti vendéglősök érdekében amúgy is érkezett 
be egy indítvány Szeiffert Antal újvidéki vendéglőstől, 
a bizottság e kérdést a közgyűlésen fogja tárgyalni.

IX. Seress Márton lelkes szavakban emlékszik meg 
ama vívmányról, hogy a „Szállodások Nemzetközi 
Egyesületét" sikerült Budapestre hozni. Ez alkalomból 
felajánlja a kassai ipartársulat vendégfogadását Kassán, 
egyúttal bejelenti, hogy a kassaiak a legnagyobb kész
séggel kalauzolják külföldi vendégeinket a Tátrában 
3 —4 napon át és javaslatba hozza, hogy az Alföld 
gazdasági viszonyainak bemutatására a Hortobágyiba is 
vigyük el vendégeinket.

A bizottság örömmel fogadja a szivélves meg
hívást és köszöneté kifejezése mellett határozathozatal 
czéljából a közgyűlésnek elöterjesztendi.

Több tárgy nem lévén napirenden, elnök az ülést 
berekeszti.

K. m. f.
Seress Márton s. k. Stadler Károly s. k., Palkovics Ede s. k. 

elnök.
E jelentés egyhangú és nagy tetszéssel tudomásul 

vétele után Stadler Károly emelkedett fel szólásra. 
,,Engedjék meg, — úgymond — hogy jelentésünk tudo
másul vétele után köszönetét mondjak Önöknek szere
tett kartársaim, hogy felkarolták azt az ügyet, melyet 
úgy tizenöt-tizenhat esztendeje lángoló hévvel kezdtem 
el hirdetni iparunk érdekében. Örvend a szivem, midőn 
végre mégis megvalósulni látom azt az eszmét, mely
nek életbe hívására egy ember ereje gyenge, kevés. 
Igaz örömmel és megnyugvással tekintek most már a 
jövőbe, mert látom, hogy a jövő generáczióját minden
felől tisztelet és becsülés fogják környezni. Mellőzve 
minden mellékes momentumot, szivem mélyéből köszö
nöm Önöknek, hogy szövetségünk ügyét felkarolták és 
kérem ne ejtsék el azt a jövőben sem. Mutassuk meg 
a világnak s azoknak az uraknak, kik bennünket csak 
lenézni tudnak, hogy meg van bennünk a komoly 
akarat iparunkat nagygyá, hatalmassá és erőssé tenni, 
hogy az megfelelhessen mindama várakozásoknak, 
melyek hozzá fűződnek. A feladatok közt, melyek az 
elnökségi-, pénzügyi-, szakoktatásügyi-, közvetítési- és 
idegenforgalom ügyi-szakosztályokra o-zló országos ven- 
déglösszövetségre háramlanak, a legfontosabbak épen 
a legutolsó hatáskörébe esnek s azért hő tapasztalást 
és bölcs előrelátást igényelnek. Ma még a hatóságok 
s az idegenforgalom emelése czéljából alakult egyéb

társadalmi mozgalmak vezetői sincsenek egész tisztában 
azzal, hogy mi mindent s mikor és hol kellend tenniök, 
egy azonban bizonyos, hogy a vendéglősök nem az 
idegenforgalom megteremtésére, hanem elősegítésére 
vannak hivatva. (Általános helyeslés.) A mi feladatunk 
főleg az, hogy az ide ellátogató idegen olyan szállo
dákat és vendéglőket találjon, ahol jól érzi magát, 
ahol mindent megkap, amire szüksége, van. Ha ezt 
elérjük, elértük egyúttal a végczélt is. (Éljenzés.)

Seress Márton a közgyűlés tagjai nevében hálás 
köszönetét mond Stadler Károlynak a szövetség létesí
tése és fennállása érdekében kifejtett ügybuzgalmáért 
és páratlan áldozatkészségéért s kéri öt, hogy iparunk 
érdekében maradjon meg továbbra is azon intézmény 
szolgálatában, mely leginkább az ő fáradozásának 
köszönheti létrejöttét. (Általános éljenzés és taps.)

Glück Frigyes: Csatlakozik az előtte szólóhoz, 
azonban kéri a közgyűlést, hogy egyelőre ne határozzon 
az idegenforgalom emelése érdekében teendő intézke
dések tárgyában, mert most még nem lehet tudni, mit 
fognak tenni ama társulatok s hatóságok, melyek ezen 
kérdéssel foglalkoznak s melyekkel a szakosztálynak 
okvetlen érintkezésbe kell majd lépnie. Egyelőre elég, 
ha az érdekeltség felkeltésére helyezzük a fősulyt s 
önmagunkon kezdjük meg az újítást.

A közgyűlés erre miután a számadások már elő
zőleg beterjesztettek, úgy az igazgatóságnak, mint a 
szakosztályok elnökeinek s a számvizsgáló-bizottságnak 
a felmentvényt megadta.

A napirend értelmében sorra kerültek az igazgató
sághoz alapszabályszerü módon és időben beterjesztett 
indítványok.

Indítvány
a Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége 1001. szept.

3 -iki közgyűlésére.

Benyújtó: Pösch Nándor szöv. tag, győri ipartár
sulati elnök: „Mondja ki a közgyűlés, hogy a szövetség 
mentül szélesebb kiterjesztése érdekében a tagsági 
dijakat évi 4 koronára leszállítja/*

Indokok: „Ámbár a szövetség czéljait minden 
vendéglős szive mélyéből helyesli, sikerét kívánja és 
tisztelettel elismeri a szövetség vezetőségének czéljaink 
sikeres megoldására irányuló lelkes tevékenységet, mégis 
vagy éppen ezért a szövetség tagjainak száma aránylag, 
a magyarországi vendéglősök számához képest csekély. 
E körülményt megmagyarázza az a sajnos tény, hogy 
nincs olyan áilamijés helyi háztartási vagy bármi czimü 
teher, melyet a magyar iparosra ki nem rónának, ezen 
kívül specziálisan a mi iparágunkat külön adónemek, 
íogyasztási dijak stb. terhelik. Minden helyi társadalmi 
mozgalom, ipari érdekű egyletek stb. bevárja a vendég
lősök adakozását. Ily körülmények közt osztályunk cl
riad az anyagi áldozatoktól, habár ezen áldozatok kizá
rólag az ő érdekeit szolgálják és mozdítják elő. Ezen 
indokok vezetnek, mikor úgy a magam, mint a győri 
iparlársulat nevében, annak meggyőződéséhez híven, 
indítványomat előterjesztem, mert annak elfogadásától 
szövetkeztünk 'anyagi megerősítését reméljük. Négy 
korona áldozatot minden vendéglős meghozhat és több 
eredménynyel kapaczitálhatjuk szakipartársainkat, kö
vetkezésképen nagyobb évi bevételt érhetünk el. 
Győr 1901. augusztus hó 23-án. Pósch Nándor elnök.

Az indítvány előterjesztése után Pösch Nándor 
kifejti, hogy öt indítványa megtételére azon körülmény 
vezette, hogy fájdalmasan tapasztalta, miszerint, hogy 
a szaklársak gyér számban jelentkeztek tagságra, úgy, 
hogy szövetséget alig lehet fenntartani. Ennek okát 
abban látja, hogy a vendéglősöket igen sok más egye
sület tagsági dijai is terhehk, noha első sorban mind
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egyiknek az volna a feladata, hogy a saját egyesületeit 
támogassa. Másrészt pedig úgy véli, hogy amennyiben 
a tagsági dij leszállittatnék, többen kapnának kedvet a 
szövetségbe lépésre.

Glücic Frigyes teljesen indokoltnak tartja az indít
ványozó óhajtásait és készséggel ismeri el jeles ügy
buzgalmát. Az igazgatóság azonban behatóan tárgyalván 
e kérdést, azon meggyőződésre jutott, hogy a leszállítás 
által a kívánt czél nem éretnék el. Elv legyen az, hogy 
mindenki első sorban a saját iparának egyesüléseit 
támogassa s a többiből — dalárda, tűzoltó-egylet stb.
— inkább egyet töröljön. Nem sérti ezzel üzleti érdekeit,
— mert h>'sz egy egylet csak egy vendéglőben tarthatja 
összejöveteleit — ám az igy elért megtakarítás elég 
arra, hogy szövetségi tagnak léphessen be. Indítvá
nyozza ennélfogva, hogy a közgyűlés az indítvány értel
mében a tagdijakat csak akkor szállítsa majd le, ha a 
szövetség tagjainak száma az 500-at meg fogja haladni.

