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legjobb asztali- és üdítő ital, 

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégsbajoknál, gyomor- és bolyaghu- 

rutnil.
N a M  Ueurik, Kailsbad ú  Budapest

CHAMPAGNE 
VeuTP n ic q u o t  „ D o u x “

é d e s ;
Ychití- C licquot E uglaud, 

dem i sec, f é lé d e s ;

Mattoni 
Henrik 

Budapest,
Teréz-körut 37.

CHAMPAGNE:
Veuve Clicquot „Sec ,

s z á ra z ;
Yenre Clicquot „P ry  >

igen  sz á ra z ;

'■ öve Cllrqnot 
• >Hrnt“ , egész
száraz.

Y Yenre Clicquot 
„H ru t“ , ogósz 
száraz.

Vozérkópvlsolő :

Kraus Gottlieb Bécs L, Kárnthnerstrasse 21
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“ D U R A B L E ”
gázizzó  harisnyák,
melyeknek fényereje és tartóssága 
hasonlíthatatlanul nagyobb az eddigi 
gyártmányoknál, igen olcsón kaphatók. 

Gyár és szélküldési főtelep :

B U D A P E S T , VII., K azinczy-u . 5 3 .

A z
uj magyar 
szabadalom
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

Az
nj magyar 
szabadalom
szerint készülő 

hazai
gyártmányú

—  Telefon 10—70. =
|  A harisnyák fényerejéről meggyőződhetni a VI., Teréz- |
= kiírót 81. sz. a. „E I I I S O  W*‘ kávéházban, mely =

ezen izzótestekkkel van világítva.
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M in d en  é tte rem  d íszé re  vá lik  a

„The Printing Bili of Fare“
amerikai étlapnyomóval készíte tt é t 
lap , m e rt a k észü lék en  m e g lep ő en  
e g y s ze rű  k e ze lé s  m e lle tt  ideálisan 
szép és correct étlapokat nyerünk,
m e ly e t  a v e n d é g  ö rö m m e l v e s z  k é zb e !
Nincs többé piszkos és olvashatat

lan étlap! -■-■■■ - = = = = =
Nem kell többé étlapot Írn i! „The Printing Bi.l of Fare“ amerikai étlapnyomó!

A készülék csak egyszer szerzendö be, mert egy emberöltőig eltart!
B ő ve b b  fe lv ilá g o s ítá s  n y e rh e tő  :

W o l l á k  é s  T á r s a  c z é g n é l ,
BUDAPEST, VI. kér., Vörösmarty-utcza 4 7 /b.

m ű n  FERENCI
é m á r u g y á r a  B U D A P E S T, m ,  9.
sörk im érő-készU lékeket légnyom ással és

szabad, léghűtővel.
~  Elvállal régi készülékek átalakítását. —
Nagy választék b o r -  é s  s ö r t - s á p o k b a n  valamint 
--------  mindennemű szivattyúkban. —

A lap ítva  1868-ban.

L a p p o r t  A n t a l
hirlapközvetitő irodája BUDAPEST,

VI., Váczi-körut 20. sz.
Elfogad előfizetéseket a világ összes lapjaira eredeti árak mellett.

^Piatnik Nándor és Fiai *l
j á t é k k á r t y a - g y á r
BUDAPEST, VII. kér., Csengeri-utcza 11. sz.

TELEFON No. 412. J

V e n d é g l ő  e l a d á s .
E g y  e x is z ten c z iá t  b iz to s itó  s z á l ló 
v e n d é g lő , v en d ég s zo b á k k a l, h á ro m  
é tte re m m e l, te ljes  b e ru h á zá ssa l 
együ tt átadó. S z iv e s  m e g k e re s é 
sek re  v á la s z t  a d : - - - - - - - - - - - - - - - -

m o l n I b  i » á l
H á t s z e g , (Ifunyadmcgye).
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Magyar Vendéglős- és KáYés-Ipar
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E L Ő F IZ E T É S I Á R A K  :
3 korona I Egész év re  . . 12 koronaNegyedévre. 

Félévra . . 0 ,, | E gyes szám  á ra  50 fillér.

Felelős szerkesztő :
F. K I S S  L A J O S

Megjelen
minden hó 1. és 15. napján

Kéziratok nem adatunk vissza 

Főszerkesztő :
Dr .  S O L T I  Ö D Ö N

S )
S zerkesztő ség  és k ia d ó h iv a ta l : 

B udapest, VI. kér., B a jnok -u teza  I
H ird e té sek  fe lvéte le  u g y a n o tt.

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

beszélő számolj.
(F. K. L.) A temesvári szeptemberi közgyűléssel 

országos szövetségünk fennállásának harmadik évfordu
lójához érünk. Noha e halárnaptól még hónapok vá
lasztanak cl, kell hogy már most vizsgálat tárgyává tegyük 
a szövetség három év alatt elért eredményeit, a szövet
ség megalkotására vezető eszme térfoglalását, terjedését, 
s Így mutatkozó tényekből alkossuk meg a közel jövő 
mérlegét.

A vizsgálódás tárgyai között azonban jó eleve szi
gora határvonalakat kell vonnunk.

Mert amig egyrészt a szövetség á’tal elért ered
ményekről szólva — amint ezt egy Ízben már megálla
pítottuk — hebizonyosodott, hogy nemcsak maga a 
szövetség mint ilyen határozottan kiállotta az első három 
évhez szabott erőpróbát, hanem egyes osztályai mint 
a nyugdijügyi és a szakoktatásügyi, határozott fejlődés
nek és virágzásnak is indultak, az idegenforgalmi szak
osztály pedig egy évekre terjedő munkásságnak terve
zetével vetette meg további tevékenységének alapját, 
addig — akarva nem akarva — ugyanakkor megállapítottuk 
másrészt, hogy ily eredménynyel szemben a szövetségi 
eszme terjedése, térfoglalása nem mondható kielégítőnek.

Hogy Így van, száraz statisztikai adatok bizonyilják 
legjobban.

Három évi fennállás lilán ugyanis a szövetségnek 
Budapesten 56, Pozsonyban 30, Győrött 13, Szatmáron 
12, Temesváron 11, Aradon 10, Debreczenben 9, 
Szegeden és Újvidéken 5 5, Kassán 4, Nagyváradon és 
Komáromban 3—3, Bács-Topolyán, Békés-Csabán, Lippán, 
Miskolczon, Román-Bogsánban és Ungvárott 2—2 tagja 
van, mig Boicza, Bonyhád, a L. m. Bruck, Budafok, 
Drtlya, Érsekújvár, Esztergom, Kacsét, Csermö, Duna- 
Vecse, Eperjes, Igló, Kecskemét, Kis-Czell, Kunágota, 
Kunhegyes, Makó, Mármaros-Sziget, Mártonfalva, Mód
ii vés, Mezőhegyes, Mezőtúr. Nagy-Szent-Miklós, Nyíregy
háza, Orsóvá, Salgó-Tarján, Sátoralja-Ujhely, Szabadka, 
Szklenó, Szolnok, Temerin, Zsolna és Zsombolya váro
sokra és illetőleg községekre csak egy-egy tag jut.

Ezen adatokból első pillanatra is kitűnik, hogy a 
székesfőváros és Pozsony kivételével, az egy taggal 
képviselt városokról nem is szólva, a tagok száma az 
oltani szállodák, vendéglők, kávéházak, bor- és sör- 
mórésok számávál még viszonylag sem áll arányban s

—.... - H irdetési rovatunkat lapunk olva

hogy egyes városok, melyeknek tudomásunk szerint 
virágzó ipartársulatuk van, minők a székesfőváros I—III. 
kerületi ipartársulata, Esztergom, Kecskemét, Sátoralja
újhely, Szabadka és Szolnok csak egy-egy taggal szere
pelnek a szövetségben képviselt városok és községek 
sorában. E valósággal leverő adatok súlyát emeli, hogy 
még olyan városok is, melyekben a szövetség kipróbált 
hívei vezetnek, minők Miskolcz, Nagyvárad, Kassa, 
Szeged, Újvidék, Temesvár, Debreczen, Arad és Szathmár
2—12 taggal képviselvók, oly városok tehát, melyekben 
egy Czeglédi, Stern, Seress és Szálasy, Juranovits, 
Szeiffert, Schuberth, Lenz, Illits, Hauer és Fürst, Nagy 
Bajos és Kalocsay meggyőződésünk szerint 20—30 tagot 
megerőltetés nélkül gyüjihelnének a szövetség zászlója alá, 
azon zászló alá, melyet— szinte bennünket is meglep — 
Szombathelyen és Kolozsvárt még egyáltalán ki sem 
bontottak.

Ezen elszomorító és tarthatatlan állapot okát 
magában a szövetségben vagy ennek szervezetében nem 
kereshetjük. A szövetség létrejötte a megelőző kon
gresszusok folyománya. Ezen kongresszusokat majdnem 
kivétel nélkül a vidék kívánságára hívta össze a szövet
ség központja, Budapest; a vidéknek, a vidéki ipar
társulatoknak tehát tudomással kell birniok a szövet
ség létezéséről, szervezetéről, hivatásáról, aminthogy 
ugyanezen társulatok vezető embereinek tudniok kellene 
azt is, hogy a vidék intenzív résztvétele nélkül a szö
vetség fenn nem tartható s czélja is egészen illuzó- 
riussá válik.

Kétségtelen, hogy mint minden uj eszmének, úgy 
a szövetség létesítésére vezető törekvésnek csak állandó 
agitáczióval lehet uj híveket szerezni, ámde szövet
ségünk szervezete — melyben a vidéki ipartársulatok 
mint expositurák szerepelnek — olyan, hogy az agi
táczióval járó kiadásokat el nem bírná. De —- s ezt az 
esetről esetre felmerülő panaszok igazolják — kétség
telen az is, hogy ugyanazon okok, melyek annak idején 
a szövetség létesítésére vezettek, ma sem szűntek meg, 
s igy a szövetség fentartása, amennyiben föczélja álta
lános jellegű, országos közérdekek megvédése, első
sorban a vidéki vendéglősök érdeke. E tényben megvan 
annak a szükségszerűségnek beismerése is, hogyha már 
az nz ideális törekvés, hogy a vidéki ipartársulatok tagjai 
a szövetségnek is egytől egyig tagjaivá váljanak, el nem 
is érhető, a vidéki ipartársulatok elnökei és vezető

óinak becses figyelmébe ajánljuk. =
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emberei kövessenek el mindent, hogy ipartársulatuk 
tagjai közül minél többen lépjenek a szövetség tagjai
nak sorába.

Az a csekély anyagi áldozat, évi nyolcz korona 
tagsági dij, mely a szövetségi tagsággal együtt jár, 
valóban oly csekély összeg, mely a budapesli központ 
által kifejtett nagy munkával, erkölcsi és anyagi áldo
zatokkal arányban sem áll, s az ország szállodásai, 
vendéglősei és korcsmárosai csak a saját, jól felfogott 
érdekeiknek tesznek eleget, ha e közhasznú intézményük 
támogatására sietnek.

A szövetség autonóm szervezettel működő nyugdíj- 
osztályának virágzása, a tanonczok szakszerű kiképzé
sének ügyét szolgáló szakiskolák örvendetes szaporo
dása, melyek mindegyike egy újabb étappot jelent 
iparunk képesítéshez kötésének elérésében, az a hasz
nos és gazdag programm, melynek alapján az idegen- 
forgalmi szakosztály legfontosabb köz- és nemzetgazda
sági érdekeik szolgálatába állott, egytől egyig mind 
oly magasztos törekvések megvalósulását jelentik iparunk
ban, melyek ha nem is fűződnék hozzájuk egy évtizedes 
munka lelkesítő és bátorító eszméje, méltán megérdemlik, 
hogy minden iparát szerető szállodás és vendéglős fen- 
tartás nélkül szegődjék azok áldozatkész szolgálatába. 
Erre várunk javulást a közel jövőben.

G Uülföia rólunl^.
A szállodások nemzetközi egyesületének múlt évi 

szeptember havában Budapesten tartott közgyűlésének 
hullámgyürüi már régen elsimultak. A mindennapi élet 
kaleidoszkopszerüen változó képei és eseményei eltün
tették a nagyközönség szemei elől e reánk nézve örökké 
felejthetlen napokat, de mi, kik e napokra két éven át 
készültünk és azok sikere érdekében harczba vittük 
legjobb erkölc.i és anyagi erőinket és azt a nagy nem
zeti munkát, melynek ama napok csak kezdetét jelen
tették szeretett hazánk és székesfővárosunk idegenfor
galmának emelése és előmozdítása érdekében még soká, 
mindaddig, mig eredményt nem érünk el: folytatni 
akarjuk, mi nem engedjük ama napokat emlékezetünk
ben elhalványulni, avagy nyomtalanul eltűnni, hanem 
szeretettel ápoljuk ama napok emlékét, uj erőt merítve 
belőlük hazafias vállalkozásunk tovább folytatásához.

Most már elmondhatjuk, hogy munkánk nem volt 
hiábavaló és bármit mondjon is a kicsinylő lenézés, 
vagy czinikus gúny: az idegenforgalom emelésére indí
tott legkülönfélébb és változatosnál változatosabb tár
sadalmi mozgalmak közül a legtöbb hasznot mégis csak 
e kongresszus fogja hajtani hazánknak és székesfőváro
sunknak. A svédek pajzsa, ez a művészeti szempontból 
is rendkívül értékes kincs, mely az ipartársulat hiva
talos helyiségének egyik legszebb dísze, szimbolikus 
jelvénye nemcsak a szivet-lelket meghódító magyar 
vendégszeretetnek, melynek varázsa alól a nálunk járt 
idegenek közül egyetlenegy ember sem vonhatta ki 
magát, még az észak hűvös lelkű, nehezen felmelegedő 
fiai sem, de még csillogó nemes i'émdiszénél is fénye
sebb bizonyítéka annak, hogy a magyar hazának sok, 
igen sok barátot szereztünk, barátokat, kik segíteni 
fognak bennünket ezéijaínk elérésében oly híven, oly 
önzetlenül és igazán, mint a mily igaz szeretettel ölel
tük őket annak idején keblünkre.

A bizonyítékok, a köszönő, a dicsérő, a magasz
taló, az elragadtatás hagján Írott levelek légiója itt 
feküsznek az asztalunkon. Verba volánt, seripta manent. 
A kik ilyen leveleket Írnak, azok a szerzőséget sem el, 
sem meg nem tagadják, azok levonják az Írott szó 
parancsát, s mikor Íráshoz fognak : szivük parancsának 
engednek szívesen, és hódolattal rójják le az elismerés

adóját a magyarság, a magyar vendégszeretet nagysága 
előtt, mely még azokról a vendégekről sem feledkezik 
meg, kik a szives meghívásnak nem tettek eleget.

A'agel a nizzai „Hotel des Anglais“ tulajdonosa a 
következőket írja 1903. január hó 23-ikán kelt s a ren
dező-bizottsághoz intézett német szövegű levelében: 
„Betegségem által mindeddig akadályozva, csak ma 
nyílik alkalmam legszivélyesebben megköszönni ama 
szép emléket,*) melyet nekem az oly szép városukban 
megtartott közgyűlésünk emlékéül megküldeni szíves
kedtek. Sajnos, nem voltam oly szerencsés, hogy azon 
részt vehettem volna, a mit annyival inkább sajnálok, 
mivel igy attól is elestem, hogy igen tisztelt budapesti 
kartársaimat személyesen megismerhessem. Szellemileg 
azonban ama szép napokat Önökkel együtt éltem át. 
Fogadják'igen tisztelt kartársak újból legöszintébb köszö- 
netemet és legszivélyesebb üdvözleteimet.11

Töppenvien Frigyes, a ludwigsburgi „Bahn-Hotel“ 
tulajdonosa igy ir 1903. január 20-án kelt levelében: 
„Tisztelt Kartárs urak! Igen szép albumjok beküldésével 
igen nagy meglepetést szerezlek nokem, fogadják érte 
logszivélyesebb köszönetemet. Habár a közgyűlés idején, 
sajnos — nem tehettem meg a szép utat szép Magyar- 
ország fölé, nem tartom kizártnak, hogy ezt később 
helyrehozhatom. Ebben a reményben fogadják újból 
hálás köszönetemet és maradok kartársi üdvözlettel11.

Csak mutatóba és találomra közöltük e két leve
let, de lesz alkalmunk olyan leveleket is közölni, 
amelyekbon az ittjárt idegenek valósággal az elragadtatás 
hangján írnak és emlékoznek meg hazánkról és Buda
pestről.

(Folytatjuk.)

(5 »/Budapesti szállodásod, vendéglősöd és 
dorcsmárosod ipartársulata" 

rendes évi dözgyülése.
A budapesti szállodások, vendéglősük és korcsmárosok 

ipartársulata f. évi márczius hó 31-én tartotta meg huszonkilen- 
ezedik rendes évi közgyűlését az István főherczeg szálloda első- 
emeleti dísztermében Gunilel János elnöklete alatt, mely közgyűlé
sen az ipartársulat tagjai közül P rind l Nándor, Kubescli György, 
K risz t  Ferencz, i f j .  K r is z t  Ferenez, K om m er  Ferenez, H éli József, 
Koch József, Spalt Mátyás, Tóth József, dr. S o lti Ödön, jogtaná
csos, H offm ann  Ignácz, F itrs t Tivadar, H erz  Dezső, B iltn c r  Lajos, 
K astel Mihály, Glück Frigyes,\Spcrl Flóris, Gradwohl Antal, Doktor 
László, Lippert Lajos, Stádler Károly, Fogler János, Schnell József, 
W tllburger Károly, K ovács E. M., H ru ska  János, Blaschlca Ferencz, 
Palkovics Ede, B arabás József, B rückner József, M áday  Lajos, 
H ack  István, Ja h n  Ede, E h m  János, M aloschik  Ferencz, W eisz 
Bertalan, W eiszfcld  Ignácz, B rückner Lőrincz, M acskássy  Sándor, 
I íra m e r  Miksa, M chringer Rezső, M ttllcr Antal, Sántha  Lajos, 
K om m er  János, P otzm ann  Mátyás, Poppel Miklós titkár, Forstcr 
Konrád ipartársulati tagok, továbbá B a rta  Béla, dr. Fehcr Jenő 
és F . K iss  Lajos szerkesztők vettek részt.

Gundcl János elnök megnyitván az ülést, üdvözli a meg
jelenteket és miután a közgyűlés összehívása az alapszabályoknak 
megfelelőiem történt és minthogy továbbá a tagok határozatképes 
számban jelentek meg, a közgyűlés megnyitásával egyidejűleg előre 
bocsátja, hogy tulajdonképen két közgyűlés fog megtartatni, egyik 
a temetkezési egylet közgyűlése, a másik pedig a szállodások, 
vendéglősük és korcsmárosok ipartársulatának évi rendes köz
gyűlése. A sorrendre nézve javasolja, hogy először a. temetkezési 
egylet közgyűlését tartsák inog. (Helyeslés.)

*) A rendező-bizottság tudvalevőleg a „Budapest L c irá sa “ 
diszalbumot mindazon internáczionális szövetségi tagoknak is meg- 
küldötte emlékül, kik a budapesti közgyűlésen nem vettek részt.

A  szerle.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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I. A temetkezési egylet közgyűlése.
G u m id  János elnök: Az ülést megnyitom. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére Hell József és Spalt Mátyás urakat kérem fel, a 
jegyzőkönyv vezetésére pedig Poppel Miklós urat.

A napirend első pontja a temetkezési egyesület választ
mányának az 1903. évi közgyűléshez intézett 1902. évi jelentésé
nek felolvasása.

Poppel Miklós titkár felolvassa a jelentést, a mely lapunk 
hivatalos részében külön jelenik meg.

Elnök-. Igen t. közgyűlés! Évi jelentésünk nagyon szomorú 
képet nyújt, úgy, hogy ha a helyzet nem változik, csak két 
alternatíva állhat előttünk: vagy felosztani a temetkezési egye
sületet vagy pedig felemelni a tagdijakat. Az idén is 2404 korona 
00 fillér veszteséggel záródott az év, olyan deliczittel, a milyen
hez hasonló még eddig nem volt. 3—400 korona veszteség elő
fordult egyes években, de ilyen hallatlanul nagy összeg, mint 
veszteség még elő nem fordult. Úgy látszik, hogy ennek folytatása 
lesz még ebben az évben is, mert most az utolsó hónapban is 
négy haláleset van. Keresni kell tehát a módot, a mely mellett 
ez a baj orvosolható. Az orvoslásnak pedig a módja csak az, 
hogy vagy uj tagokról kell gondoskodni, vagy pedig a tagsági 
dijakat kell felemelni — a mi talán a logczélszerübb lesz. — 
Kíván valaki egyébként az évi jelentéshez hozzászokni ? (Nem!) 
Ha nem, akkor áttérünk a napirend második pontjára: a szám
vizsgáló-bizottság jelentésére.

Poppel Miklós titkár felolvassa a számvizsgáló-bizottság 
jelentését. (L. lapunk „Társulatok és Egyesületek" rovatát.)

Elnök : A napirend harmadik pontja a temetkezési egye
sület 1902. évi mérlegének felolvasása s a temetkezési egyesület 
1902. évi vagyonkimutatásának előterjesztése.

Poppel Miklós titkár felolvassa a vagyonkimutatást és a 
mérleget.

Elnök: Van valakinek a felolvasottakhoz valami megjegy
zése ? (Nincs!) akkor, gondolom, kijelenthetem, hogy az igen t. 
közgyűlés úgy az évi jelentést, mint a zárszámadásokat ős a 
számvizsgáló-bizottság jelentését tudomásul veszi és úgy az 
elnökségnek, mint a választmánynak, valamint a számvizsgálóknak 
a. felmentvényt megadja.

Kovács Emil felemlíti, hogy szintén be akart iratkozni a 
temetkezési egyesületbe és jól lehet az utánüzetést eszközölni 
akarta, még som vették fel. Most hajlandónak nyilatkozik belépni-

Elnök kijelenti, hogy örömmel veszi tudomásul a közgyű
lés úgy az ü belépését, valamint Potzmann Mátyás, Máday Lajos, 
Sperl Flóris, Brückner Lőrincz, Háck István és Blaska Ferencz 
belépését. A napirend következő pontja a tisztujitás megejtésc lett 
volna, a melyet azonkan az ipartársulat tisztujitásával kapcsolat
ban kér az elnök megejteni. A közgyűlés ily értelemben határoz 
és ezzel a temetkezési egyesület közgyűlése véget ért.

II. Az ipartársulat közgyűlése.
Gundel János elnök: Van szerencsém az ipartársulat évi 

rendes közgyűlését megnyitni. Ez alkalommal szomorú jelentőst 
kell tennem. (Halljuk ! Halljuk !) Szomorú esetről kell beszámolnom í 
szeretett alelnökünk Wirth Ferencz elhunytáról. (A közgyűlés 
tagjai felállónak.) A megboldogult évek hosszú során át tagja volt 
az ipartársulatnak és annak daczára, hogy az utolsó években 
sokat betegeskedett, mindig buzgón teljesítette feladatát és mindig 
sokat fáradozott a társulat és ipartársai érdekeinek előmozdítása 
körül, (Úgy van! Úgy van!) kérem a t. közgyűlést, hogy legmé
lyebb gyászunknak kifejezéséül emlékét jegyzőkönyvbe méltóztas- 
sék megörökíteni. (Általános helyeslés.) Ezt mint határozatot 
kimondom.

A jegyzőkönyv hitelesítésére 1‘tlczmann Ferencz urat és 
Polzmann Mátyás urakat kérem fel. A jegyzőkönyv vezetésére 
pedig dr. Solti Ödön urat. Áttérve a napirendre, annak első pontja 
az évi jelentés felolvasása. (Lásd lapunk „Társulatok és Egyesü
letek" rovatát.) (Felkiáltások: Ismerjük.) Minthogy nem méltóz- 
tatnak kívánni annak felolvasását, azt felolvasottnak jelentem ki. 
Következik a napirend második pontja: a számvizsgáló-bizottság 
jelentése. (L . ugyanott.)

Poppel Miklós titkár olvassa a számvizsgáló - bizottság 
jelentését.

Elnök: Van valakinek megjegyzése ? Ha nem, akkor azt 
tudomásulvettnok jelentem ki. A napirend következő pontjára 
térünk át: a zárszámadások, mérlegek és a vagyonnak előterjesz
tésére. Poppel Miklós titkár felolvassa az 1902. évi zárszám
adást. A számadás szerint az ipartársulat tagsági dijak fejőben 
4091 koronát, a takarékpénztárban elhelyezett tőke és értékpapírok 
kamatai fejében 3903 kor. és 92 fillért vett be. A múlt évi bál 
tiszta jövedelme 4025 kor. volt. Az ipartársulat által fentartott 
szakiskola az ál'am részéről 1000, a székesfővárostól 1000, a buda
pesti kereskedelmi és iparkamarától 400 kor. segélyben részesült. 
Szakiskolai könyvekre 815 kor. 84 fül., iskolai bizonyítványokra 
9 kor. adott ki az ipartársulat. A kiadási rovat nagyobb tételei: 
Szakiskola 5383 kor. 20 fill., illetmények 2460 kor., segélyek 
1381 kor., jótékony czélokra 1698 kor. 10 fill., hazafias czélokra 
110 kor. Az ipartársulat tiszta jövedelme 14034 kor. 07 fillér 
kiadással szemben 1444 kor. és 9 fillér. Az ipartársulat tiszta 
vagyona 98619 kor’. 27 fill., ezenkívül szakiskolai könyvekbe és 
bizonyítványokba 7626 kor. és 16 fill. van fektetve s igy az ösz- 
szes vagyon 100,808 kor. 06 üli., mi a múlt évi vagyonnal szemben 
722 kor. 05 fill. szaporodást tüntet fel. Az ipartársulat kezelésében 

■ leűő Menedékhely-alap az elmúlt egyleti évben 17202 kor. és 
82 fillérre emelkedett. Az ipartársulat kezelése alatt álló egyéb 
alapítványok végösszege 25878 kor. és 56 fill.

Elnök: Kivan valaki az évi jelentéshez, a zárszámadásokhoz, 
a számvizsgáló-bizottság jelentéséhez hozzászólani ? (Nem I) Akkor 
kijelenthetem, hogy azokat tudomásul vonni méltőztatnak és úgy 
az elnökségnek, mint a számvizsgáló bizottságnak, valamint a pénz
tárnok urnák a felmentvény megadatik. Van valakinek észrevétele 
a felolvasott költségvetésre nézve ? (Nincs I) Tehát azt elfogadott
nak jelentem ki annak a hozzáadásával, hogy igyekezni fogunk 
megint szép eredményt elérni. A napirend következő pontja: 
Előterjesztések és indítványok:

Mielőtt ezekre rátérnénk, felemlítem, kogy a múltkor tartolt 
rendkívüli közgyűlésen elhatároztuk, hogy Gliick Frigyes ur indít
ványa értelméken Erzsébet királyné-kilátási tornyot emelünk és 
ennek költségéhez az ipartársulat a maga vagyonából 20.000 koro
nával járul hozzá. (Általános helyeslés,) Az előkészítő munkálatok 
folyamatban® vannak, majd annak idején annak előhaladásáról 
leszünk bátrakjjelentést tenni. Mindenesetre kívánatos volna, ha 
e tervet minél előbb inog lehetne valósítani, mert minél tovább 
húzódik a dolog, annál nehezebb lesz a kivitel s azért nagyon 
kérem a t. tagtársakat, hogy ismert lelkesedésükkel igyekezzenek 
e terv megvalósulását elősegíteni. Még egy nagyobb összegre van 
szükség, szíveskedjenek tehát — mindenki az ő tehetségéhez 
képest — ehhez hozzájárulni. Azt hiszem, magasztos dolog lesz, 
ha elmondhatjuk, hogy mi, budapesti vendéglősük és szállodások, 
adtuk ezt a fővárosnak. (Általános helyeslés.)

Jelentem ezután, hogy Prindl Nándor kartársunk egy indít
ványt terjesztett a mai közgyűlés elé. Ezen indítvány az utolsó 
választmányi gyűlésen tárgyaltatott és a választmányi ülés a köz
gyűlésnek azt ügyeimébe ajánlja. Az indítvány igy szól (olvassa) :

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy a helybeli sörgyárak kar
tellje állal teremtett káros helyzetet, a mely a sör gyári árának 
1901. évi február havától kezdett felemelése által keletkezett, 
tovább már tűrhetetlennek tartja (Általános helyeslés.)

2. Határozza el a közgyűlés, hogy az ipartársulat a magyar 
vendéglősök országos szövetségével cgyetértőleg lépéseket tegyen 
a szövetkezett sörgyárosoknál, először egyrészt az iránt, hogy az 
1 korona 20 fillér áremelés elengedése által a sör árát az előbbi 
normális mederbe tereljék ős ezen közmegelégedést keltő enged
ményükért a magy. kir. kormánynál kérelmezendő söradómőrsék- 
lésben szerezzenek kárpótlást. Másodszer pedig az iránt, hogy a 
szövetkezett sörgyárak egymást kölcsönösen feloldják ama hely
telen kötelezettség alól, mely szerint a vevőket a szó szoros értel
mében lekötve tartják, mert az egyik gyár vevője csak két korona 
ártöbblet fizetése mellett mehet át a másik gyárhoz vevőnek.