A közgyűlés ily értelemben határoz.
Szeiffert, Antalnak, az újvidéki ipartársulat elnöké

nek indítványa kerülvén tárgyalásra, elnök elrendeli 
annak felolvasását. Az indítvány szövege a következő:

A  „ M agyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ tekintetes 
Elnökségének

B udapest.
Gyengélkedésem miatt nem vehetvén részt az első 

évi rendes közgyűlésen, tisztelettel kérem, miszerint az 
alábbi két indítványt a gyűlés elé terjeszteni és elfoga 
dásra ajánlani méltóztassék.

Tisztelettel
Újvidék, 1901. augusztus hó 22-ikén.

Szeiffer t A n ta l}
vasúti vendéglős.

Indítvány.
I. Indítványozom, hoqy a „Magyar Vendéglősök 

Országos Szövetsége*' küldöttségileg kérje meg a Máv. 
igazgatóságát és nagyméltóságu Hegedűs Sándor m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter urat, hogy azon bérbe
adandó vasúti vendéglők abban az esetben, ha az 
üzletvezetőségek az illető vendéglősökkel megelégedettek, 
ezentúl ne adassanak árverés utján bérbe, hanem ezekkel 
hosszabbítsák meg esetről-esetre a szerződést.

Indokolás.
A mai gazdasági élet pangása leginkább észlelhető 

az utazó közönség takarékosságán, a mennyiben csak 
az utazik, a kinek kell és az is a legcsekélyebbre szorítja 
kiadásait, tehát csak akkor költ, ha a szükség arra 
kényszeríti. A gyorsvonaton utazó közönség pedig, mely 
többet költekezik, a vonat étkezőjében étkezik.

Az által, hogy a vasúti vendéglő esetleg minden 
harmadik esztendőben más bérlő kezébe jut, a vasúti 
vendéglősök nem bírván az állandóság jellegével s 
tudva azt, hogy esetleg más kapja meg a véndéglőt 
bérbe, azt a vendéglőt elhanyagolják és a saját elő
nyüket iparkodnak előmozdítani, a mig bérletük tart.

Így azután maga a vasúti vendéglő vészit tekin
télyéből és vele az azt bérbe vevő bérlő is. Másképp 
áll a dolog, ha a bérlet a meghosszabbítással az állan- 
dósság jellegével ruháztatik fel. Itt a vendéglős abban 
a biztos tudatban, hogy bérleti szerződése meghosszab- 
bittutik, a  jövője bizlosithatása czéljából minden tekin
tetben iparkodni fog vendéglője s úgy renommeját 
pontos, tisztességes kiszolgálás és befektetések áltál 
emelni.

De az árverés utján való bérbeadás egyenesen 
káros és egyrészt a vendéglősre, másrészt az utazó 
közönségre, mert az igen magas bérösszeget felajánló 
haszonbérlő az által, hogy nagyobb bérösszeget igér,

mint a mennyit a vendéglő megér, saját anyagi hely
zetét rontja s mert ezt a nagyobb bérösszeget csakis 
a közönségen veheti meg, ha azt elveszteni nem 
akarja.

De társadalmi szempontból is nagy horderejű a 
fenti eszme megvalósítása, mert a gyermekeit iskoláztatni 
köteles vasúti vendéglős abban az esetben, ha más 
nyeri cl az általa bérbe bírt vasúti vendéglőt, gyerme
keit az iskolából kivenni kénytelen és másutt iskoláz
tatni köteles, ami tetemes költségeket okozhat és anya
gilag károsítja is.

Végül óvakodni fog minden vasúti vendéglős oly 
időben tenni befektetéseket és italokat beszerezni, 
amidőn közel van az az időpont, amikor az általa 
bérbe birt vasúti vendéglő árverés alá kerül és esetleg 
más vendéglős bérletébe mehet át. Itt újból a vasúti 
vendéglős és a rajta levő vendéglő renommeéja szenved 
csorbát, amitől más mentség nincs, minthogy az üzlet- 
vezetőségek azokkal a vendéglősökkel, akikkel meg 
vannak elégedve, hosszabbítsák meg a haszonbérleti 
szerződést.

Indítvány.
II. A „Magy. vendéglősök Orsz. Szövetsége" küldött- 

ségileg kérje meg a Máv. Igazgatóságát és a nm. m. kir. 
kereskedelmi miniszter urat, hogy a vasúti vendéglősök 
részére is engedélyezen mérsékelt áru vasúti menet
jegyeket.

Indokolás.
Az állami és törvényhatósági tisztviselők stb. a 

mérsékeli áru vasúti menetjegyek kedvezményét élvezik, 
méltányos kívánság tehát, hogy a vasúti vendéglősök is 
élvezhessék a kedvezményt, mivel ők az állam haszonbér
fizetői, az államvasuti vendéglői intézmény renommeéját 
emelik s többször kénytelenek e renommoé érdekében 
utazásokat tenni, hogy az állammal szemben kötele
zettségüknek megfelelhessenek és az utazóközönség 
igényeit kielégíthessék.

Újvidék, 1901. augusztus hó 22-én.
S ze iffer t A n t id , 
vasúti vendéglős.

Az indítvány felolvasása után S tad ler  Károly 
kifejti, miszerint az indítványok és azok indokolása 
annyira a mindennapi tapasztalaiból és szükségletből 
folynak, hogy azokhoz nem kell kommentár. Nincs is 
az abban foglaltakhoz sem hozzátennivalója, sem amit 
azokból el kellene vennie. Véleménye! szerint úgy az 
igazgatóság mint a közgyűlés a leghelyesebben úgy 
jár cl, ha azokat megjegyzés nélkül magáévá teszi. 
Legfeljebb a küldöttség helyett lehetne egy emlékirat 
beadását elhatározni [H elyeslés) mert ez már egy oly 
eset, ahol nem az egyes ember, hanem az egész or
szág, az ország valamennyi vasúti vendéglősének sérel
méről beszélhetünk, amit bizonyára nem fognak az 
illetékes körök figyelmen kívül hagyhatni. Ajánlja az 
indítványnak egész terjedelemben elfogadását.

Bokros  Károly úgy az indítványhoz, mint Stadler 
Károly szavaihoz mindenben hozzájárni. Szeiffert indít
ványa sok igaz és komoly megszivlelésre való dolgot 
foglal magában, követelései pedig jogosak és méltá
nyosak. A vasút az állam tulajdona, s csak természetes, 
hogy ő köteles polgárainak panaszait és sérelmeit 
első sorban meghallgatni és orvosolni. Ajánlja az 
indítvány elfogadását.

Az indítványt a közgyűlés elfogadja.
B o zza y  Pál a keszthelyi „Amazon*4 szálloda, 

étterem és kerthelyiség bérlője ama kérelme, hogy a 
48698 896. pénzügyminiszteri rendelet, mely az iparo
sokat a motoroknál használt ipari czélokra (a vendég- 
lösipurnál a motoroknak világítási czélokra szolgáló) 
ásvány-olajadó alól felmenti, a vendéglősökre is kitér-

H irdetési reTaturakat lapunk s íráséinak  becses Ü gyeim ébe a já n lju k .
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jősziessék, sajnos, olyan későn érkezett, hogy a köz
gyűlésen ezt tárgyalni nem lehetett.*)

A jövő évi közgyűlés helyének megállapítása 
kerülvén napirendre.