Indokolás: 1. A sörárak emelésének előrelátható természe
tes következménye volt az általános felháborodás, a mely a ven
déglősök részéről az egész országban nyíltan kifejezésre jutott.

-  Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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A vendéglősük kényszerhelyzetbe jutottak, mart az általános köz
gazdasági válság az üzloti pangás mellett a sör kimérési árának 
emelésére gondolniuk sem lehetett és Így az áremelésből szár
mazó egész veszteséget ők szenvedik. A jogos felháborodás szülte 
azt az ellenactiót, a melyet kevésbé tehetős szaktársaink kényte- 
enek voltak saját megélhetésük érdekében még a hazai ipar
pártolás elvének feláldozásával is megindítani. Az áldatlan harcz 
meghozta szomorú gyümölcsét. Azelőtt, bár olcsóbb, de minőségre 
nézve hazai söreinknél jóval gyengébb külföldi sörük nem találtak 
vevőre a magyar vendéglősök közt, és ime most sörgyáraink elhi
bázott lépése lehetővé tette, hogy beözönlik a külföldi sör a magyar 
sörgyártás kimondhatatlan kárára. Azt hiszem, a józan ész szava 
parancsolja sörgyárainknak, hogy o vészthozó bajon meg ideje
korán segítsenek, mert tudniuk kell, hogy ma már a pilseni sör
gyáron kívül a budweisi, a steinfeldi, az olmtltzi, altbrünni, liesingi, 
stb. sörgyárak bírnak nálunk képviselettel és évenként lcgkdvo- 
sobb 150.000 hektoliter sört importálnak az országba.

2. A sörgyárakat kölcsönösen kötelező egyezségnek másik 
része, a melylyel mintegy fogva tartják vevőiket, egyrészt vissza
tetszőén ellenkezik a szabad kereskedelem elvével, másrészt meg 
mélyen lealázó, tehát sértő a vendéglősökre nézve, mert őket 
a sörgyárak valóságos vazallusaivá alacsonyitja. Tiltakoznunk kell 
tehát a sörgyárak ezen túlkapása ellen, mert ilyetén eljárásuk 
magánjogainkba való kíméletlen beavatkozást jelent. Budapesten, 
19013. márczius hó 23-án, Prindl Nándor s. k.

Stadler Károly: T. közgyűlési (Halljuk! Halljuk!) Nem szó
lalnék fel, ha először egy vallomást nem kellene tennem arra, hogy 
én magam minden kartell ellen vagyok. (Általános helyeslés.) Én a 
múltak bizonyos intézményeit újból feltámadni látom. Én a kar- 
teliben nem látok mást, mint a már meghalt ezóhrendszert, (ügy 
van! ügy van!) mert a szabad ipar a kartellek által ép úgy kor
látozva van, a mint korlátozva volta ezéhrendszeridejében. Káros 
következményeit tapasztalhattuk a kartelleknek. De ha arról van 
szó, hogy mi e káros következményeket — különösen jelen hely
zetünkben — elhárítsuk, akkor nekünk olyat kell kérni, a mit el
érnünk is lehet. (Helyeslés.) Ha mi ez ügyben a kormányhoz for
dulónk kérésekkel, akkor semmit sem fogunk elérni, mert a kor
mány üt nem tehet semmit Ez a kartell jogosan van kötve; 
tapasztalatok mutatják, hogy a kormány a kartelleket pártolja és 
miután itt semmiféle törvényellenes feltételek fenn nem forog
nak, a kormányhoz való felebbezés vagy kérelem tehát eredményre 
vezetni nem fog. Igenis van egy dolog, amit ez időszerűit télié” 
tünk és ez az, hogy a kormánynak értésére kell adni, hogy ezzel 
a mai túlságos adóztatással jelentékeny mérvben csökkenti az 
országban a sörgyártást. Napilapokból is olvashatjuk, hogy az 
utolsó években nálunk a sörgyártás tetemesen csökkent. Mig ezzel 
szemben a bevitel óriási mértékben emelkedett, úgy, hogy ma 
15,000 hektoliternél is több. Ha mi már most hazai termelésünk 
csökkenését az általános rossz viszonyoknak kontójára írjuk fele 
részben, még akkor is elszomorító, hogy a behozatal mily óiiási. 
Meg kell tehát mutatni a kormánynak, hogy hol a hiba. (Helyes
lés.) Ha mi a sörgyárosokhoz jövünk azon kérelemmel, hogy béké
sen akarjuk a fennálló visszás helyzetet megszüntetni, ez minden
esetre több eredményhez vezet,, mint bármilyen erőszakos fellé
pés. (ügy van]! Úgy van !) Ma tényleg egy visszás helyzet áll fenn. 
Az adóztatás túlságosan súlyos, a sörgyárosok annak terhét mi 
reánk háritják, mi pedig a fogyasztóközönségre nem háríthatjuk. 
A baj tehát a súlyos adóteherben van. (Úgy van ! ügy van !) A mi 
érdekünk is tehát azt kívánja, hogy a sörgyárosokkal vállvetve 
közreműködjünk abban, hogy ez az adóteher csökkentessék és az 
ezen utón elért engedmény a mi javunkra szolgáljon. Ha felvilá- 
gosittatik a kormány, hogy a túlságos súlyos adóteher mellett 
mennyire megszorítja a hazai termelést és mily szabad utat hagy 
a külföldi behozatalnak, akkor az adóenyhitésbe bele fog menni 
és ez nekünk javunkra szolgál. Tudomására kell hozni a kormány
nak, hogy ilyen súlyos adótétel mellett a hazai termelés van 
fenyegetve. Sokan használják fel ezt ürügyül arra, hogy külföldi, 
például cseh sört behozhassanak, hivatkozván a nálunk is fennálló 
nagy adóra és ha egyszer megkezdődik a sör behozatala, akkor 
ez továbbra is folytatódni fog. (Úgy van ! Úgy van!) Most meg 
nem érzik ennek a terhét.

van, a mely ide szállít, de majd fogják érezni akkor, ha lesz majd 
30—40—50. Már pedig oz n veszély előállhat. A lakosság 00—70 
perczedtje olcsó sört szeret inni, ha csak ogy-két krajczárral is 
olcsóbb, a másiknál, a jobbnál. Így azután a külföldi gyártmány 
háttérbe fogja szorítani a hazai gyártmányokat. Álljunk tehát 
a sörgyárosok mellé és bátorítsuk őket, mondván, hogy okuk van 
a kormánytól ezen túlságos adóteher enyhítését követelni, ha czőlt 
érnek, megígérjük, hogy mást mint hazai sört tartani nem fogunk. 
(Élénk helyeslés.) Ily értelemben határozzunk és ezzel a mó
dosítással fogadom el Prindl tagtársunk indítványát. (Általános 
helyeslés.)

Elnök: Kíván valaki még hozzászólani ? (Nem!) Én csak 
pár szóval kívánok reflektálni a szóban, forgó indítványra. (Hall
juk! Halljuk!) Teljesen csatlakozom ahhoz, amit Stádler kartár
sunk indítványozott, hanem csak egy pár megjegyzésem van. 
A sörfőzdék azt mondják, hogy az nőm kartell, a mitők kötöttek, 
hanem csak egy védelmi eszköz. Legyenek egyébként meg
győződve, hogy egyes sörfőzdék ma is szeretnének megsza
badulni a szóban forgó egyezségtől, de az most ez időszerűit 
lehetetlen, he kell várni, mig annak ideje lejár, amikor az 
magától megszűnik és én meg vagyok győződve arról, hogy 
azt megújítani nem fogják. Ennek kapcsán csak még egyet akarok 
megjegyezni, és ez az, hogy úgy engémet, mint Gltick Frigyes 
barátomat ismételten támadásokkal illet a kísvendéglősök ipar- 
társulatának hivatalos lapja, azt mondván rólunk, hogy mi az ipar
társulatnak kárára működtünk a Részvény Serfőződe igazgatósá
gában. Legyenek meggyőződve, hogy mi a midőn beléptünk a 
Részvény Serfőzde igazgatóságába, ezt abban a tudatban tettük, 
hogy mi ezzel a mi kartárainknak használni fogunk és biztosít
hatom önöket, hogy a mely perezben ezt nem tehetnők, vissza
lépnénk, (Élénk éljenzés.) eddigi működésűnkkel is bebizonyítottuk, 
hogy ottan csak használtunk kartársainknak, mi ott sok hajt elhá
rítottunk kartársainktól, amelyek pedig mind bekövetkeztek volna, 
ha mi ott nem vagyunk. P. o. a mikor 00 kr.-ral felemelték a sör 
árát — erre különben kényszerítve voltak a fogyasztási adó emelke
dése folytán— sokkal többre akarták emelni, de miannakutjátállottuk. 
Valósággal átok az uj söradó törvény, mert meggyőződésem sze
rint a magas kormánynak nem képezheti czólját, hogy a külföldi 
gyártmányt a hazai gyártmánynyal szemben előnyben részesítse 
Már pedig ma határozottan előnyben vannak, mert a mig a mi 
sörfőzdéink áthárítják a söradót az elárusítóra, és Így ha követe
lésük elvész, adóvisszatérítésben nem részesülnek, tehát elvész. 
a befizetett adó is, addig a külföldiek az adóval nem törőd
nek, a sört egyszerűen beküldik, a consunnnens megfizeti az 
adót és pedig sokkal alacsonyabbat, mint az előtt. A mi 
söreink legnagyobb része több adót fizet, mint a külföldiek. 
Nem csoda tehát, hogy a sörfőzdék kényszerítve voltak az ára
kat felemelni, azt azonban mondhatom, ha mi nem lettünk 
volna ottan, nem 60 krajczárral, de egy forinttal, sőt annál 
nagyobb összeggel is emelték volna az árakat. Nekünk nem 
szabad oppositioba helyezkednünk a sörgyárosokkal. Hiszen 
azok igyekeznek a mi érdekeinket is előmozdítani. Tudjuk 
ezt, hiszen amig azelőtt a sörgyárak sohasem adtak jeget, a 
múlt nyáron is, a mikor drága volt a jég, nekünk milyen 
olcsón szállítottak, sőt tavaly a vendéglősök érdekének kielé
gítése végett még külön jéggyárat is felállítottak, csak hogy 
vevőiket kielégíthessék, csak hogy vevőik olcsó jéghez jus
sanak.

Magam is ajánlom Prindl Nándor indítványát Stadler Károly 
módosításával elfogadásra. Remélem, hogy agitátiónkkal czélt 
fogunk érni. Méltóztatnak tehát az inditványt elfogadni Stádler 
Károly módosításával 7 (Általános felkiáltások : Igen !) Akkor ezt 
határozatként kimondom.

Dr. Solti Ödön ügyész : Magam részéről tökéletesen oszt
hatom az elnök úr által mondottakat a hibás törvénykezési 
intézkedésekre nézve. A söradó-törvényeknek 1898-ban és 
1890-ben bekövetkezett változtatása határozottan sok kárt 
okozott. Magam azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
egy t. választmányi tag megtisztelő bizalma folytán, annak 
egy perét vívón, tapasztalhattam) hogy milyen óriási mértékben 

emelkedett a söradó. Utalok egy esetre, a moly az alagi versenypert meg legfeljebb 0—8 ilven gyár
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téren fordult elő, a hol az ottan kimért sör után űzetett a sör
gyáros 1899-ben 1223 korona adót, 1900-ban pedig már 1063 
korona adót űzetett be a kincstárba, Ez olyan adóemelés, a 
melyet a sörgyárosok csak áthárítás utján tudnak megfizetni; 
ismeretes t. i. a kormány leirata, a mely megtiltja a sör poha
ranként! árának felemelését és ez utón az adótöbbletnek a 
fogyasztó közönségre való áthárítását. Nagyon helyesen emelte 
ki az elnök úr, hogy az, a mit a sörgyárosok tettek, az elhibá
zott söradópolitikának a következménye, mert máskép nem segít
hettek magukon a sörgyárosok. Az bizonyos, hogy a vendéglősök 
nem fújhatnak egy követ a sörgyárosokkal, de tekintetbe kell 
venni, hogy a sörgyárosok mindenütt, a hol csak alkalmuk nyílik, 
segítenek a vendéglősökön, a mint ezt a jégszállitásnál is tapasz
talhattuk. Épen azért helyesnek tartom a Stadler úr nézetét; 
ottan kell segíteni, a hol lehet. Igazán szégyenletes dolog, hogy a 
kormány egy ilyen törvénynyel teszi tönkre a sörgyárosokat, és 
azután árt a vendéglősöknek, nem is említvén azt, hogy a kül
földet milyen kedvezményben részesíti annálfogva, hogy a hazai 
termelőnek adóvisszatéri tés nem nyujtatik akkor, ha az a. sör
gyáros a maga követelését elvesztette. Magam részéről örömmel 
csatlakozom. Prindl úrnak indítványához Stadler úr módosítása 
mellett. (Élénk helyeslés.)

Elnök: Kijelentettem, hogy a közgyűlés az indítványt 
Stadler úr módosításával fogadja el. A napirend következő pontja 
a tisztikar megválasztása. Tisztelt közgyűlés ! A mi működésünk 
a mai napon megszűnt, méltóztassanak uj tisztikart választani, 
talán érdemesebbeket nálunknál (Élénk ellentmondások). Ugv 
a magam, mint tiszttársaim nevében köszönetét mondok azon 
bizalomért, a melylyel eddig megtiszteltek. A szavazatszedő-kül- 
döttségbe kijelölöm Wilburger Károly elnöklete alatt Kramer 
Miksa, Eörster Konrád, Schnell József, ICommer Ferencz és ifjabb 
Kriszt Ferencz urakat és az ülést öt perezre felfüggesztem, hogy 
a választás megejtessék.