Schubert Péter a temesvári vendéglős- és kávés- 
iparlársulat alelnöko és a temesvári pinczóregylet 
elnöke előadja, hogy az általa képviselt ipartársulat 
mely folyó évi augusztus hó 22-dik napján tartotta 
zászlószentelési ünnepélyét, boldog volna, ha a szövet
ség és nyugdijegyesület a jövö évi közgyűlését Temes
vár sz. kir. város falai közt tartanák ineg. Miután azon
ban arról értesült, hogy a szövetség és nyugdijegyesület 
vezetőségei már elhatározták, hogy tekintettel az 1902. 
szeptember hó első felében Budapesten összeülő 
Nemzetközi Vendéglős Szövetség közgyűlésére a maguk 
közgyűléseit is Budapesten tartják meg, sajnálattal 
bár, de beleegyezik a megváltozhatlan határozatba és 
arra kéri a közgyűlést, határozza el, hogy az 1903-dik 
évben közgyűlését Temesvárt fogja megtartani. Bizto
sítja a közgyűlést, hogy úgy a város, mint az ipartár
sulat mindent el fog követni, hogy az ipartársulat 
vendégei ott jól érezzék magukat. (Éljenzés.)

S tad ler  Károly utalással a vendéglősök nemzetközi 
szövetségének jövö évben Budapesten tartandó kongresz- 
szusának nagy nemzetgazdasági és idegenforgalmi 
jelentőségére, amidőn ugv szólván az egész czivilizált 
világ tekintete rajtunk lesz, valamint tekintettel arra, 
hogy mily sokat várunk e látogatástól, a mondott for
mában történt meghívást elfogadásra ajánlja.

O lück  Frigyes hasonló értelmű felszólalása után 
a közgyűlés elhatározza, hogy az 1903. évben Temes
váron tartja meg közgyűlését.

OlücJc Frigyes bejelenti, hogy levelet kapott Gundel 
János elnöktől, melyben ez a szövetségi elnökségről 
lemondását jelenti be. Kéri a titkárt, hogy e levelet 
olvassa fel.

A felolvasott levél tartalma a következő:
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Néhai Kommer Ferencz kedves sógorom váratlan 
elhalálozása miatt mély fájdalom és szomorúság köl
tözött családi otthonomba, magam pedig olyan lelki 
állapotba jutottam, hogy egyrészt a leküzdhetetlen 
bánat, mely lelkemet fogva tartja, másrészt a túlságos 
gond, mely éppen ezen haláleset következtében a csa
ládi ügyek körül reám nehezedik, képtelenné tesznek 
arra. hogy azt a nehéz feladatot, mely az országos 
szövetség ügyeinek vezetésével jár, teljesíteni tudjam.

Ezen oknál fogva tehát kérem a tisztelt Köz
gyűlést: méltóztassék engemet az elnöki tisztségtől a 
mai közgyűlésben hozandó határozattal egyszer s min
denkorra felmenteni.

Midőn a tisztelt Közgyűléstől ezen elhatározá
somért. melyre a sors kegyetlen elbánása kényszerit, 
ezennel bocsánatot kérek, egyúttal fogadják szeretett 
kartársaim a belém helyezett bizalomért hálás köszöne
téinél és azon Ígéretemet, hogy amennyire tehetségem
től és erőmtől telik, szerényebb hatáskörben ezentúl is 
a szövetség, illetőleg iparunk javára fogok törekedni.

Budapest, 1901. szeptember 2-án.
Karlársi üdvözlettel 

Gundel János.
A levél felolvasását követő mély csendben Stadler 

Károly állolt fel szólásra elsőnek: „Egész váratlanul 
veszünk tudomást e levélről -  úgymond — s bár úgy 
hiszem, nem fog közöttünk egyetlen egy sem akadni, 
aki nem gondolna igaz részvéttel ama mély fájdalomra, 
mely szeretett elnökünket érte s öt a kimondhatlan 
veszteség érzetével tölti el. azt hiszem, mindnyájuk

*) Az. indítványt közérdekű voltánál fogva legközelebb tár- 
yalm lógjuk teljes terjedelméből'.

nevében beszélek, ha kijelentem, hogy o lemondást, 
mely a gyász és fájdalom pillanatában jött létre, el
fogadnunk nem szabad. Tudjuk, mily hatással lehetett 
rá az öt ért veszteség, vele együtt érezzük át a vesz
teség nagyságát, tudjuk azt is, hogy mig egyrészt egy 
hosszú és nehéz küzdelembe fog kerülnie e fájdalom 
leküzdése, a lemondásra egyedül csak az lehetett az 
egyedüli ok, hogy Gundel János nem akar csak névleg 
elnök lenni. Én, tisztelt közgyűlés, ép ezért nyugodt 
lélekkel merem indítványozni, hogy no vegyük tudomá
sul ezen, a gyász pillanatában megszületett elhatáro
zást, mert hisz ennek fájdalmán kívül forrása, csak a 
kötelességérzet lehet. A szive úgysem fogja engedni, 
hogy elhagyjon bennünket. De ne engedjük öt közülünk 
távozni azért sem, mert egész szövetségünk az ő nevén 
csüng. Reméljük és óhajtjuk, hogy az ö szive is le fog 
csillapodni, le fogja győzni az öt ért na y fájdalmat s 
akkor ujult erővel fogja elfoglalni azt a helyet, amelyre 
egyedül ö a méltó és érdemes. Ezért is indítványozom, 
ne fogadjuk el az ő lemondását, hanem helyezzünk 
helyére addig is, mig visszatér közénk, egy hozzá ha
sonló munkaerőt, a mi szeretett alelnökünkct, Olück 
Frigyest, hogy őt az elnöki teendőkben egyelőre helyet
tesítse. (Lelkes éljenzés. Elfogadjuk. Éljen Gundel! Éljen 
Gliick!

Olück Fiigyes emelkedvén ezután szólásra, ki
jelenti, hogy Stadler szavai oly hűek, oly igazak, hogy 
feltétel nélkül csatlakozik azokhoz. A megtiszteltetést is 
elfogadja, mert hiszen csak kötelességét teljesíti, ha 
elnökét egyelőre helyettesíti és reményű, hogy c meg
bízásnak eleget fog tehetni. Indítványozza ennélfogva, 
hogy a közgyűlés fogadja el Stadler Károly indítványát, 
mentse fel Gundel Jánost egy évre az elnöki teendők 
személyes elintézésétől s intézzen hozzá ily értelemben 
egy átiratot. A lemondás elfogadása egyébként sem 
volna helyes, mert kell, hogy a szövetség elnöke min
dig a budapesti ipartársulat elnöke legyen. Ö alkotta 
meg a szövetséget, ő elnökölt öt kongresszuson, ö 
hívta meg a vendéglősök nemzetközi egyesületét hazánk 
fővárosába, kell, hogy ezentúl is minden munkánk az 
ő nevéhez fűződjék. Különben is meggyőződése, hogy 
a munka fogja vele elfelejtetni fájdalmát s ezért indít
ványozza Stadler ajánlatának elfogadását. (Helyeslés.)

A közgyűlés Stadler Károly indítványát elfogad
ván, a következő átiratot intézte Gundel Jánoshoz:
Nagyságos Gundel János urnák, a „Magyar Vendéglősök 

Országos Szövetsége" Elnökének.
Szeretett Elnökünk!

A Szövetség közgyűlése mély megdöbbenéssel ér
tesült néhai Kommer Ferencz szeretett tagtársunk és 
igazgatósági tagnak hirtelen haláláról.

A közgyűlés a  megboldogult emléke iránti tiszte
letét felállással nyilvánította s az ö nemes irányú mun
kásságáért háláját és kegyeletét jegyzőkönyvbe vétette ; 
a megboldogult sirhalmára pedig a Szövetség nevében 
koszorút helyezett.

Abban a mély gyászban, mely a Te lelkedet leg
hívebb barátod és rokonod elvesztése miatt bánattal 
tölti el, a Szövetség minden egyes tagja őszintén 
osztozik.

Irántad való igaz szeretetünk a közgyűlés ama 
határozatában nyer kifejezést, mely szerint nem fogadja 
el lemondásodat, hanem továbbra is szilárdan ragaszko
dik ahhoz a meggyőződéshez, hogy ezidöszerint csak 
Te lehetsz a Szövetség elnöke.

Azonban átérezve lelki állapotodat, tudva azt, 
hogy megtört lélekkel a legerősebb phisikum sem képes 
a munkára, a közgyűlés akként vél a Te óhajtásodnak 
megfelelni, hogy a jövö évi közgyűlésig felment az 
elnöki teendők alól s a szövetségi ügyek intézésével

M egrendeléseknél k ér jü k  tisz te lt elvágóinkat m indig lapu nkra  h ivatkesni.
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Glüc.k Frigyes illőinek urat bizzu meg, aki e megbízást 
készséggel vállalta magára.