Wilburger Károly a szavazats’/.edő-bizottság elnöke öt 
perez után bejelenti a szavazás eredményét, a mely a következő:

Beadatott 52 szavazat. Megválasztattak egyhangúlag elnök
nek: Gundel János; alelnöknek : Koch József; pénztárnoknak : 
Mehringer Rezső. Választmányi tagoknak : Barabás József, Bittner 
Alajos, Blaschka István, Bokros Károly, Burger Károly, Ébner 
Ferencz, Ehm János, Förster Konrád, Fíirst Tivadar, Gittek Frigyes 
Jahn Ede, Kramer Miksa, Kubanek Venczel, Kovács E. Mátyás, 
Krist Ferencz, Krist Ferencz ifj„ Maloschik Antal, Mádai Lajos, 
Müller Antal, Nősek Ignácz, Falkovics Ede, Petanovits József, 
Prindl Nándor, Sperl Flóris, Sprung János, Stadler Károly, Yincze 
Lajos, Wilburger Károly. Póttagoknak: Döcker Ferencz, Doktor 
László, Vielweng Lajos, Briteknél' József."Bittner József, Hruska 
János, Hack István, Wilburger J. Antal, Maloschik Ferencz, 
Leheti István, Deutsch Pál, Jajczái János. Számvizsgálóknak: 
Gittek Erős, Kommer Ferencz, Lippert Lajos. A temetkezési 
egylet választmányi tagjaivá megválasztattak : Barabás József, 
Bernhárdt Nándor, Bittner Alajos, Burger Károly, Deutsch Pál, 
Döcker Ferencz, Förster Konrád, Fürst Tivadar, Gradwohl Antal, 
Hausknecht János, Hell József, Herz Gyula, Jahn Ede, Kamarás 
Mihály, Krist Ferencz, Loheti István, Lippert Lajos, Maloschik 
János, Muzsik Mihály, Prindl Nándor, Simon Pál, Spalt Mátyás, 
Schwetz Mihály, Schuller Ferencz. Póttagok lettek : Paga Ágoston, 
Mertl István, Hofbauer Lipót, Kubanek Venczel. Számvizsgálók : 
Gittek Frigyes, Maloschik Antal, Lippert Lajos.

Gundel János elnök : Köszönetét mondok újabban is meg
nyilatkozott bizalmukért úgy a magam, mint a választmány nevé
ben és Ígérem, hogy igyekezni fogok bizalmuknak megfelelni. 
Örömömnek adok kifejezést a felett, hogy szegény elhunyt alel- 
nöktink Wirth Ferencz helyébe méltó utódot választottak. (Fel
kiáltások : Halljuk Koch Józsefet!)

K och  József: Mindenekelőtt köszönetét mondok az elnök 
úr elismerő szavaiért, másrészről pedig köszönetét mondok a t. 
közgyűlésnek csekélységem iránt megnyilatkozott bizalmáért. 
Ígérem, hogy"szerény tehetségemhez képest igyekezni fogok az 
önök bizalmára méltóvá is válni, (Élénk éljenzés.) egyébként 
könnyű a csatát megnyerni egy olyan derék generális mellett,

mint a mi szeretett elnök urunk. (Élénk tetszés és éljenzés.) 
Ismételve fogadják küszönetemet és kérem, tartsanak meg továbbra 
is jóindulatukban. (Éljenzés.)

G  Orsz. Pinczér-Sgye°
sület“ \\ázax> a\ó  ünnepélye.

Több mint két évi nehéz küzdelem, lankadatlan kitartással 
folytatott munka árán, legyőzve sok nehézséget és még több ellen
szenvet a MOPE. végre elérkezett ahhoz a naphoz, melyen egy 
minden tekintetben fényesen sikerült házavató, helyesebben helyi
ségeit felavató ünnepély alakjában elért eredményei koronáját 
tehette fel. A vendéglős- és kávésipar legkiválóbb képviselőinek, 
Gundel János, Stadler Károly, Gliick Frigyes, Petanovits József, 
E h m  Jánosnak, a kávésok részéről : N ém ái Antal, H u rka i Mórnak 
és ezen iparágak kipróbált jóindulatú támogatóinak Gelléri Mór 
kir. tanácsosnak, az Orsz. Iparegyesület igazgatójának, Barabás 
Béla orsz. képviselőnek jelenlétében folyt le ezen ünepély, mintegy 
biztató jeléül annak, hogy ezen uj intézmény nemcsak a legmérv
adóbb körök élénk érdeklődése mellett kezdi meg szép és nagy 
jövőre hivatott pályafutását, hanem megszerezte magának máris 
az erkölcsi erő azon mértékét, melyre nagyjelentőségű tevékeny
ségében mindenkor elsősorban lesz szüksége a jövőben is. Az 
aranyszáju kőbányai plébánosnak H ock János orsz. képviselőnek 
raagasszámyalásu, költői szépségekben gazdag beszéde, Gundel 
János, Gliick Frigyes és N ém ái Antal nagyjelentőségű enuncziácziói 
és Ausliinder Gyulának, a miskolezi szakiskola szakkörökben 
gyorsan népszerűvé vált megalapítójának nyilatkozatai után 
im m á r m i kétséget sem szenved, hogy a M O P E ., ha — a meg
kezdett utón tovább haladva és békés egyetértésben a többi 
ipari intézményekkel fejti ki közhasznúnak elismert tevékeny
ségét — feltétlenül szám ítha t az összes hivatott tényezők osztatlan  
és jó in d u lu  támogatására. Iparunk érdekében áll, hogy igy legyen 
és mindenki, ki e nagy czél érdekében a legkisebb szolgálatot 
teljesíti, csak a saját érdekében tesz és a saját ipara iránti köte
lességének tesz eleget.

Az ünnepély folyamán szállóigeként hallottuk a magasba- 
törő fiatal sashoz hasonlítani a fiatal egyesületet. Hiszszük és 
reméljük, sőt megvagyunk róla győződve, hogy a sas nem fog 
szárnyaszegetten a földre hullani, mert „csak sast nemzenek a 
sasok" s a magas légkör szokatlan erőssége nem fogja megtámadni 
az uj intézmény életerejét, mert a sas nem a földre, hanem égbetörö 
sziklák tetejére rakja fészkét s az erős léghez a sasfiókák hamar 
hozzászoknak, mert abban születnek.

Az ünnepély lefolyásáról szóló tudósitá-unk a következő:
A MOPE. budapesti központi igazgatósága és választmánya 

f. évi márczius hó 24-ikén délután tartotta meg helyiségeinek fel
avató ünnepségét, a m. kir. államvasutak nyugdijegyesületének 
díszes Andrássy-uti, a m. k r. Operával szemben levő palotájában. 
A délszaki növényekkel és remek gobelinekkel diszilett pompás 
egyleti helyiségekben már jóval az ünnepély megkezdése előtt 
nagyszámú és előkelő hölgyközönség foglalt helyet sűrű sorokban 
és már említetteken kívül megjelent ott a legtöbb budapesti szál
lodás, vendéglős, korcsmáros, kávés, továbbá P riv itze r  József a 
debreczeniek képviselője, K em ény  Géza a budapesti kávésipartár- 
sulat titkára. Teasdalc Ottó Francois Lajos pezsgőborgyáros kép
viselője, L ó rá n t Dezső, B a rta  Béla, F. K iss  Lajos szerkesztők, az 
összes budapesti napilapok tudósítói és igen sokan a budapesti 
vendéglősökkel és kávésokkal összeköttetésben álló gyárak és 
kereskedések tulajdonosai és képviselői közül.

Az ünnepélyt Szü ls  Lajos, a MOPE. ügybuzgó és áldozatkész 
elnöke rövid, de tartalmas beszéddel nyitotta meg, melyben hálás 
köszönetét fejezvén ki a megjelenteknek, üdvözölte a vendégeket 
s az ünnepélyt megnyitottnak nyilvánította, mire a budapesti 
polgári dalkör Erkel Ferencz Hymnuszál énekelte, melyet az összes 
jelenlévők állva hallgattak végig.

A dalkör éneke után következett Hock János országgyűlési 
képviselő ünnepi beszéde :

„Hölgyeim és uraim! — igy kezdte beszédét az ország

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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legnagyobb egyházi szónoka midőn ezen uj egyesület küldött
sége oly czélból látogatott el hozzám, hogy ezen szép ünnepélyén 
ón is vegyek részt, a legnagyobb készséggel tettem eleget e 
kérésnek, mert kezdettől fogva méltányoltam ezen egyesület tár
sadalmi és humanisztikus törekvéseit, valamint azt, hogy ezen 
egyesület létesítésével otthont kívántak nyújtani pályatársaiknak, 
hogy ott a szaktársak közötti szívélyes viszonyt ápolják, kulturális 
és társadalmi törekvéseit megvalósítsák s a mely czélt találóbban 
és jobban, mint a Hymnusz eléneklésével, a melynek eléneklé- 
sével a mai ünnepély is kezdődött, kifejezni nem is lehet. Vala
mint maga a Hymnusz, mely mint jelige egy magasabb czélt 
je len t: az országos pinezéregylet megalapításában, két nagy eszmét 
látunk megvalósítva: az egyik a kari érdekeknek gondos ápolása, 
a másik a pinczérség haza és faj szere tétének emelése. Ezt a kettőt 
várjuk az uj egyesülettől, mely szebb és méltóbb feladatokat nem 
is tűzhetett volna maga elé az önsegély elvére támaszkodó levé- 
kenységében. Az erősek szövetkeznek a gyengével közös czélok 
megvalósítására s az előttük álló küzdelmes pályán kell hogy 
minden erejüket egyesítsék, ha eredményt akarnak elérni. Valamint 
a világűrben forgó égitestek is súlyuknál fogva egymás felé nehe
zednek. úgy kell, hogy a pinczérség számottevő alkotóelemei is 
egymásfelé nehezedvén, egymást szeretettel támogassák s mint. 
a messze kelet felé szálló vándormadarak a tengeren tova
siető hajót, ezt az egyesületet tekintsék'degbiztosabb menhely üknek 
s mint a madarak kifáradt társaikat szárnyaikkal támogatják, 
kölcsönös bizalommal és őszinte szeretettel segítsék egymást, 
eltanulva a szeretet törvényeit az embernél minden tekintetben 
sokkal alsóbbrendű állattól. Itt is, mint minden társulásnál, a leg- 
magaszlosabb czél a gyengének felemelése, uj erőforrások meg
nyitása a kari törekvések megvalósítása czéljából, a mely téren 
akárcsak a nemzetek életében, eredményt csak a társadalom kellő 
szervezete mellett lehet elérni. Nem tudom igaz-e, hogy mint egy 
híres német tudós, gondolom Liebig állította, valamely ország 
műveltségi állapotát legjobban annak szappanfogyasztása után 
lehet megítélni, de ha ez áll is, sokkal igázabb, hogy erről még 
jobb ítéletet lehet alkotni abból, hogy milyen valamely ország 
vendéglői élete, (Helyeslés.) mely közművelődési viszonyaink ama 
fokmérője, mely a nyugotlal való érintkezésben elsösoi'ban jön 
tekintetbe s a legbiztosabb eszköz a müveit, finom ízlésű és nagy- 
igényű népei rokonszenvének megnyerésére. E tekintetben bizony 
még nem is nagyon légen kissé vissza voltunk maradva, mer! 
mig mint a kelet védbástyája századon át azért ontottuk vérünket 
hogy azalatt más népek nyugodtan folytathassák utjokat a haladás 
terén, mi ezekkel lépést nem tarthattunk, de elmondhatjuk, l ogy 
a nyugati kultúra a mi vérünk hullásának eredménye, mert miként 
a régi zsidókról meg van Írva: az építésre mindig csak egyik 
kezünket használhattuk, a másikkal a kardot kebelt forgatni. Ezért 
maradtunk hátra és ezért kellett, a midőn végre mégis a haladás 
útjára léptünk, valósággal mesebeli héíinérlfüldes csizmákat hasz
nálnunk, hazánkat a modern műveltség színvonalára emelni, 
versenyképessé tenni, letörni a jobbágyrendszer hagyományait és 
megszerezni mit a nemzetek életében betöltött hivatásunk révén 
más népek sokkal korában szerezlek meg. Mindezt elérhetjük, ha 
a nyugatiak mint gyermek az anyjával, vérkeringési közösségbe 
lépünk és nemzeti sajátságaink gondos fentartásával Európa leg
műveltebb nemzeteihez illeszkedünk, átvéve (ölük mindazt, a mire 
leginkább szükségünk van, a mit legjobban vagyunk képesek 
assimilálni, hogy mindenki, a ki ide jön, egy a modern tudás és 
műveltség színvonalán álló népet találjon itt, oly népet, melynek 
körében a nyugat felelte müveit, világlátott, kényelemhez s minden 
jóhoz hozzászokott embere is jól érezze magát és mintegy második 
otthonra találva, itt egyúttal valami reá nézve egészen ujat 
ingerlőt és sajátságosat is találjon, a mit még másutt nem látott 
nem talált, ilyen módon lett riagygyá és az egész világon tiszteltté, 
és becsültté a magyar nemzet Mátyás és az Anjouk idejében, I 
a mikor az itt székelő humanisták, a magyar öltés, a magyar 
hímzés, a magyar ötvösművészet remekei, a magyar építészetnek 
az egészen friss, renaissance hatása alatt kelletkezett pompásnál 
pompásabb alkotásai, a Corvinák, misekönyvek, point hongroise 
gyarapították a magyarság harczi dicsőségben kipróbált régi jó 
hírnevét. Olaszországot is nem pompás kiimája, liánom mérhe

tetlen kincsekkel felérő műemlékei és múzeumai tették a világ- 
forgalom központjává. Mert ma már csak ilyenekkel lehet hatni. 
Az idejövő idegennek valami egészen ujat kell mulatni önálló, a 
n agyar specziális tulajdonságait eláruló viszonyokat, a melyek 
közt mégis kell, hogy egyúttal otthonosan is érezze magát, meg
kapja mindazt, a. mihez már otthon hozzászokott, biztos és erős 
otthont, megszokott, úri kényelmet, rendet és tisztaságot, vívmá
nyait a tudománynak és művészetnek, de egyúttal a konyha
technikának is, emellett is ebben bizonyos magyar zamatot, a mi 
otthon nincs meg, műveltséget, és Ízlést minden téren, bizonyos 
szent tüzet a társadalom összes tényezőinek minden tevékenysé
gében, tiszta anyagot mindenfelé. Emellett erős nyugateurópai 
Ízlést, a kultúra minden ismertető jelét, áldásait, a czivilizácziónak, 
a hol a vendég szives vendéglátásra mindig biztosan számíthat. 
E nagy nemzeti törekvések és feladatok teljesítésében, mert úgy 
hallom, hogy egy ideig önök s egy régibb egylet vezetősége 
közölt bizonyos ellentétek állottak fenn, a verseny szabadsága adta 
meg uj egyesületüknek a létjogosultságot. Eszmékért és elvekéi'! 
kell folynia a küzdelemnek, hogy győzzön a jobb, az. ki többet 
tud nyújtani, felemelni a tömeget és óvni, nekogy a gyűlölködés 
útvesztőjébe tévedjen. így legyen ez az otthon, melyet önök kar- 
társaiknak nyitottak, az őszinte, igaz és meleg baráti szeretetnek, 
az izzó haza- és fajszeretetnek otthona, a hol soká éljenek és 
boldoguljanak egymás kartársi szüreteiének meleg verőfényében. 
Nemes fegyverekkel folytatandó küzdelmeikből hagyják ki a lég 
csúnyább emberi tulajdonságot, az önzést, mert önzéssel másnak 
használni nem lehet. Haladjanak a megváltás szent jegyében, a 
szeretet, a Gorkij gyönyörű meséje szerint magas lánggal égő és 
útmutató önfeláldozó emberi szív jegyében, mely egyformán átvezet 
posváuyokon, sötétségen és sűrűségen, de ha n sz ív  lobogó láng
jánál rátalálnak a kivezető útra, arezukba csaj) a friss levegő 
üdítő szele, ne tapossák el c szivet, e vezetőt, hanem haladjanak 
tovább nyugodtan, erősen és bátran a világossághoz, az erkölcsi 
tisztasághoz és a szabadsághoz. Egy legyen a vezér, hálás, kitartó 
ós fáradhatatlan a nyomában járó nemzedék. (Lelkes éljenzés 
és taps.)

H ock Jánoss mngasszárnyalásu és osztatlan figyelemmel 
hallgatóit beszéde után, mely a hallgatóságot egészen magával 
ragadta, K a lm á r  Fáb án egyesületi titkár hosszabb és részletes 
beszédei mondóit az ünnepi programul értelmében az egyesület 
czéljairó], ezek közt elsősorban említvén a helyközvetités-ügy 
egységes alapon leendő országos szervezésének szükségességét, 
valamint a szakszerű iparoktatás általánosításának nélkülözhetet
lenségét. Alapos tárgyismeretre valló és gazdag ismereteket 
eláruló, nem egy helyen lendületes előadását a hallgatóság élénk 
figyelemmel' kísérte s végül lelkesen megéljenezte.

Az általános közkívánatomnak és lelkes éljenzésnek engedve, 
Kalmár beszéde után Gumiéi János, a budapesti vendéglős-ipar- 
lársulat és a vendéglősök orsz. egyesülőiének köztiszteletben álló 
elnöke emelkedett fel szólásra. „Őszinte szívből üdvözlöm -  
úgymond — az uj egyesületei s csak az előttem szólott t. titkár 
ur szavaira akarok néhány szóval reflektálni. Meg vagyok róla 
győződve, hogy az uj egyesület tevékenységét, ha minden úgy fog 
történni, a mini a titkár ur mondotta s ha a szó]) szavakat lettek 
fogják követni, siker fogja kisérni. Kívánatos, hogy a czél, melyei 
az uj egyesület maga elé tűzött, a pinezéri kar társadalmi helyze
tének emelése, hogy arra minden pinezór méltán lehessen büszke, 
minél előbb elérve legyen, ez a gyönyörűen berendezett klub
helyiség pedig, mely bármely társadalmi körnek is becsületére 
válnék, ne valami játékbarlang, hanem a komoly szórakozások, a 
szellemi és erkölcsi önképzés melegágya legyen s mint ilyen hat
hatósan járuljon hozzá a vendéglősipar fejlesztéséhez is, melylyel 
az alkalmazottak sorsa és ügyei szoros összefüggésben vannak. 
A szellemi felvilágosodást és szakszerű ipari kiképzést előmozdító 
törekvések színhelye legyen e kör, melynek főfeladata az ünmive- 
lődés s sajnálattal veszem észre, hogy éppen a budapesti pinezér- 
egylel, melynek pedig itt vezérszerepet kellene betölteni, követke
zetesen távol marad. Ha ennek oka még mindig félreértésekben 
rejtenék, úgy ezek szétoszlatására mindent el kell követni s meg
ígérem a magam részéről a támogatási arra, hogy az egyesület czéljait 
mielőbb elérhesse. A közvetítési ügy részletes ismertetése kapcsán

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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azon meggyőződését fejti ki, hogy ezen ügy sikeresen lesz meg
oldható s minden attól filgg, hogyan fognak hozzá s hogyan 
óhajtják azt a gyakorlati nehézségekre való tekintettel az életben 
megvalósítani. Helyeslem, hogy az egyesület a szakoktatás ügyéve' 
is foglalkozni kíván. Végül kitartást kívánok az egyesület vezetőinek 
és kívánom, hogy odaadó buzgalmuk az egyesületet minél előbb 
virágoztassa fel."

Az ipartársulat érdemes elnökének nagy tetszéssel és élénk 
éljenzéssel fogadott szives hangú felszólalása után általános 
ügyelem közi Gíück Frigyes emelkedett fel szólásra. „A midőn — 
Így kezdte beszédét — ezen, mondhatnám nagyszabású termeken 
először végigmentem, aggodalmaim támadtak és komolyan attól 
tartottam, hogy a sas, mely most bontogatja szárnyait, nagyot 
akar, túlságosan merész, erejét felülmúló vállalkozáshoz fog, 
melyhez nem lesznek elég erői. Aggódtam, mert megvallom, hogy 
én a lassn munkának, annak a munkának vagyok barátja, mely 
követ kőre rak. De amidőn a felkért ünnepi szónok oly párat
lanul ragyogó ékesszóiással domborította ki az egyesület magasztos 
és ideális ezéljait, újra visszanyertem bizalmamat, remélni és 
hinni kezdtem, hogy az önök vállalkozása sikeres lesz, ha azon az 
utón, melyet ő szabott eléjük, fognak haladni. De óvakodjanak, 
hogy ama láng, melytől ama szív is lángolt, soha ki ne aludjon 
s hogy az ismeretek, a tudás utáni vágy, mit szintén zászlajukra 
Írtak, szivükből ki ne haljon so h a! Ezekért a magasztos czélokért 
tudják feláldozni egyéni meggyőződésüket, hajlamaikat, rokon- 
avagy ellenszenvüket is, mert első helyen mindig a közérdekeknek 
a közjónak kell állania, melyért semmi áldozat sem nagy s 
melynek minden mást alá kell rendelni.“ Végül üdvözli az egye
sületet, erőt és kitartást kíván a vezetőségnek és minden egyes 
tagjának, mert meg van róla győződve, hogy a megkezdett utón 
haladva rohamosan fog elérni az egylet végczéljai megvalósítá
sához, vállalkozása nem lesz pillanatnyi légvár, hanem becsületes 
és erős meggyőződéssel kifejtett állandó küzdelem a. haza és a. 
vendóglősipar érdekében. Végül kijelenti, hogy az ipari szakoktatás 
ügyeit érintő kérdésekben reá mindig számíthatnak. Szive mélyéből 
Isten áldását kéri az uj egyesületre.

A nagy tetszéssel fogadett beszéd után Trenk  Emil tartotta 
meg rövid, de rendkívül érzésgazdag zárbeszédét, mire az egész 
társaság gazdagon terített lunch-hoz ült. Itt is számos beszéd 
hangzott el, közben a budapesti dalkör énekelt szebbnél szebb 
dalokat. A lunchon elhangzott beszédek közül B arabás Béla orsz. 
képviselő, N ém á i Antal, Tcasdalc Ottó, A uslánder Gyula, Trenk  
Emil, O lm ósi József beszédeit említhetjük fel. Este táncz volt az 
egyesület zsúfolásig megtelt helyiségeiben, mely a kora reggeli 
órákban őrt csak végett.

A „Budapesti Szállodások és Korcsmárosok 
Ipartársulata"

minden héten pénteken

társas reggelit
tart. A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tarlják:

1903. ápril 3-án
Neményi B. sörcsarnokában

(VII. Erzsébet-körut), „Gambrinus".

1903. á p r i l  10-én 
Burger Károly vendéglőjében

(Hungária-szálloda).

1903. ápril 17-én
Petánovícs József vendéglőjében 
(VII. Kerepesi-ut), „Metropole“ szálló.

China- es alpacca-ezüst
szálloda-, kávéház- és 
vendéglő felszerelések
legolcsóbban és legjobb minőségben jó t

állás mellett

Szandrik ezüstáru-gyár
közp. főraktáránál

Budapest, Kossuth Lajos-u. 6 . 1. em.
Saját arany- és ezüst-bányák. 

Gyártelep : ALSÓ HÁMOR (Barsmegye).
Evőeszközök alpaccából:
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1
Meghívó.

A budapesti kávésipartársulat 1903. év i áp rilis  hó 
6 án, h é tfőn  e s te  8 ó rak o r F e jé r  G yula C ontinen- 

g  tá l  szá llo d á ján ak  kü lön  te rm éb en  (V., N ádor-u tcza 1
22. sz. a.) tá rs a s v a c s o rá t rendez, melylyel kapcsolat
ban az e'nökség a zen ek é rd és megoldására vonatkozólag 
ig e n  fontos előterjesztést tesz. Fölkérjük tehát t. tagjain
kat, kü lönösen  p ed ig  az é rd e k e lte k e t, hogy ez ü  
alkalommal te lje s  szám ban megjelenni szíveskedjenek. | |  

Budapesten, 1903. márczius 31-én. jl
A z  I p a r t á r s u l u t  e l n ö k s é g e :  gn

K e m é n y ,  titkár. N é m á i ,  elnök.
í51[EESEfBlMEaE1[EEE[ölíEelSÍEöMIEiinEÍEcEüÍDl[EMEIEEE[EiE3lEJE)E1íöl

♦ TÁ RSU LA TO K  ♦
. EGYESÜLETEK ♦

(3 budapesti „S zá llo d á so k  vendéglősök és  korcsmá* 
rosol? iparfársulata“ közleményei.

Az ipartársulat választmányának az 1903. évi közgyű
léshez intézett 1902. évi jelentése.
Tisztelt közgyűlés !

Az 1902. évről szóló jelentésünk első részét a múlt évi 
közgyűlés egyik fontos határozata képezi.

Ugyanis a múlt évi közgyűlés nagy örömmel és lelkese
déssel fogadta a válasz'mány azon jelentését, hogy a szállodások 
nemzetközi egyesülete, az ipartársulat meghívása folytán 1902. 
évi szeptember havában Budapesten tartja közgyűlését és ugyan
akkor felhatalmazást adott a választmánynak arra, hogy a szál
lodások nemzetközi gyüléso alkalmából felmerülő költségek fede
zésére az ipartársulat pénztárát, esetleg az 1902. évi költség- 
vetésben kimutatott fölöslegen túl is igénybe vehesse.

Örömmel jelentjük a t. közgyűlésnek, hogy az ipartársulat 
pénztárát az említett czélra egyáltalán nem kellett igénybe ven
nünk, mert ipartársulatunk tagjai, a magyar vendégszeretet régi 
jó hírének ujabh dicsőségére és a magyar vendéglős ipar fejlett
ségének igazolására, annyi áldozatkészséget tanúsítottak, hogy az 
önkéntes adakozásból begyült pénzösszegből módunkban volt 
külföldi szaktársaink tiszteletére olyan fényes és nagyszabású 
ünnepségeket rendeznünk, melyeknek sikerére mindenkor önér
zetesen. sőt büszkeséggel gondolhatunk és a melyeknek megkapó 
hatása, minden vendégünk szivében maradandó mély emléket 
hagyod. Ez utóbbi feltevés mellett szólnak mindama, szebbnél- 
szebb, a hálás érzelmek és az igaz elismerés önkéntelen kitöré
sének örökbecsű emlékét képező nagyszámú levelek, melyeket 
külföldi szaktársaink azóta hozzánk intéztek. Itt fel kell még 
említenünk, hogy ugyancsak a költségekre begyült pénzből a

—  Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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szállodások nemzetközi egyesülete mindazon tagjainak, a kik a 
budapesti gyűlésen részt nem vehettek, megküldtük a budapesti 
gyűlés alkalmából kiadott díszes emlék-albumot.

A nemzetisüzi egyesület gyűlésével kapcsolatban rendezett 
ünnepségek lefolyásáról már a múlt évi november hó 4-én 
tartott rendkívüli közgyűlésnek beszámoltunk a rendező-bizottság 
részletes jelentésében s ugyanakkor előterjesztettük Glück Frigyes 
szaktársunk azon indítványát is, melyben egy hazafias, szép terv 
kivitelét ajánlotta ipartársulatunk figyelmébe s melyet a rendkí
vüli közgyűlés el is fogadván, elhatározta, hogy a vendéglősök a 
Jánoshegyen néhai Erzsébet magyar királyné áldott emlékének 
szentelt „kilátó tornyot" építtessenek s e czélra az ipartársulat 
pénztárából 20,000 koronát meg is szavazott; megállapítván egy
úttal ama föltételeket is, melyek alatt, az ipartársulat önként 
vállalkozó tagjai egy csoportjának kezessége mellett, az építés
hez szükséges pénzösszeg beszerezhető lesz. Minthogy ezen ügyet, 
a tárgyalás folytatása végett, a mai közgyűlés napirendjébe, az 
előterjesztések között úgyis felvettük, ennélfogva ezen ügygyei 
jelentésünkben bővebben nem foglalkozunk, de mindenesetre 
fölhívjuk reá a t. közgyűlés figyelmét és felkérjük, hogy e rend- 
kivüli ügy iránt érdeklődni és annak eldöntésével komolyan 
foglalkozni méltóztassék.

Mint a szállodások budapesti nemzetközi gyűlésével rokon
ügyet említjük, hogy a székesfőváros társadalmi köreiben indult 
mozgalom révén egy idegenforgalmi egyesület volt keletkező
iéiben, mely üdvös czélra az ipartársulat, a múlt évi közgyűlés 
határozata folytán, alapitó tagsági dij czimén 1000 koronát 
jegyzett. Sajnálattal jelentjük, hogy az egyesület szervezése nem 
sikerült, minélfogva a közgyűlés ide vonatkozó határozatát nem 
kellett végrehajtanunk.