Szeretett Elnökünk!
Abban a reményben, hogy a közgyűlés haláraid- 

tában megnyugvást találsz, maradtunk
Budapesten, 1901. szeptember hó 3-án tarlóit szö

vetségi közgyűlés határozatából a központi igazgatóság.
Gltíck Frigyes, s. k.

Ginek Frigyes elnök bejelentvén, hogy' Kommá- Fo- 
rencz sírja Priváry Pál indítványához képest d. u. 4 órakor 
fog megkoszoruztatni, mielőtt a közgyűlést berckesztené, 
rövid, mélyen átérzett szavakkal mond köszönetét a 
közgyűlés összes tagjainak, kik a messze távolból síeltek 
a szövetség közgyűlési tanácskozásaira. „Ha kevesen is 
vagyunk — úgymond— az milsem határoz. Mert Így is 
mog vagyok róla győződve, hogy ügyünk nem lesz 
elveszett, küzdelmünk és fáradozásaink nem lesznek 
oredrnénylelenek, csalt egy legyen meg s ez az, hogy 
sohasem az egyesek, hanem mindig az ország nevében 
beszéljünk. Akkor miénk a d iadal! Adja Isten, hogy 
igy legyen i'1 (Lelkes, szűnni nem akaró éljenzés és taps.)

Még Seress Marion mondott talpraesett ős lelkes 
szavakban köszönetét a közgyűlés tagjai nevében Gliiek 
Frigyesnek, a tárgyalások gyengéd és figyelmes, valamint 
szakavatott vezetéséért, amire a jelenlevők az elnök 
lelkes éljenzése közben a tiz pereznyi szünet élvezésére 
a Vigadó szeliős folyosóira siettek.

(Folyt, köv.)
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A
„Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok 

lpartársulata“
minden héten pénteken

T A R S A S  R E G G E L I T
tart.

A legközelebbi reggelikét a  következő helyeken 
tartják :

1901. szeptember 20-án: Doktor László vendéglő
jében (Vili. Tavaszmező-u.).

1901. szeptember 27-én: Willhurger Antal ven
déglőjében (Podmaniczky-u.).

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
a z e l ő t t

SGHREIBER J. UNOKAOCSCSEI
BUDAPEST, IV.

Régi posta-utca 10. (félemelet).

Nagy raktár
ü v e g á r u k b a n

vendéglők
és kávéházak részére.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Vegyes hírek.
Vidéki szaktárcáinkhoz azzal a kérelemmel for

dulunk, hogy a vendéglős- és kávésipart érdeklő 
helybeli híreket velünk minden alkalommal közölni 
szíveskedjenek. A bélyeg-kiadásokat készséggel meg
térüljük.

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 Iíávés-Ipar“-t.

H á t r a lé k o s  e lő f iz e t ő in k e t  és mindazo
kat, kik a részükre küldött m u ta t v á n y s z á m o t  
hozzánk vissza nem juttatták, tisztelettel felkérjük, hogy 
az előfizetési összeget lapunk kiadóhivatalához mielőbb 
szíveskedjenek beküldeni.

— Figyelmeztetés. Az orsz. szövetség,
orsz. nyugdijegyesület és orsz. pinezéregyesület 
közgyűléseinek nagy anyaghalmaza miatt lapunk 
elkésve jelenik meg. A nyugdijegyesületi és pinezér- 
egyesületi közgyűlésekről szólló tudósításainkat 
még igy is lapunk jövő számára voltunk kény
telenek hagyni. A szerkesztőséi],

— Kommer F erencz em léke. Az országos magyar 
vendéglős-szövetség, az orsz. nyugdijegyesület, az orsz. pinezér- 
egycsület szeptemberi közgyűlései ércznél is maradandóbb 
emléket állítottak néhai jó Kommer Fercncznek. Mindahármon 
em elkedett szellemű beszédek kíséretében rótták le a neki 
tartozó kegyelet adóját, melynek credményekép ma már e y y e z e r  

k o r o n á s  n y u g d í j e g y e s ü l e t i  a l a p í t v á n y  ö r ö k í t i  m e g  K o m m e r  F e r e n c z  

n e v é t, a z o n  e g y e s ü le tb e n ,  m e ly n e k  a la p í tá s a  ó ta  n e m c s a k  m a g a  is  

a l a p í tó j a ,  a lc ln ö k c ,  h a n e m  e g y i k  le g b u z g ó b b  ta g j a  i s  v o l t .  A gyűjtést 
B o k r o s  Károly rendezte első Ízben a Glück-ebéden, majd F r a n c o i s  

Lajos folytatta, megszerezvén a Borhegyi, Granichstadten és 
Ruda adományokat, folytatta ezt a Frangois-gyárat meglátogató 
társaság s befejezte a pinezérgyülés bankettje. Szép te tt ez és 
dicséretre nem szorul. Megtisztelésc az elhunytnak, de megtisz- 
tclése önmagunknak is. A «Kommer Ferencz emlékére* lé tesített 
alapítványhoz hozzájárultak: Róth Sándor kávés, Ungvár 50, 
Molnár Pál vendéglős, Hátszeg 40, Magos Sándor vendéglős, 
Debreczen 10, Francois Lajos pezsgőborgyáros, Budapest 100, 
Bokros Károly egyes, elnök, Budapest 10, Schubert Péter 
vendéglős, Temesvár 20, Petanovics József vendéglős, Budapest 
00, Kriszt Ferencz vendéglős, Budapest 20, Dökker Ferencz 
vendéglős, Budapest 20, Prindl Nándor vendéglős, Budapest 20. 
Nagy Lajos vendéglős, Arad 20, Müller Antal vendéglős, Buda
pest 30, Horváth Sándor vendéglős, Kassa 10, Sztanoj Miklós 
kávés, Budapest 20, Szálassy Alajos kávés, Kassa 20, Seress 
Márton vendéglős, Kassa 10, Mehringer Rezső vendéglős, Buda
pest 20, Koller Ferencz vendéglős, Lőcse 10, Kammer Ernő 
háztulajdonos, Budapest 20, Juranovics Ferencz vendéglős, Szeged 
20, Ehm János vendéglős, Budapest 20, Pásztori István vendéglős, 
Brassó 10, Pósch Nándor vendéglős, Győr 10, Bruckner József 
vendéglős, Budapest 20, Mayer József vendéglős, Kassa 10, 
Granichstadten Zsigmond borkereskedő, Budapest 50, Borhegyi 
Ferencz 200, Ruda és Blochmann ezég 50, Francois Lajos ur 
budafoki pezsgőborgyárát megtekintők között eszközölt gyűjtés 
eredménye 45, Magyar országos pinezéregyesület alakuló köz
gyűlése alkalmából adott Bokros Károly ur 10, ezen alkalommal 
m egejtett gyűjtés eredménye 45 korona. Összesen igy ezen 
alapra befolyt 10C0 korona. A nyugdijegylet IV. évi rendes köz
gyűlése alkalmából Cuba-Durozter budafoki[ cognacgyáros ezég 
felajánlott 200 K. alapítványt. Ugyanezen alkalomból Dózsé 
Döme temesvári vasúti vendéglős ur egyesületünknél successivc 
te tt 1200 koronás alapítványát újabban beküldött 100 koronás 
adománynyal 1300 koronára emelte fel.