Áttérve a vendéglősípart érintő egyél) nevezetes esemé
nyekre, mindenekelőtt felemlítjük, hogy a fogadó, vendéglő, 
korcsma stb. iparok gyakorlása tárgyában a székesfőváros törvény- 
hatósága által az 1901. évi május hó 15-én tartott közgyűlésben 
595. kgv. számú határozattal megállapított uj szabályrendeletet, 
melyet ipartársulatunk a 3. §. c) pontjában foglalt rendelkezésnek 
t. i. az ipartársulati tagság kötelezővé tételének a törvényhatóság 
közgyűlése által történt törlése miatt annak idején a magas kor
mányhoz megfelebbczett, a m. kir. kormány egészben véve nem 
hagyta jóvá, mert miként a kereskedelemügyi miniszter múlt évi 
deczember hó 33-án kelt 63.081/902. VIII. sz. leiratában a székes- 
főváros közönségét értesítő: egyrészről fogadókra, vendéglőkre, 
kávéházakra, kávéméresekre, másrészről pedig az italmérési 
üzletekre nevezetesen a korcsmákra, sorházakra és pálinkaméré
sekre együttes szabályrendelet nem alkotható, mivel az előb
biekre vonatkozó szabályrendeletek az 1894. évi XIV. t.-cz. 11. §-a 
értelmében a belügyminiszterrel egyetértőleg a kereskedelemügyi 
miniszter jóváhagyása alá tartoznak, ellenben a korcsmákra, sor
házakra és pálinkamérésekre nézve az 1895. évi április hó 11-én 
24,438 sz. a. kiadott belügyminiszteri körrendelethez mellékelt 
minta szerint alkotandó szabályrendeletek megerősítés végett a 
belügyminiszterhez terjesztendők fel, a mint ezt az állami ital
mérési jövedékről szóló 1899. évi XXV. t.-cz. 37. §-a alapján 
1899. évi deczember hó 2-án 78,543 sz. a. alatt, a belügyminisz
térium vezetésével megbízott miniszterelnök által a pénzügymi
niszterrel egyetértőleg kiadott körrendelet 30. §-a is előírja. 
Ennélfogva felhívta a kormány a székesfőváros közönségét, hogy 
megfelelő, külön-külön szabályrendeleteket alkosson. Ezen ügyünk 
tehát a kormány intézkedése folytán újból halasztást szenved. 
De a végleges megoldást jó reménynyel várjuk, mert kívánsá
gaink teljesedését reméljük.

Az ipartörvéuy tervbe vett revíziója alkalmából a kor
mányhoz intézett s lényegében már a múlt évi közgyűlés elé 
terjesztett jelentésünkben ismertetett előterjesztésünk sorsa még 
eldöntetlen, mert az ipartörvény revíziója, valószínűleg a keres
kedelemügyi miniszteri tárcza körül időközben történt többszöri 
személyváltozás miatt, máig sincs végrehajtva. Azonban a törvény 
revíziójától iparunk helyzetének némely irányban való javítását 
várjuk. „

E feltevésre feljogosít bennünket a kormány azon méltányos 
eljárása is, hogy az ipartörvény revíziójára vonatkozó felterjesz

tésünket, melyben többek között azt is kértük, hogy iparunk 
képesítéshez köttessék, velünk szemben oze’őtt követett rideg, 
elutasító magatartásától eltéröleg, máris jóakarattal tárgyalta, 
midőn a népesités kérdésének eldöntése szempontjából az összes 
hazai iparkamarákat véleményadásra hívta fel. A revízióra vonat
kozó felterjesztésünkre adott 34,157/902. sz. vá'asz-leiratában 
pedig kilátásba helyezte, hogy kívánalmainkat fontolóra fogja 
venni.

A zugszállodák elszaporodása ellen, úgy a magas kormány
nál, mint a székesfőváros hatóságánál lépéseket tettünk. Ennek 
üdvös következménye nem is maradt el, mert a székesfőváros 
hatósága, hivatkozással a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
34,157/903. sz. hasonló tárgyú rendeletére, a 185,333/902 1. sz. 
tan. határozattal felhívta az elöljáróságokat mint elsőfokú ipar
hatóságokat, hogy a szállodai iparengedélyek kiadásánál a leg
nagyobb körültekintéssel járjanak el s az engedélyért folyamodók 
egyéb megbízhatóságára nézve ipartársulatunk véleményét is 
hallgassák meg. A hatóság ezen intézkedése folytán érvényesít
hetjük és érvényesítjük is véleményünket a szállodai iparenge
délyek kiadásánál és pedig határozottan és nyíltan abban az 
irányban, hogy a modern bordélyházaknak a „szálloda" czim alá 
való rejtőzését lehetőleg megakadályozzuk.

Az 1903—1905. évekre érvényes italmérési illeték folya
matban lévő kivetése tárgyában sürgős kérvényt intéztünk a nm. 
pénzügyminiszter úrhoz, mert a helybeli m. kir. pénzügyigazga
tóság közegei, figyelmükön kívül hagyva az 1899. évi XXV. t.-cz. 
18-ik §-ában foglalt irányadó rendelkezéseket, csupa hivatalos 
túlbuzgóságból két-háromszorosra, sőt némely esetben négysze
resre is felemelték az illetéket. Az ipartársulat ezen kérvényét 
Gundel János elnök vezetése alatt Glück Frigyes, Petanovics 
József és Kömmel' Ferencz ipartársulati tagokból álló küldöttség 
adta át Toepke pénzügyi államtitkárnak, mely alkalommal ipar
társulatunk elnöke élő szóval is tiltakozott a pénzügyigazgatóság 
sérelmes eljárása ellen. Mire az államtitkár kijelentette, hogy a 
felebbezések igazságos elbírálásban fognak réizesülni, mely kije
lentését egyelőre megnyugvással vehetjük tudomásul.

Az ipartársulat által fentartott szakirányú tanoncz-isko- 
lában junius hó 13-ik és 14-ik napjain tartattak meg az évzáró 
vizsgálatok. Dicsérettel kell megemlékeznünk a vizsgálatok kielé
gítő eredményéről és általában nagy elismeréssel kell szólnunk a 
szakiskola folytonos haladásáról. Minthogy azonban a szakiskolai 
ügyekről a felügyelöbizottság terjedelmes jelentése, melyet az 
Értesítő múlt évi 6-ik számában már közzé tettünk, teljes rész
letességgel és alapossággal beszámolt, jelentésünk keretében 
ismétlésbe nem bocsátkozunk. De mint rendkívül örvendetes 
haladást bejelentjük, hogy a szakiskola eszméje az országban 
mindjobban terjed s ma már nemcsak Budapesten, hanem Deb- 
reczen és Miskolcz városokban is találunk vendéglős-szakiskolái 
s reméljük, hogy az itt említett városok jó példáját nemsokára 
Arad, Temesvár, Nagyvárad, Kassa stb. városok is követni fogják.

Tisztelt közgyűlés !
A múlt év történetének iparunkra vonatkozó jelentősebb 

mozzanatairól főbb vonásokban beszámolván, áttérünk ipartársu
latunk belügyeinek ismertetésére és kezdjük azzal a szomorú 
hírrel, hogy ipartársulatunk múlt évi halottai között megint elköl
tözött egyik vezéremberünk : Wirth Ferencz alelnök. Benne az 
ipartársulat fáradhatatlan munkását és lelkes hívét vesztettük.

! Ravatalánál erdőméihez méltóan leróttuk a végtisztesség adóját, 
a t. közgyűlést pedig felkérjük, hogy a boldogult emlékezete 
iránti kegyeletének és elvesztése fölött érzett sajnálkozásának a 
közgyűlés jegyzőkönyvében adjon kifejezést.

Sajnálattal jelentjük továbbá, hogy az ipartársulat tagjai 
számban alig gyarapodtak. Ugyanis 1901. évben 524, az 1902. 
évben pedig 547 tagja volt az ipartársulatnak.

Szomorú világot vet a mai viszonyokra az a megdöbbentő 
jelenség, hogy évről évre rohamosan szaporodik a tönkrejutott 
vendéglősök száma s az ipartársulat maholnap nem fogja enyhí
teni tudni a segélyért könyörgő sokaság nyomorát. Hogy ez irány
ban mennyire igénybe van véve ipartársulatunk pénztára és 
hogy a könyörületességet a múlt évben is mily mértékben gyako-

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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roltuk, erről Jogaimat nyújtanak a múlt évi számadás megfelelő 
adatai, melyek szerint 172 segélyezési esetből kifolyólag 1381 koro
nát fizettünk ki az ipartársulat pénztárából, 220 koronát a választ
mány hatáskörébe tartozó rendelkezési alapból és 840 koronát a 
Dréher-féle alapítványból. Mindössze tellát 2441 koronái fordí
tottunk szegény sorsú szaktársaink segélyezésére.

Tisztelt közgyűlés I
Nem hiszszük, hogy volna még egy ipari testület az ország

ban, mely ilyen nagy összeget áldozott volna segélyezésre! 
Azonban félelmetesen növekedik a segélyre szorulók száma s 
az ipartársulat, egyéb nagy feladatai mellett ezt a terhet nem 
lógja, elbírni.

Éppen azért kötelességünknek tartjuk az ipartársulat t. 
tagjait felvilágosítani, hogy az ipartársulat feladatai között a 
segé'yezés csak mellék czél. Senki ne tápláljon tehát ez irány
ban vérmes reményeket az ipartársulattal szemben, hanem bizto
sítsa magát mindenki a sors eshetőségei ellen országos nyugdíj- 
egyesületünknél, mert a szállodások, vendéglősök stb. orsz. nyug
díj-egyesületének egyedüli ezélja: szaktársainknak módot nyúj
tani arra, hogy aggkorukban ne legyenek esetleg nélkülözésnek 
kitéve.

Jótékony és hazafias czélokra 1834 koronát adtunk. S igy 
a felsorolt három czimlet alatt összesen 3215 korona kiadá
sunk volt.

Ezenkívül ipartársulatunk tagjai a jótékonyságot még más
képen is gyakorolták, a mennyiben az „Eötvös-ajap" országos 
tanító-egyesület által ajánlott vidéki szegény tanítók Budapesten 
tanuló fiait ingyen élelmezésben részesítették. El nem mulaszt
hatjuk itt felemlíteni, hogy a közoktatásügyi m. kir. miniszter 
ur, méltányolva a vendéglősök áldozatkészségét, irásbelileg köszö
netét nyilvánította.

Az ügyvezetést illetőleg jelentjük, hogy az ipartársulatnak 
— miként ez a számvizsgálók által fölülvizsgált számadásból is 
kitűnik 15.478 korona 76 fillér bevétele és 14.034 korona
67 fillér kiadása, tehát 1414 korona 9 fillér tiszta jövedelme 
volt, melynek felét azaz 722 korona 4 fillért a menedékház-alap 
javára Írva, 722 korona 5 fillér tiszta jövedelem marad.

Az ipartársulatnak készpénzben és takarékpénztárba helye
zett tökében 30.016 korona 9 fillér, hazai takarékpénztári kötvé
nyekben 68.603 korona 18 fillér, szakiskolai tankönyvekben és 
bizonyitvány-mintákban 7627 korona 16 fillér, leltári értékben 
561 korona 3 fillér, összesen 106.808 korona 6 fillér vagyona 
van. Ebből a menedékház-alap javára kiadásba helyezve az 
1902. évi jövedelem felét azaz 722 korona 4 fillért, 106.086 korona 
2 fillér vagyon marad.

Ezenkívül 15.878 korona 56 fillért tevő alapítvány és 
17.202 korona 82 fillért tevő menedékház-alap van az ipartársulat 
kezelésében.

Tisztelt közgyűlés 1
Az 1903. évi költségvetést 11.300 korona bevétel és ugyan

annyi kiadás előirányozásával van szerencsénk beterjeszteni. Ezzel 
a reánk bizott feladatnak megfelelvén, tisztelettel kérjük, hogy 
részünkre a felmentvényt megadni méltóztassék. S minthogy 
alapszabályaink (értelmében megbízatásunk is lejárt, a I. köz
gyűlésnek bizalmáért köszönelünkot nyilvánítjuk és tisztelettel 
felkérjük a ‘t. közgyűlési, hogy a napirendhez képest a tisztújító 
választást megtartani méltóztassék.

Budapesten, 1903. márczius 13.
A választmány.

Az ipartársulat számvizsgáló-bizottságának jelentése az 
1903. évi közgyűléshez.

Tisztelt közgyűlés !
Az ipartársulat 1902. évi záró számadásait lelkiismeretes 

szigorúsággal átvizsgáltuk s ez alapon, az alapszabályok 16. §-ában 
előirt feladatunkhoz képest, van szerencsénk jelentésünket a követ
kezőkben előterjeszteni :

A mérleg szerint 15,478 K. 76 f. bevétel és 14,034 K. 67 f. 
kiadás, tehát 1444 K. 09 f. tiszta jövedelem mutatkozik.

A tiszta jövedelem fele, a jelen esetben tehát 722 K. 4 f. 
az 1808. évi márczius hó 22-én tartott XXIV. rendes közgyűlés 
határozata folytán a „Menedókház" alapjának gyarapítására lévén 
fordítandó, ennek megtörténte után az ipartársulat vagyona 1902. 
évben 722 K. 5 fillérrel szaporodik.

A készpénzt, értékpapírokat és takarékpénztári betétköny
veket a számadási könyvekkel és az ezeknek alapján szerkesztett 
vagyonkimutatással összehasonlítván, megállapítottuk, hogy az 
ipartársulat vagyona 1902. év végén 106,808 K. 6 fillért tenne ; 
azonban levonva ebből a „Menedékhely" javára az 1444 korona 
9 fillért tévő T0 \  évi tiszta jövedelem felét, azaz 722 K. 4 fillért, 
106,086 K. 2 fillér vagyon marad, vagyis 722 K. 5 fillérrel több, 
mint amennyi az 1901. év végén volt.

Az ipartársulat tüzelésében lévő alapítványok összege 
25,878 K. 56 fillért; a „Menedékház" alap pedig 17,202 korona 
82 fillért tesz ki s igy az ipartársulat összesen 149,889 K. 44 f'. 
vagyon fölött rendelkezik.

A megtartott vizsgálat eredményéhez képest tisztelettel java
soljuk, hogy a felelős számadóknak a felmentvényt megadni mél
tóztassék.

Budapesten, 1903. márczius hó 2-án.
A számvizsgáló bizottság ;

Gliick Frigyes. L ip p ert L a jos. K om m er Ferencz.

A temetkezési egyesület számvizsgáló-bizottságának 
1902. évi jelentése az 1903. évi közgyűléshez.

Tisztelt közgyűlés !
A temetkezési egyesület 1902. évi záró számadásait gondosan 

átvizsgáltuk s ehhez képest van szerencsénk jelentésünket beter
jeszteni.

A számadási okmányokat a könyvekkel összehasonlítván, 
megállapítottuk, hogy a mérlegbe 5404 K. 75 fillér bevétel és 
7869 K. 35 fillér kiadás, következésképp 2464 K. 60 fillér veszte
ség a valóságnak megfelelően vétetett fel.

Pénztárvizsgálat által meggyőződtünk arról is, hogy a 
vagyonkimutatásba a számadás alapján felveit készpénz és érték
papírok (kötvények) tényleg megvannak s ezek szerint a vagyon 
10,159 K. 81 fillér; s így az 1901. évben kimutatott 12,624 K. 
41 fillér vagyonnal szemben 2464 korona 60 fillér csökkenés mu
tatkozik.

A vizsgálat eredményéhez képest tisztelettel javaslatba hoz
zuk, hogy a felelős számadóknak a felmentvényt megadni mél
tóztassék.

Budapesten, 1903. márczius hó 2-án.
A számvizsgáló bizottság :

Gliick Frigyes. L ippert Lajos. K om m er Ferencz.