— Gasztronóm iai k iá llítá s  Bécsben. A bécsi ven- 
déglős-ipartársulat által rendezett szakácsmüvészcti kiállítás f. évi 
szeptember hó 3-án délelőtt 10 órakor nyílt meg az ipartársulat 
Judenplatzi saját épületében. A rendezőbizottság, melynek élén 
az osztrák vendéglős-szövetség elnöke B a y c r  W., továbbá 
K o lb e c k  alelnök, P é n z  Othmár jegyző, K ir s c h  Károly jegyző, 
1 V c is8 c n b e rg e r  s több előkelő szállodás és vendéglős állanak, a 
kiállítás rendezésében főleg a történeti rész kidomboritására 
törekedtek, hogy a konyhaművészet, illetve inyes-mesterség 
időrendi kifejlődése minél inkább kifejezésre jusson. Nagy 
érdeklődést keltettek a kiállított s z a k á c s k ö n y v e k ,  melyek a tizen- 
nyolczadik és a tizenkilenczedik század első feléből származnak^ 
az egyik pláne 1752-ből. («Die Nürnbcrgische wohl untervviesene 
Koechin, welche so wohl an Fleisch als Fást Tagén zu geschicktcr 
Bereitung wohlschmeckcnder Speisen dcutlichc Anweisung giebt. 
Mit allergnádigsten Privilegicn. Nürnbcrg bcy Adam Stein und 
Gabr. Nic. Raspe. 1752.») A nyomtatásban megjelent ilynemű 
munkák között igen nagy a kéziratban megmaradt szakácskönyvek 
és étlapok száma. Megvan a kiállításon Grimod de la Rcyniernck,
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a nagy inyencznck és egy F it nevű embernek arczképe, a ki 
arról volt híres, hogy békát, csigát, mérges kígyók s más 
hasonló lehetetlenségek húsát «különös előszeretettel, fogyasz
totta, de megvan a hetzendorfi «Sauwirth» arczképe is, a ki 
tudvalevőleg az udvarias vendéglősök ősapja. A jeles sógor 
képmását müvirágkoszoru köríti, melyet állítólag gyengéd női 
kezek az ő hajszálaiból fontak. A kiállítási termek falait érdekes 
képek díszítik, melyek cgyrészét a bécsi Rauthaus Museumtól 
kérték kölcsön. Egy olajfestményen az első török kávéház, egy 
másikon F a i s z t  Antal vendéglős van megörökítve, kit 17U8-ban 
az arany Salvator-ércmmel tüntettek ki. Meg van örökítve H o fc r  
Andrásnak, a szabadsághős vendéglősnek házatája is és az a 
jelenet, midőn egy küldöttség a császár ajándékait adja át neki. 
Számtalan arczkép és olajfestmény az előkelő bécsi szállodások, 
vendéglősök és kávésok képmásai, régi híres vendéglők, népies 
jelenetek stb. megörökítésére szolgál. A konyhaeszközök kiállí
tása is igen gazdag volt s résztvettek benne a morvaországi és 
alsó-ausztriai vendéglősök is. Különösen feltűnt itt P o h n i t z e r ,  
bécsi ipartársulati könyvelő kiállítása.

— Az első tá rsasv a cso ra . A Jc á v é s ip c ir tá r sn la t e ln ö k sé g e  
már megállapította a következő idény első társasvacsorájának 
helyét és idejét. E  szerint a tagok és vendégeik a jövő hó 7-én 
jönnek össze először D r c c h s l e r  Béla Andrássy-uti vendéglőjének 
I. em eleti külön termében, a hol már oly sok sikerült estélye 
volt a társulatnak. Reméljük, hogy a D r c c h s le r -vacsorák jó hír
neve ezúttal is nagy közönséget fog vonzani, a mi különben 
annál is inkább várható, mert értesülésünk szerint az elnökség 
fölhasználja az alkalmat és a nyári szünet alatt fölmerült kérdé
sekről hosszabban fog nyilatkozni.

— L á to g a tá s  F ran c o is  L a jos  pezsgőborgyárában . 
Azon általános gyász következtében, mely egyforma mérvben 
uralta szeptemberi közgyűléseinket, az előre elkészített szórakozási 
programm egészen elmaradt. Mind a két nap jóformán komoly 
munkában telt el, a mulatság egészen elmaradt. A közgyűlési 
vendégek egy igen nagy része azonban, főleg a vidékiek nem 
akarván a kedvező alkalmat elmulasztani, nem hivatalos minő
ségben ugyan, de mint magánemberek mégis ellátogattak F r a n c o is  
Lajos promontori pezsgőgyárába, hogy annak berendezését meg
tekintsék. A győri és temesvári, aradi, kassai stb. vendégek P ó sc li  

K u s t c r  és S c h u b e r t  elnökök vezetése alatt mintegy nyolezvanan 
szeptember hó 4-én délután 4 órakor E h m  János vendéglőjéből 
kisebb csoportokra oszolva indultak el a budafoki Frangois 
gyárba, ahol őket Fraigois Lajos és Cásar kitüntető szívélyes
séggel fogadták. A gyár mintaszerű és tökéletes berendezése 
megtekintése után gazdag büfét várta a vendégeket. Uzsonna
közben több beszéd hangzott cl. F r a n c o i s  Lajos szives házigazda 
üdvözlete után P ó s c l i Nándor győri ipartársulati elnök lelkes 
szavakkal éltette F r a n g o i s  Lajost, mint a magyar ipar egyik leg
kiválóbb előharezosát, ki működésével a magyar névnek sok díszt 
és dicsőséget szerzett. Dr. S o l t i  Ödön, mint az országos nyugdíj-' 
egyesület felügyelő-bizottságának elnökét és bőkezű alapitóját 
élte tte  F r a n f o i s  Lajost, kinek nagy része van az egyesület meg
erősödésében. T c a s d a lc  Ottó Francois Lajosnét, a kiváló magyar 
nőt élte tte  nagy tetszéssel fogadott beszédben, mig F .  K i s s  Lajos 
Francois Lajost, mint a vendéglősök és kávésok közérdekű törek
véseinek buzgó előharezosát éltette. A vendégek a késő esti 
órákban tértek  vissza a fővárosba.

— A b u d ap es ti k á v é s ip a rtá rs u la t e lnöksége  az uj 
szabályrendelet ügyében f. évi szeptember hó 7-én küldötlségilcg 
tisztelgett l t u d n a y  Béla főkapitány urnái. A küldöttséget A 'e m u i  

Antal elnök vezette és tagjai voltak: H u r k a i  Mór alelnök, H o ls te in  
Zsigmond péntáros és H i r s c h  Fcrencz felügyelő-bizottsági tag. 
N é m á i  Antal elnök beszédében előa.lta, hogy a budapesti kávés
ipartársulat nagy mértékben hozzájárult a szabályrendelet mai 
alakjának megállapításához és ez okból az ipartársulatnak az az 
óhajtása, hogy a szabályrendelet közrendészeti intézkedései, 
melyeknek végrehajtása a rendőrség hatáskörébe tartozik és 
amelyekre nézve a főkapitány véleményét a kormányhatóság föl
tétlenül megfogja hallgatni, változatlanul maradjanak. Ilyenek 
különösen a zárórára, a zenélésre és a női kiszolgálásra vonat

kozó rendelkezések, melyek a tervezetben akként vannak meg
oldva, hogy a főkapitány nézetével remélhetőleg találkoznak. 
Azután az elnök átnyújtotta az ipartársulat röviden összefoglalt 
észrevételeit, melyeket a tárgyalások során már többször volt 
alkalmunk ismertetni, l t u d n a y  Béla főkapitány igen szívesen 
fogadta a küldöttséget és kijelentve, hogy a  k á v é s ip a r lá r s a la t  

k ö z h a s z n a  m ű k ö d é s e  i r á n t  te l je s  e l is m e r é s s e l  v i s e l te t ik , megígérte, 
hogy az ipartársulat álláspontjára lehetőleg tekintettel lesz. 
Azután az elnök még több közérdekű ügyben folytatott beszél
getést a rendőrség vezetőjével, majd pedig egyes tagok folya
matban lévő ügyeiben interveniált és ezekre nézve is biztató ígé
retet nyert. A küldöttség azután eltávozott.

— A M. O. P. E. közgyűlésérő l a következő tudósítást 
adtuk le a napilapoknak: A M a g y a r  O r s z á g o s  P in c z é r - E g y c s ü lc X  
a minap tartotta alakuló gyűlését a «Metropole»-szálloda 
külön termében S z ü t s  Lajos elnöklete alatt, Szeged, Temesvár, 
Kassa, Nagyvárad, Győr, Arad, Szatmár, Pécs és több vidéki 
város szakegyletcinek részvétele mellett. A közgyűlés K a lm á r  

Fábián előterjesztése alapján elfogadta az alapszabályt, melynek 
főbb lényege az, hogy az Országos Pinczéregylet a munkaközve
títés kérdését az állami munkaközvetítő intézettel egyetemben 
óhajtja helyes irányban megoldani. A betegsegélyezés, szakoktatás, 
a munkásbiztositás (nyugdíj) képezte a további tárgyalások 
lényegét, melyek a magyar pinczértársadalom fejlődését, erkölcsi 
erejét, tudását és komoly törekvéseit karolják fel. A közgyűlést 
társas ebéd követte, melyen B o k r o s  Károly az Országos Nyugdíj
intézet elnöke, W ir t l i  Ferencz a «Budapesti Vendéglős Ipartár
sulat* alelnöke és több előkelő szállodás vett részt. K o m m e r  
Ferencz nyugdijegyleti alelnök emlékének megörökítésére tetemes 
összegű alapítványt gyűjtöttek az «Országos nyugdijegyesület» 
alapja javára.