3  „Budapesti l?ávésiparfársulat“ l?özleinénvei.
A Budapesti kávés-ipartársulat a következő levelet intézte 

Gelléri Mórhoz, az orsz. iparegyesület elnökéhez ;
102.

1903. szám.
Nagyságos Gelléri M ór kir. tanácsos urnák, 

az Országos Iparegyesület igazgatójának
Budapesten.

Nagyságos Urunk I
Az ipartörvény módosítása ügyében a kereskedelemügyi 

miniszter ur elé terjesztett emlékiratunknak az országos ipar
egyesületben f. hó 20-án történt tárgyalása alkalmából módunk
ban volt megismerkedni Nagyságodnak a, kérdéses ügyre vonat
kozó javaslataival. Már az emlékirat benyújtása alkalmával is 
tudatában voltunk annak, hogy Nagyságodban iparunk önzetlen, 
igaz barátját tisztelhetjük, annál nagyobb volt tehát örömünk, 
a. midőn a tárgyalás során a javaslatokat megismerve, iparunk, 
érdekei iránt tanúsított szives jóindulatának újabb bizonyítékairól 
győződhettünk meg.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk. =====
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Igaz tiszteletünk ós ragaszkodásunk sugallta kedves köte- 
ességünknek teszünk eleget, a midőn a magunk és az ipartársulat 
választmánya nevében is önzetlen fáradozásáért és jóindulatáért, 
a melylycl iparunk elhagyott ügyét hathatós védelmébe fogadta, 
soha el nem múló hálánkat és köszönetünket nyilvánítjuk.

Legyen szabad ez alkalommal annak a reményünknek is 
kifejezést adnunk, hogy b. pártfogását iparunktól és társulatunk
tól a jövőben sem fogja megvonni.

Fogadja Nagyságos Urunk, kiváló tiszteletünk és nagyra
becsülésünk őszinte nyilvánítását, melylyel vagyunk 

Budapesten, 1903. márczius 26.
készséges hívei

a budapesti kávésipartársulat elnöksége :
N ém ái A ntal, 

elnök.

(J „ B u d a p e s ti  ItáuéssegédeH  b e ieg seg é ly ző  p é n z tá ra "  
ltö z le m é n y e i:

Jegyzőkönyv.

töltött 25 éves működését az elmúlt évben ünnepelte, A közgyű
lés ezt az indítványt lelkes éljenzéssel egyhangúlag elfogadja.

7. H erlinger József kéri továbbá az igazgatóságot, foglalkozzék 
az orvosi állások szaporításának kérdésével, mert a pénztárnak 
kevés az orvosa.

Elnök kijelenti, hogy a tagok számának emelkedése esetén az 
igazgatóság e kérdéssel mindenesetre foglalkozni fog. Tudomásul 
szolgál.

8. Elnök megemlíti, hogy M agosy Gyula az igazgatóságnak több 
éven át volt tagja, legutóbb pedig a pénztár buzgó ellenőre meg
halt. A közgyűlés az elhunytnak érdemeiről megemlékezve, emlé
két a jegyzőkönyvbe iktatja.

9. Elnök indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét sza
vaz K oczán  Károly ellenőrnek, ki e tisztét ideiglenesen már eddig 
is lelkiismeretesen és pontosan teljesítette.

10. K oltay  József indítványára a közgyűlés az elnöknek egész 
éven át tanúsított buzgó fáradozásáért, önzetlen munkálkodásáért 
hálás köszönetét nyilvánítja.

Egyéb tárgy hiányában elnök a közgyűlést este 103A órakor 
berekeszti.

Kmft.
Fölvétetett Budapesten 1903. évi márczius hó 16-án a budapesti 
kávéssegédek betegsegélyzü pénztárának X . rendes évi közgyűléséről.

Jelen voltak : N ém ái Antal elnök, M agyarics Ágoston alelnök, 
H olstein  Zsigmond pénztáros, Grüneck Gusztáv, H a rka i Mór, H alász  
József, Huszarelc Albert, Sándor Lajos, K oltay  József, Ólmosi 
József, Knappé János, F r itz  Ferencz igazgatósági tagok; G eiszlinger 
Endre felügyelő bizottsági tag, a munkaadók részéről 9. a bizto
sítottak részéről 23 kiküldött; K em ény  Géza titkár.

1. N ém ái Antal elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítván, 
hogy a közgyűlés az alapszabályok 28. §-a értelmében határozat- 
képes, azt este 9V4 órakor megnyitja s egyidejűleg bejelenti, hogy 
Drechsler Béla, Gebauer József és Glaser Fülöp urak elmaradásu
kat kimentették; a jegyzőkönyv hitelesítésére K  lein  Ignácz és F ritz  
Ferencz urakat kéri föl.

2. K em ény  Géza titkár olvassa az 1902. évi márczius hó 17-ón 
tartott IX. rendes évi közgyűlés jegyzőkönyvét, mely észrevétel 
nélkül hitelesíttetett.

3. Titkár előterjeszti az igazgatóság évi jelentését az 1902. évi 
kezelésről szóló pénztári kimutatást és vagyonmérleget, valamint 
a fölügyelő-bizottságnak ezekre vonatkozó jelentését. Ezeket a 
közgyűlés vita nélkül egyhangúlag elfogadja és az igazgatóságnak 
valamint a fölügyelő-bizottságnak a fölmutatványt megadja.

4. Elnök jelenti, hegy a választások vannak sorba. Többek 
óhajtására a közgyűlés szavazás nélkül fölkiáltással a, következő
ket választotta meg: Igazgatósági tagok: N ém ái Antal, K atona  
Géza, W eingruber Ignácz munkaadók; M agyarics Ágoston, K iss  
Pál, Sándor Lajos, H alasy  Gyula, Ott Nándor. Lőrincz Elek biz
tosítottak. Igazgatósági póttagok : H a rsá n y t Ferencz, Gebauer 
József munkaadók ; H ibái Mihály, Schöck Frigyes, Tragiser Ferencz 
biztosítottak. Ellenőr: K orzón  Károly. Fölügyelő bizotlsági rendes 
tagok: Grüneck Gusztáv, Gömbös János, K á lla i Jenő; póttagok: 
Stancsu  József, M ollay  Henrik, Turcsányi Samu. Választolt bíró
sági rendes tagok: H evesi Adolf, H a rsá n y t Adolf, Kovács István. 
Geiszlinger Endre; póttagok: K aiser  Ignácz Márkus, Krdösi Kál
mán törvényesen megválasztottaknak jelenti ki és a maga, vala
mint az egész tisztikar nevében is köszönetét mond a közgyűlés

ek az egyhangú bizalomért.
5. Ólmosi József megújítja a múlt évben már előterjesztett azt 

az indítványát, hogy az alapszabályok olyképpen módositassanak, 
miszerint az országos pinezér-egyesület összes tagjai, azok is, 
akik nem kávéssegédek, tagjai lehessenek a pénztárnak. Sajnálat
tal látja, hogy ily irányú előterjesztés a inai napirenden nem 
szerepel.

Többek hozzászólása után Ólmosi József arra való tekintettel, 
hogy ily irányú alapszabály-módosításnak kormányhalósági jóvá
hagyására kilátás nincsen, indítványát visszavonja és a közgyűlés 
a tárgy fölött napirendre térve, az igazgatóságot a kérdéssel való 
további foglalkozástól fölmenti.

6. H erlinger József indítványozza, hogy a közgyűlés fejezze ki 
üdvözletét Némái Antal elnök irányában, ki a kávésipartársulalnál

K em ény  s. k., 
titkár.

N ém ái s. k., 
elnök.

Részvénytársaság

BUDAPESTEN
V. kér., Fiirdö-utcza 
és Ferencz József-tér 
sarkán 
Dianna- 
f ü r d ő  
épület.

Legfinomabb vendéglői 
é s  k á v é h á z i =

nagy raktára.L5

A temetkezési egyesület választmányának az 1903. évi 
közgyűléshez intézett 1902. évi jelentése.

Tisztelt közgyűlés!
Húsz esztendővel ezelőtt, midőn a temetkezési egyesületet 

alapítottuk, egyrészt mélyen ál voltunk hatva egy humánus érzés
től : a halottatok iránt tartozó kegyelet érzésétől; másrészt n 
gyakorlati éleiből merített szomorú tapasztalatokon okulva, való
ban szükségét éreztük annak, hogy gondoskodjunk egy olyan 
ntézményrül, melynek segítségével illő végtisztességben részesít
hessük ellialálozó szegónysorsu szaktársainkat is.

hzen érzelmek hatása alatt alapítottuk a temetkezési egye
sületet és szaktársaink akkor, szivük jobb sugallatára és a józan

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni* -
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ész szavára hallgatva, tömegesen csoportosultak egyesületünk 
zászlója alá.

Az egyesület a pártolás szárnyai alatt mihamar fellendült 
s megkezd ő áldásdus működését, enyhítvén azóta sok száz 
szmencsótlea családnak a családfő elvesztése fölött érzett kétség
beesését es a ravatal felállításánál támadt nehéz gondjait.

Ma azonban, tisztelt közgyűlés ! mély sajnálattal kell kon
statálnunk, hogy egyesületünk, szaktársaink érthetetlen közönye 
miatt, mélyen hanyatlott s ha a temetkezési egyesület feltétlen 
szükséges volta nem egy át újból szaktársaink köztudatáha, ha 
szaktársaink nem karolják fel újból tömegesen az egyesület érde
keit, mely azonban teljesen azonos saját érdekeikkel, úgy rövid 
idő alatt eljutunk ahhoz a kényszer-helyzethez, mely kimondatja 
velünk az egyesület feloszlatását!

Fájdalommal gondolunk erre az eshetőségre és mély szo
morúság vesz rajtunk erőt, midőn azt látjuk, hogy a régiek nemes 
lelkesedéséből, közös akaratából és áldozatkészségéből keletkezett 
hasznos, sőt humánus szempontból eléggé meg nem becsülhető 
alkotás most hajótörést szenvedhet szaktársaink indokolatlan 
közönyén.

Mert azt csak nem mondhatja senki, hogy az egyesület 
nem méltó a pártolásra, midőn csekély egy korona havi tagsági 
díjjal szemben 300 korona temetkezési segélyt nyújt?

Es ma már mégis odáig jutottunk, hogy az egyesület tőké
jéhez kellett hozzányúlnunk, hogy fedezhessük a kiadásokat. Ez 
pedig előreláthatólag a végnek kezdete.

Az egyesület megmentésére csak egy mód van: ha az 
elhunyt sok száz tag helyébe uj tagokat toborzunk 1

Szavunkat iparunk ifjabb nemzedékéhez intézzük és fel
hívjuk őket: ne hagyják megsemmisülni az egyesületet, mert nekik 
falán még nagyobb szükségük lehet reá, mint volt a. régieknek. 
Mi sem bizonyít jobban e feltevés mellett, mintáz a nagy nyomor, 
mely ipartársulatunk pénztárát még soha nem ostromolta annyira, 
mint most.

Tisztelt közgyűlés I
Áttérve az egyesület ügykezelésére, van szerencsénk jelen

teni, hogy az‘egyesületnek 1001. év végén 434 tagja volt. Ezek 
közül 1902. évben meghalt 20.

Az alapszabályok 10. §-ának 5-ik pontja alapján, vagyis 
3 hónapon túl terjedő tagsági dij tartozás miatt kimaradt 20.

tJj tag felvétetett 1902. év folyamán 0 s igy a tagok száma 
az év végén 400 volt.

Az elhalt 20 tag után 6000 korona temetési segélyt és 89 
korona, egyéb költségeket fizettünk ki, úgy, hogy a számvizsgáló- 
bizottság által felülvizsgált mérlegben feltüntetett különféle czim- 
letekkel együtt 7869 korona 35 fillér kiadása volt az egyesületnek. 
Ezzel szemben a bevétel mindössze 5404 korona 75 fillért tett, 
s igy az egyesület 2464 korona 60 fillér veszteséget szenvedett, 
melynek fedezése czcljából az egyesület törzsvagyonát képező 
Pesti hazai első takarékpénztár-egyesületi kötvényekből 2130 korona 
árát értékesítenünk kellett.

Az egyesület vagyona az év végén 10,169 korona 81 fillért 
tett, tehát az 1901. év végén kimutatott .12,624 korona 41 fillér 
vagyonnal szemben 246,4 korona 60 fillér vagyon-esökkenés 
mutatkozik.

Ezekben hivon vázolván az egyesület jelenlegi helyzetét, 
midőn a kifogástalannak bizonyult számadást is beterjesztjük, tisz
telettel kérjük, hogy részünkre a felmentvényt megadni méltóz- 
lassék, s minthogy az alapszabályok értelmében megbízatásunk is 
lejárt, ennélfogva a t. közgyűlésnek nagybecsű bizalmáért ezennel 
köszönelünket nyilvánítjuk és egyúttal felkérjük, hogy az egylet 
intézőségét újból választani szíveskedjenek.

Budapesten, 1903. márczius hó 7-én.
A választm ány.

Eladó kávéház ? Kávéházamat, mely 22 év óta áll 
fenn a város legforgalmasabb 
helyén, nagyobb vállalat miatt 

azonnal eladó. Bővebb felvilágosítással sz- Igái:

SUGÁR MIKSA kávéháztulajd. Szeged, Dr. Rózsa palota.

Alapittatott 1831-ben.

Andrényi Kálmán utódai
....Aradon ..........=

ajánlják nagyobbrészt saját termésű, nagy gonddal ápolt boraikat.
A vámospércsi, vadkerti és gyoroki családi törzsszőlők össz

termése évente 4200—5000 hektolitert tesz ki, melynek tekin
télyes része nagyban mint szőlő, avagy must és mint ujbor 
a termelés helyén napi árban értékesíttetik.

Aradi pinezénk bőségesen el van látva a legolcsóbb borok
tól kezdve a legritkább, legnemesebb borfajokkal is.

Borminták, árjegyzék szerint.
E l ő n y á r a j á n l a t o k  postafordultával küldetnek.

♦ T Ö R V É N Y E K  ♦
♦ R E N D E L E T E K  ♦

Brassó város szabályrendelete a fogadókról, szállodákról, 
vendégfogadókról.

1. §. A ki fogadót (vendégfogadót, szállodát, iparos szállót) 
tart, vagy engedélyezett és iparszerüleg folytatott szállásadással 
foglalkozik, köteles minden szobában, illetőleg szállóhelyiségben a 
szobáért vagy megszállásért és minden egyéb szolgálatért fize
tendő árakat feltüntető és a városkapitány által előzetesen saját
kezűig láttamozott árszabályt kifüggesztve tartani; a meghatá
rozott áraknál többet felszámítani büntetés terhe alatt tilos.