— A b u d ap esti k á v :s ip a r tá r su la t  és a vele kapcso
latos betegsegélyző pénztár a nyári idény elteltével ismét hozzá
látott rendes munkálkodásához. Az irodában egyébként a nyáron 
is serényen folyt a munka. A társulati titkár pontos egyéni 
nyilvántartást készített mindama tagokról, a kik a társulatnak 
az 1874. év óta tagjai voltak. E munkálatot a segélyalap szer
vezése te tte  szükségessé és ezáltal a társulati iroda abba a 
helyzetbe jutott, hogy minden egyes tagra vonatkozó pontos 
adatokkal rendelkezik, melyek a nyilvántartás czélszerü beosztása 
folytán a legrövidebb idő alatt föltalálhatók. K e m é n y  Géza titkár 
a szabadságáról hazatért elnöknek a nyilvántartást már beter
jesztette és a legközelebbi választmányi ülés előtt is be fogja 
mutatni. A betegsegélyző pénztár tagjainak száma örvendetesen 
szaporodott. Alig van már 4—5 üzlet, melynek személyzete 
másutt volna biztosítva. N é m á i  Antal elnök fokozott tevékeny
séget fordít a betegségelyző pénztár ügyeire és a legkisebb 
dolog iránt is személyesen érdeklődik. Ennek a lankadatlan 
buzgalomnak köszönhető, hogy az alatt a két év alatt, a mióta 
N é m á i  Antal áll az intézmény élén, a tagok száma és a pénztár 
bevétele a kétszeresre emelkedett. Az ellenőrző iparhatóság 
mindenkor a legteljesebb elismerését nyilvánította a pénztár 
mintaszerű kezelése fölött és a kereskedelmi minisztérium is az 
uj törvényjavaslat előmunkálatainál a föntartandó pénztárak közé 
sorozta segéd-kartársainknak ezt a hasznos intézetét. Kívánatos, 
hogy az a néhány üzlettulajdonos, a ki a munkaadók sorából 
még hiányzik, rövid időn belül egész személyzetét bejelentse, 
hogy igy a pénztár beteg tagjainak még több előnyt nyújthasson. 
A karácsonyfa-ünnepély előmunkálatai is megindultak már. 
N é m á i  Antal elnök legközelebb értekezletet hiv egybe, a melyen 
kiküldik a szükebbkörü intéző bizottságot és pedig a munkaadók 
és a segédszemélyzet sorából egyaránt. Az intéző bizottság 
föladata lesz azután a gyűjtést a legszélesebb alapon megindítani, 
hogy az üdvös czélra mennél tekintélyesebb összeg gyűljön 
egybe. Ismerve az ipartársulat vezetőférfiainak ügybuzgalmát, 
föltehetjük, hogy az idei karácsonyfa-ünnepély az eddigieket 
messze fölülmúló ercdménynyel fog lefolyni. Az ingyenes ruhára 
igényt tartó gyermekek szülői vagy gondozói már most is jelent
kezhetnek a társulat titkáránál, a rendes hivatalos órák alatt.

— A dom ány a  n y u g d íja lap  Javára . B a la s s a  Mihály 
főpinezér a szliácsi Dankovszky-étterem pinezérei körében orsz.

H ir d e té s i  r o v a tu n k a t  la p u n k  o lv a só in a k  k e c s e s  f ig y e lm é b e  a j á n lj u k .
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nyugdíj egyesül etünk alapja javára 10 koronát gyűjtött. Vajha c 
nemes példa minél több utánzóra akadna szakiparunkban!

_  É lelm iszer-ham isítók. A közigazgatási bizottság mai 
ülésén élelmiszer-hamisításért a következőket bírságolta meg: 
tcjhamisitásért: Káldor Ignáczot ICO IC.-val. Grünhut Albertét 20, 
Hegedűs Mórt 10, Vindisch Istvánt 100, Nikodcm Imrét 100, 
Fridlendcr Mórt 25, Szekeres Józsefet 15, Khrcnrcich Józsefet 
50 K.-val. Olajnak hamis néven való elárusitásáért: Keszler 
Zsigmondot 10, Kovács Istvánt 30, Lusztig Bernátnét 10 K.-val.

— S ör-statisz tika . A mull 1‘JOO. év végével igy alakult 
a sörgyárak üzeme: Sörfőzdék állaga. Ausztria 1478, Magyar- 
ország 98. Sörfőzés Ausztriában : 1900-ban 20.077,554 hl., 1899. 
bon 19.737,658 hl.; Magyarországban: 1900-ban 1.412,978 hl., 
1899-ben 1.497,672 hl.; Bosznia: 1900-ban 56,147 hl., 1899-ben 
56,637 hl. — Söradóból befolyt: Ausztriában 75.500,937 kor. 
(1899-ben 74.933,490 kor.), Magyarországban 5.872,014 kor. 
(6.401,373 kor.), Boszniában 243,9i.9 kor. (245,162 kor.) Az Osztrák- 
Magyar Monarchiában összesen 4.654,838 métermázsa malátát és

170,534 vámmázsa komlót fogyasztottak el. Németországban 1900- 
ban 19,281 (20,055) sörfőzde működött. A kifőzött sörmennyiség
67.788,000 (69.291,719) hl. Söradó: 113.190,176 kor. Maláta: 
14.174,401 métermázsa, komló : 430,800 vámmázsa. A fenti mennyi
ségből Bajorországra magára esik: 17.730,571 hl. sör és 42.488,066 
kor. adó, 6110 sörfőzde, 4.240,000 métermázsa maláta 165,200 
vámmázsa komlófogyasztás. Az egész földön összesen 38,009 sör
főzde van; a főzött sör 257.917,593 hl., a söradó 1098 millió 
koronát jövedelmez. Mnlálnfogyaszlás: 74.590,704 métermázsa, 
komlószükséglet: 2.098,262 vámmázsa. Legnagyobb a sörfogyasz
tás Bajorországban, hol fejenkint 283 liter fogy el évenkint; leg
kevesebb Törökországban: 0*3 liter fejenkint egy évben.

— Előkelő szállodatu la jdonosok . A szabad Svájcz 
területén — Írja egy angol lap — nagyon sok szállodának a tulaj
donosa tudós, iró vagy arisztokrata. A Rigi-Kulm hegyen levő 
érdekos szálloda gazdája dr. Schreibcr jogtudós, kit alapos képzett
ségéről széles körben ismernek. Dr. Zimmorli-Glaser a luzerni 
Beau-Rivage szálloda tulajdonosa ^európai hirü újságíró. A leg-

B o r v á s á r .

Az eladó bortermelő neve Lakása és utolsó posta A borfaj megnevezése Mennyisége
hektoliter

Ára hekto- 
literonkint

Szcntiványi Gábor, nagybirtokos Déva, Hunyadmcgye
Marosmenti asztali bor 

(rizling, járdovány, 
furmint szőlőből kevert)

6 0 -90 50 korona

Uradalmi Inlézőség, Lászlovszky Kálmán 
gazdatiszt Előszállás, vasúti állomás Rizling, 1900. évről 300 50 korona

Dr. Vendel János, megyei főorvos Makó 1901. évről Rizlingi (sat.) 70—100 60—80 korona

Dr. Fráter Gyula Szeged, Takaréklár-u. 3. Mustos fehér, kadarka, 
ujbor - 40 korona

. ” Rizling, ujbor _ 40 korona

. ” burgundi, uj vörös, gyógy- 
bor _ 60 korona

Pataky Sándor cv. ref. lelkész Ér-Körlvélyes vasúti 
állomás

bakar, rizling, vörös és 
fehér karbenet fajborok 

és asztali borok 
1894-től kezdve minden 

évről

150-160 52—76 korona

Sárkány István

Kaskantyu 
v. á. Kis-Kőrös 

A vevőt itt előlcges 
értesítésre kocsi várja.

Minták is 
kaphatók!!

1900. évi olasz rizling
1901. „
1900. kövi dinka
1901. „

4
4
8

16—20

75 korona 
65 „
00
50

Dr. Szabó Antal ügyv., v. ügyész Nagy-Kőrös 1899. sajáltcrmésíi fehér 120 50 korona

Kolozsvári Károly föld- és szőlőbirtokos Szathmár
szathmárhegyi igen fin., 

nehéz, óbor 
szatmárhegyi igen fin. 

8 éves

5-20

3-20

200 korona 

170 „

Dauer H., birtokos Puszta-Bojá", u. p. Marta
Kitűnő fehér, kétszer 

festett siller 
világos siller 

kitűnő vörösbor

35
35

Az árak a tulajdo
nosnál vagy a pest- 
megyei gazd. egyes, 

titkáránál (Buda
pest, vármegyeház) 

tudhatok meg.

Meistrovich János, bornagylcrinelö. 
Valódiságáért, évszámért felelős. Hordók 

cladatnak vagy kikölcsönöztetnek.
Arad

ménesi kitűnő vörös gyógy- 
bor 18.8.

ménesi kit. fehérbor 1888 
„ fehér 1897. 
„ kitűnő rizling 1900. 

magyarádi kit. fehér 1990. 
„ jeles fehér 1900.

7
14
40

0-5
42

74

120 korona 
04
70 „
40 „
40 „
40 „

M e g r e n d e lé s e k n é l k é r jü k  t is z t e l t  o lv a s ó in k a t  m in d ig  la p u n k r a  h iv a tk o z n i.
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clogánsabb svájczi szállodák egyikének, a luzerni Hotel National- 
nak az igazgatója báró Pfeiffor, a  legrégibb svájczi családok egyi
kének a sarja. Atyja, aki a szállodát épitelto, ha háború ütött 
volna ki abban az időben, főparancsnoka lett volna a svájczi 
hadseregnek. Göschenbcn a vasúti vendéglőt Zahn vezeti, aki 
Svájczban mint regényíró a legnagyobb hírnévnek örvend. Az Íréi 
babérok nem telték büszkévé Zahnt és megtartotta a vasúti ven
déglő bérletét, melyet atyjától örököl’, mert Svájczban, hol Ifibb 
a józan ész, nem szégyen vendéglősnek lenni.

Bérletok.
Korcsmaeladás. Pécs Ráczvároson a vámház mellett levő 

korcsmahelyiség nagy kerttel, 2 istálló, 2 kocsiszín és hozzávaló 
lakással együtt bérbeadó, esetleg jutányos áron eladó. Bővebbet 
ugyanott a tulajdonosnál.

K adó vendéglő. Az „Arany oroszlán" (Pokol) vendéglő s 
egész épülete f. évi november hó 1 -löl három évre bbére adatik. 
Tudósítást ad Ilcnnoborg Sándor ügyvéd Zomborban.

Eladó vendéglő. Kisújszálláson a Dcmacsek Ernő házában 
lévő bor-, sör- és pálinkáméi* si üzlethelyiség az ilaliriérési joggal 
együtt azonnal bérbe kiadó.

Szálloda bérbeadása. Temesvári elsőrangú szálloda «a 7 
választó fejedelemhez* teljesen és szépen berendezett kávéház, 
vendéglő, 28 vendégszobával stb. azonnal bérbeadó. Bővebb fel
világosítással szolgál a tulajdonos: Pavlovits Antal. Temesvár, 
Józsefváros, Kossuth Lajos-utcza 4. sz.

Szálloda-bérlet: Csornán a «Szarvas»-szálloda az Erzsébet- 
utczán (melyben a szükséges üzlethelyiségeken kívül az emeleten 
5 szállószoba és egy tánezterem foglaltatik) a hozzávaló mészár
szék és melléképületekkel együtt 1901. évi szeptember 30-ától 
kezdve bérbeadó, esetleg örök áron eladó. Bővebbet Lendvay 
Lajosnál, Csornán.

Apró hirdetések.
Esztergomban (Simor János-utcza 418. sz. alatt) v e n d é g lő , jó 

forgalmú helyen, ház és üzlettel, nyári kert és téli kuglizóval mai 
kornak megfelelő berendezéssel együtt más vállalkozás miatt 
e la d ó . Érieké zni ugyanott a tulajdonos N é m e th  G á b o r  vendég 
lésnél lehet.

Kalocsán (Pcslm.) jó  forgalmú m u la tó k é ig  nagy kerttel, 
kettős tekepályával és 4 kabinos fürdővel, a  teljes berendezéssel 
e la d ó . A mulató a város előkelő közönségének kedvencz helye, 
hol minden vasár- és ünnepnapon tánczmulatsúg tar tátik. A nagy 
épületben van n é g y  s z o b a , e g y  k o n y h a ,  tá n e z te r e m , n a g y  s ö n té s  

s zo b a , p i n e z c , mosó- Ó3 füstölő konyha és a kamra. A  f ü r d ő  k ü lö n  

é p ü le tb e n  v a n ,  do ugyanazon udvarban. Bővebbet Kcrepesi-ut, 
55. sz., I. cm., 15. Orosznénál, vagy a helyszínén, Kalocsán a 
„Komlókert“-ben O r o s z  S á n d o r  urnái.

Polgár Sándor, m. kir. szab. nyert orvosi mü- és kötszerész. 
nél, Budapest, VII., Erzsébet-körut 50. sz. jutányosán beszerezhetők 
„hazai" gyártmányú sérvkötök, hátegyenestartók ortopacd ai-készü- 
lékek, müláb, miikéz stb. betegápoláshoz szükséges eszközök és tár
gyak. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Börszékipar és butorbőrsajtolás Kendi A. Budapest, IV. 
Károly-utcza 2. az evangélikus iskolaépületben. Nagy raktár valódi 
bőrszékek és karosszékekben jóval olcsóbb árban mint eddig. 
Vidéki megrendelések gyors és pontos eszközlése.

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

S Z Á L L O D A ,
U ávéház, b e szá lló  v endég lő , v en d ég ló  é s  é t te r m i  
ü z le te k e t  v e n n i s z á n d é k o z ó k  b ecse s  ü g y e im é b e !

i Budapesten s Magyarország nagyobb és kiseűb városaiban
! számos igen jómonetelü üzletek eladásával vagyok megbízva, 

melyek közül az alant soroltakat melegen és lelkiismeretesen 
merem bárkinek is megvételre ajánlani s pedig: S z á llo d a  
vidéki városban az utasok által leginkább látogatva mint igen 
jómenctclü üzlet általánosan elismerve, mely múlt évben ki
mutathatóan tisztán mindennemű kiadást már levonva, 8000 
koronán felül jövedelmezett, igen jutányosán és kedvező fel
tételekkel e ladó ; továbbá szá llo d a  nagyobb vidéki városban 
jóhirnevü és igen jómenetolü üzlet, elegánsan berendezve, 
egyedül a vendégszobák fedezik a szálloda összes évi kiadásait, 
mert az utasoknak ezen üzlet kedvelt tartózkodási helyük. 
Magyarországon alig hiszem, hogy van másik üzlet, mely oly 
jövedelmező, csakis tulajdonos más vállalkozása miatt lesz sür
gősen, jutányosán és kedvező feltételekkel e ladva; továbbá 
b eszá lló  v en d ég lő  vidéki városban elismert jó hirnevü és 
igen jómenetolü üzlet, melynek bor és sörfogyasztásáról meg
győződhetik bárki is, hogy kimutalhatólag jövedelmez az üzlet 
egész tisztán évcn’e 0000  koronát, tu ajdonos más nagyobb 
vállalkozása miatt lesz eladva, ilyen egészséges és jó üzlet talán 
20 év alatt sem kerül egy eladásra és ezen üzletet mindenki 
csak aranybánya név alatt ism eri; továbbá K ávéház  nagyobb 
vidéki városban igen szépen berendezve, jómenctclü s egyálta
lán mint egészséges és jövedelmező üzlet ismeretes, melyen 
bárki is fényes és teljesen gondnélküli oxis'encziát talál, azon
nal igen jutányosán és kedvező feltél elekkel eladó; továbbá 
k á v é h á z  főváros legnagyobb forgalmú helyén szépen beren
dezve, elismert szolid nappali és éjjeli üzlet igen jómenelelü és 
ritka jó  jövedelmező üzlet, melynél bárki is fényes és gond
nélküli megélhetésre teszen szert, igen sürgősen kedvező ár és 
fizetési feltételekkel eladó. Ezen üzlet spceicl, nem kíván semmi
féle szakértelmet s bármely idegen által, esetleg magányos nő 
á tál is könnyen kezelhető; továbbá k á v é h á z  főváros egyik 
legszolidabb és pazar fényesen berendezett jóhirnevü üzlete, 
kimutatható éventei 12.000 korona egész tis ta  jövedelemmé, 
miről vevőnek jo ában álland előbb meggyőződhetni, igen ked
vező ár és feltételükkel eladó. Ilyen jómenelelü és jövedelme
zőséget még jóval fokozható üzlet sem fog egyhamar kerülni 
e ladásra ; továbbá v e n d ég lő  vidéki városban, mely a kimért 
italokból tényleg kimutatni képes, hogy üzlete múlt évben 
tisztán mindennemű kiadást már levonva 0000 koronát jövedel
mezett, tulajdonos más nagyobb vállalkozása miatt eladó igen 
kedvező ár és feltételekkel; továbbá v en d ég lő  főváros leg
élénkebb pontján igen jómenelelü és hitelezésnélküli üzlet, 
melynek jövedelméből bárki is biztos és fényes megélhetést 
talál, bárkinek is igen melegen merem ajánlani megvételre s az 
átvétele ezen üzletnek nem sok készpénzt igényel, sürgősen és 
minden elfogadható árért eladó; továbbá keresek egy fővárosi 
jóhirnevü vendéglő részére c s a p  la  r o s t  (üzletvezetői) 000 
korona óvadékkal, ezen üzlet a csapiárosnak tisztán a kimért 
italok utáni százalék havonta 300 koronát jövedelmez; úgy
szintén egy k á v é h á z  főváros élénkebb helyén, a legjobb 
menotben csinosan és teljesen felszerelve direkte a háztulaj
donostól 500 korona óvadék ellenében napibérbe azonnal á t
vehető. — Legvégül kávéházi, vendéglői és éttermi felszerelések, 
fohérnemüek, ezüst stb. kevéssé használtak, nálam mindenkor 
előjegyzésben vannak. Felvilágosítást csakis direkte rcílektán- 
soknak nyújt N iem etz  G y u la  s z á llo d a , v e n d ég lő  és 
k á v é h á z i ü z le te k  a d á s -v é te li  i r o d á ja ,  IS u d ap esten  
V III. k é r . ,  J ó z s e f - k ö r u t  18 . Csakis válaszbélyeggel ellá
tott levelekre válaszolok.

V e n d é g lő
szép utcai kerttel, minden elfogadható árért e la d ó m  

Bővebb felvilágosítást:

Budapest, Rottenbiller-utcza 21.
!ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii|

Vendéglőt keresek
=  o k tó b e r  e l s e jé r e  jó forgalmú 4—ű szállészobával =  
=  8—10 ezer lakosságú városban, mely ott első üzletnek =  

felel meg. -

1  Radó Vilmos szállodás, Fehér-Gyarmat. 1
I Hl....IIIIIIIIIIIIIIIIIII............llllllllllllllllllllllllllllllllll......lllllllllllllllll..... I.........llllllll
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I C o l l á r  J á n o s
u szö lö te lepén  5 h e k to lite r  50 fokos, k is  ü s tö n  f ő t t ,
0 valód i szilvapá linka , 25 lite re n k é n t is  k ap h ató . 
jl L ite r je  1 forint. * * * # * # 0 0 * 0 0 0

j Eladó kávéház i
|  Szegeden, a  város központján egy elsőrendű, E 
| jómenetelü kávéház  — családi körülmények B 
|  miatt — rendes, elfogadható árért eladó. A 1 
|  kávéház és mellékhelyiségeinek évi bére 3600 I  
B korona, hiteles könyvből kimutatható évi forgalom |  
|  32—35000 korona. Bővebb felvilágosítással szolgál |

 ̂ < m yonew .híiiow !;
|  pinczéregyleti ügynök, H  X  E  <3- K  I >  E  IN . j

■
1
Ii
I

|
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Kiadó vendéglő.
Legjobb helyen, keleti pályaudvar érke
zési oldala mellett, Külső Kerepesi-út 9. 
szinész-nyugdijházban, jó forgalmú ven
déglői helyiség 5 vendégszobával kiadó. 
Felvilágosítás ugyanott I. emelet 8. ajtó.

Vendéglő
j sertésközvágóhid közelében, sarokhelyiség bérbeadó. I 
> Bővebb felvilágosítással szolgál

tmm&m a  házfelügyelő,
I X .  k c r .,  K ü ls ő  S o r o k s á r i-ú t  1 3  a .

#

&

ff: >: :f: ff:.íf:;

V e n d é g lő  b é r b e a d á s .
, ügy jóforgalmu városban, negyven óv óta fennálló, a 

mai kor igényeinek megfelelően berendezett szá lloda , 
i mely 22 vendégszobából, egy nagy kávéházból, két ét- 
(i teremből, színház és táncztcrcmböl, a bérlőnek 3 szo- 
i bás lakásából, továbbá 40 lóra való istállóból, kocsi

színből, nagy pinezóböl stb. — mellékhelyiségekből áll 
— b é rb e a d ó . A házban van az Úri C asin ó  és 
K eresk ed ők  K öre is. Az összes helyiségek vil- 
la m o s  - v ilágítási berendezéssel vannak ellátva. 
Értekezni lehet

Cii’ONz Benjámin
tulajdonosnál

I v i x - \  n i ’cUVn, (Szabolcsmegye.)

I
-v;
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Nagyforgalmu ponton, egy szép tágas vendéglői lielyi- 
ség , sarokház, közvetlen mellette fekvő lakással és hozzá
tartozó helyiségekkel, 1901. május l-ó o kedvező feltételek 
melllett kiadó. Ugyanott egy hentesnek való üzlet- 

helyiség azonnal kiadó. bővebbet 
Szálkái Sándornál, Magyar Színház.

j f j . J-faggenmacherH-Sörfözde

MegreflételésihelvekiDudapesrenVKárfár-urcza 5 .
öaggenmacherKóbánya+Hagg enmache r Bu (fa fok.

Székely-Udvarhelyen egy, a legélénkebb helyen 
fekvő

k á v é  h á z - h e l y i s é g ’,
lakással együtt, folyó évi szeptember hó 15-től

haszonbérbe ltiadái.^f
É rtekezhetn i: F lóriá n  B ogd án  tulajdonossal, ugyanott.

Gyertyánliget fürdőben
a vendéglő jövő évadra kiadó, =
Bővebb felvilágosítást, nyújt A czé l Endre, Buda
pest, Erzsébet-körut 50. Értekezési idő: dél

előtt 8—9, délután 2—3 óra között.

F. é. november hó 1-től több évre kiadó egy nagyobb

vendéglő
a zómbori szerb „Csitaonicza® épületében.

Ajánlatok a „Usitaonicza“ választmányához czim- 
zendök Zom borban.

ROZSA SZÁLLODA KÖRMEND.
Olcsó szobák, jó konyha, kitűnő sörök, valódi 
-------------*  halalom idéki hegyi borok.--------- -----

IIack < ‘i" • Iá n o s , tulajdonos.

Évi 22—24 ezer forint forgalmú

* •  k á v é h á z ,  m
évi bérösszeg 2500 frt vidéki megyeszékhelyen egv meghízható 
és legalább 5000 frttal rendelkező egyénnek átadandó. Aján
latokat „Megbízható* jelige alatt o lap kiadóhivatala továbbit, 
esetleg felvilágosítással is szolgál.
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