2. §. A fogadókben (vendégfogadókban, szállodákban, iparos
szállókban) beszálló vendégekről a fennálló szabályok szerint 
nyilvántartási könyv vezetendő s a vendégek a rendőrségi beje
lentési hivatalnál a meghatározott idő alatt bejelentendők. Azon 
vendégfogadósok vagy bérlők, a kik a nyilvántartási könyv veze
tését elmulasztják, vagy a vendégeknek szállást adnak a nélkül, 
hogy azokat a meghatározott időben bejelentenék, kihágást követ
nek el. Ezen kihágások 1879. évi XL. t.-ez. 73. §-a alapján 
büntetendők.

3. §. A fogadók, melyek vendéglővel (étteremmel, stb.) 
vannak összekötve, éjjeli 12 óráig tarlhatók nyitva és csak reggel 
5 órakor nyithatók ki. A zenélés éjjeli 12 óráig meg van engedve. 
A fogadók azonban a rendőrhatóság engedélye és a városi sze
gény-alapba folyó havi 10 kor. dij lefizetése mellett egész éjjelen 
át nyitva tarthatók. A zenélés éjjeli 12 órán túl azonban csakis 
esetről esetre a rendőrhatóságtól nyert engedély és az illető 
vendégfogadós állal a városi szegényalap javára fizetendő 2 korona 
dij fizetése mellett engedhető meg.

4. §. A fogadósok és szállásadók kötelesek arra ügyelni, 
hogy helyiségeik tiszták és egészségesek legyenek s általában a 
fennálló rendőri szabályok megtartassanak, továbbá arról gondos
kodni, hogy a vendégszobák és az azokban levő bútorok jó 
zárakkal ellátva legyenek. A fogadós felelős az üzletében alkal
mazónak megbízhatóságáért.

5. §. Vendéglők templomok, iskolák, kórházak és más köz
épületek közelében nem nyithatók.

6. §. A vendéglők csak éjjeli 11 óráig tarthatók nyitva és 
reggeli 5 óra előtt ki nem nyithatók. Az ilyen helyiségek éjjeli 
11 órán túl legfeljebb reggeli 2 óráig a rendőrhatóság engedélye 
és a városi szegényalapba folyandó havi 5 forintnyi — 10 kor. 
díj fizetőse mellett tarthatók nyitva. A városkapitányság azonban 
jogosítva van, jóhirü vendéglősöknek eselröl esetre ha a körül
mények ezt megengedik, a helyiség nyitvatartását egy további 
2 kor. dij lefizetése melleit éjjeli 2 órán túl is megengedni. Ezen 
helyiségekben a zenélés éjjeli 10 óráig meg van engedve. A zenélés 
éjjeli 10 órán túl azonban csakis esetről esetre a rendőrható
ságtól nyert engedély és az illető vendéglős által a városi szegény
alap javára fizetendő 1 frtnyi =  2 kor. dij fizetése mellett enged
hető meg. A zenélés éjjeli 2 órán túl csak azon esetben van 
megengedve, ha a közel lakók éjjeli nyugalma meg nem zavartatik.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvaísónak becses figyelmébe ajánljuk.
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A bujakóros, trachomás és elmebajos betegsegélyzö-pénz- 
tári tagok esetleges házilagos ápoltatásából felmerülő 
költségeket az államkincstár nem viseli és a házilagos 

kezelés idejére táppénz nem jár.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1903. február 28-án 

12,585. sz. a. hozott elvi határozata.
Kerületi betegsegélyzö pénztárnak. Szolnok.
M. évi julius hó 23-án 868. sz. a. kelt fölterjesztésére érte

sítem a czimet, hogy a belügyminisztérium vezetésével megbízott 
miniszterelnök ur, f. évi február hó 17-én 92,499/1902/VII. sz. a. 
hozzám intézett átirata szerint, betegsegélyzö pénztári tagoknak 
egyáltalában oly értelemben való házi ápoltatását, hogy éhből az 
államkincstár terhére érvényesítendő költségek is felmerülhessenek, 
teljesen kizártnak tarlja s igy nem látja szükségesnek azt sem, 
hogy ezen kérdés a czim által óhajtott irányban szabályoztassék.

Mert a kórházi ápolást a betegség természeténél fogva nem 
igénylő bujakóros vagy trachomás betegsegélyzö pénztári tag, ha 
még orvosi tanácsra vagy ellenőrzésre szüksége van is, 
a mit a segélypénztári, esetleg a hatósági orvos is hivatalból díj
talanul nyújtani és teljesíteni köteles, rendes foglalkozását, illetve 
kenyérkeresetét folytathatja: amikor utána az államkincstár ter
hére költség felszámításának helye nem lehet; bajának a köz
egészséget veszélyeztethető helyzetbe julása esetében pedig a 
hatóság által feltétlenül kórházi ápolásba küldendő ; a mikor iga
zolt vagyontalansága esetén kórházi költsége úgyis az államkincs
tárból fedeztetik.

Az elmebeteg pedig, ha baja heveny és gyógyítható, vagy 
ha közveszélyes, a törvény értelmében föltétlenül kórházba vagy 
elmegyógyintézetbe helyezendő, az ártalnntian és gyógyithatatlan 
pedig az illetőségi község által ápolandó.

Ezekhez képest a czim által felvetett azon további kérdés, 
vájjon a bujakóros, trachomás és elmebajos betegsegélyző-pénztár1 
tagoknak azon időre, mig hatósági orvos által a kincstár terhére 
házilag kezeltetnek, de munkaképtelenek, lehet-e az illetékes beteg- 
segélyzű-pénztárral szemben tápigényük: tárgytalanná válik.

Szegzárdi borvidék,
Szegzárd község elöljárósága közhírré teszi,

hogy Szegzárd bortermelői között mintegy

1 6 ,5 0 0  hl. tiszta, jóm in ő-  
ségü  bor v a n  eladó

és pedig:
1901 .évitermésü fehérbor lOOOhl. 18—20frt
1901. „ >> siller „ 1500 „ 17—24 „
1901. ,, >> vörös,, 2000 ,, 18—28 ,,
1902. „ > > fehér ,, 4000 „ 12—20 ,,
1902. „ siller ,, 6000 „ 10— 18 „
1902. „ i > vörös,, 2000 „ 12— 18 „

A borvásárlók forduljanak az elöljáróság
hoz és az elöljáróság egy tagja fogja díj
mentesen a vevőt a termelőkhöz vezetni 
s igy a boralkuszok nyerészkedő üzérke
désének nem lesznek kiszolgálva.

Levélbeli megkeresésekre Öllé Mihály 
nyilvántartó ad választ.

Az elöljáróság.

♦ IRODALOM. ♦

„Szocziális napil^ércléseV4 *)
(F. K. L.) Még nincs egészen egy hete, hogy az 

ország legfiatalabb hirlapiró-egyesülete a „Szakírók Orszá
gos Egyesülete“ fényes jubiláns ünnepet rendezett érde
mes elnökének Oelléri Mór kir. tanácsosnak és az orszá
gos iparegyesület igazgatójának tiszteletére és ez a 
nagynevű iróember, máris újból egy hatalmas 600 
oldalra terjedő irodalmi müvei kedveskedik a szocziális 
napikérdések iránt érdeklődő szakköröknek és a nagy- 
közönségnek, mely nemcsak nem valami nagyon gazdag 
közgazdasági irodalmunk gyarapodását jelenti, hanem 
eseményszámba megy már azért is, mivel Íróját, kit a 
nemzetgazdasági és szocziologiai téren, valamint az 
emberszeretet szolgálatában kifejtett tevékenysége révén 
már egészen megismerni véltünk, egészen uj megvilá
gításban állítja magát elénk. Iránytjelzőnek és korszak- 
alkotónak kell e munkát mondanunk, mert habár szer
zője azt mondja, hogy „ő nem akar tudományos értékű 
munkát nyújtani11, hogy ö „csak a hasznos nyers anya
got szedte össze" már a mü futólagos áttekintésénél is 
nyilvánvalóvá válik, hogy az a gyűjtött anyag gyakor
lati feldolgozásának módja folytán nemcsak forrás
munka, mely kései utódok számára és hasznára készült, 
hanem önálló kritikai szempontjainak érvényre juttatása 
folytán puszta gyűjteménynél sokkal több, útmutatás 
arra, hogyan kell a szocziális kérdéseket a gyakorlati 
életben megoldani.

A feldolgozott anyag rendkívüli becsének kellő 
értékelése, az Írónak a látott és hallott tapasztalatainak 
helyes megbecsülése czéljából tudnunk kell, hogy Láng 
Lajos kereskedelemügyi minister a munkanélküliség 
terén Svájczban és Németországban újabban felmerült 
jelenségek tanulmányozásával, — a budapesti kereske
delmi és iparkamara a munkások érdekképviseleteinek 
tanulmányozásával, -  az országos iparegyesület pedig 
a munkásjóléti intézmények tanulmányozásával egy és 
ugyanazon időben bizták meg Gelléri Mórt és hogy a 
„Szocziális napikérdések" beszámoló a megbízatás alap
ján végzett tanulmányokról. Hogy azután a könyv, 
melyben minden egyes kérdés tárgyalásánál a szerző 
egyéni véleménye és kritikája érvényesül nemcsak szá
mokból és egyéb száraz adatokból álló nagyhangú adat- 
gyiijteménynyé, hanem egy igen becses olvasinánynyá lett, 
mely épugv oktat és nevel, mint szórakoztat és gyönyör
ködtet, azt a szerző óriási tudásán, az iparosok ügyei 
ii'ánt lángoló szeretetén kivül bizonyára annak köszön
hetjük, hogy a külföld idevágó rendkívül gazdag irodal
mának terén talán senki sem mozog nálunk oly ottho
nosan, mint ő s hogy a munkanélküliség, munkásképviselet, 
betegsegélyezés, stb. stb. kérdéseivel senki sem foglal
kozott annyit, oly behatóan és oly érző szivvel, mint ő, 
ki ezeknek a kérdéseknek tanulmányozására és meg
oldására szentelte munkás életének javarészét.

Gelléri müvének első része „Munka nélkül" czimen 
a munkanélküliség megoldására szolgáló intézmények

*) lrt;i G-elléri Mór kir. tanácsos, az Orsz. iparegyesület 
igazgatója. Megjelent Sinyer és Wolfncr könyvkiadók kiadásában 
(Budapest, VI., Andrássy-ut 10. szám) és kapható a szerzőnél is 
Budapest, VI., Uj-utcza 4. szám). Áru 12 korona.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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és berendezések s ezek eredményeinek ismertetésével 
foglalkozik. Ez a része a könyvnek e nagy kérdésnek 
legkisebb detail részleteire kiterjed. A munkaközvetítő 
intézet adatai alapján Gellóri a munkanélküliség okait 
a gépek nagy elterjedésében, a nagyipar túltermelésében, 
a munkásoknak városokba torlódásában, a mostoha 
üzleti viszonyokban, ipari válságokban keresi és találja 
meg, következményeit pedig súlyosabbaknak, mint 
bárhol másutt.

A svájczi munkástitkári hivatal jelentésének adatai, 
a munkanélküliség elleni németországi intézmények, az 
utasfogadók, leányfogadók, ellátó állomások, javító és 
dologházak, munkásgyarmatok és telepek s hasonló 
belga és angol intézmények megismertetésénél és munka
közvetítő intézményre vonatkozó javaslatainál fájdalom
mal gondolunk ugyan arra, hogy éppen a mi iparunk 
terén, a vendéglős- és kávésipar terén az alkalmazottak 
munkához való joga még mindig nincs megoldva s 
hogy ezek e jogukat még mindig őket kiszipolyozó 
idegen és illetéktelen versenyt termelő elemektől kény
telenek drága pénzen megvásárolni, ámde épen Gelléri 
könyvéből, az ö javaslataiból merítünk újabb reményt 
arra, hogy törvényhozásunk az ipartörvénynek immár 
elodázhatlan revíziója alkalmával ezen kérdésnek meg
oldása elől tem fog ridegen elzárkózhatni, hacsak azt 
nem akarja, hogy ez az intelligens munkáskor e leg
fontosabb anyagi érdekeit érintő kérdést ne vegye a 
maga kezébe. Mert, hogy a mi ipari alkalmazottaink, 
egyesülve az őket minden téren jóindulattal támogató 
gazdákkal, erre képesek lesznek még az állami tevé
kenység hozzájárulása nélkül, is azt megmutatták akkor, 
midőn olyan időben létesítették a legelső szakipari 
alappal berendezett szakiskolákat, midőn a hivatalos 
körök azon törték fejüket, hogyan is reformálják hát az 
iparostanonczok oktatásügyét és autonóm jogkörük tuda
tában, a maguk erejéből létesítették azt a páratlan 
munkásjólóti intézményt, melyben önmagukra nézve: 
a munkások özvegyeinek és árváinak ellátása, beteg
segélyezés, baleset-, rokkant- és aggkor-biztositás egy 
csapással lettek megoldva, rendezve. Ez az intézmény 
a „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinczérek és 
kávéssegédek országos nyugdijegyesülete“. Mutasson 
ilyent egyj másik iparág! Gelléri müveinek olvasásakor 
a munkásjóléti intézmények oly változatos, szemkápráz
tató, de egyúttal szivet-lelket felemelő képek tárul
tak elénk, hogy egyébként nagy szegénységünkben igaz, 
pro domo eldicsekedhetünk azzal, a mink van. Ne is 
essék zokszó e miatt.

A munkásjóléti intézményekről szóló harmadik 
részben Gelléri egyes németországi nagyobb gyártelepek 
jóléti intézményeivel is megismertet, olyan gazdag 
kincsesházat lárva fel előttünk, melynek közgazdasági 
szervezésünkkor sok, bizonyára igen sok hasznát fog
juk látni.

Tegyük ezt a könyvet szocziális irodalmunkban 
az első helyre, hol mint kimerithetlen forrásmunka 
sokáig fogja irányítani szerzője utódait, tanítványait és 
követőit és rójjuk le Írójával szemben, a hol csak arra 
alkalmunk nyílik: elismerésünk és hálánk adóját. Meg
érdemli ezt Gelléri, ki ama nniltheti huszonötéves jubi
leumon tulajdonkép egy több mint három évtizedet 
felölelő munkásság cserkoszorujál kapta meg és a ki 
ezzel a munkájával nem hattyúdalát énekelte el, nem 
egy hasznos emberélet munkájának zárókövét tette le, 
hanem mintha csak újra lángra, haza- és iparszeretetre 
lobbant volna érző szive és nemes lelke, úgy hiszsziik 
és reméljük, uj jövőnek, uj munkának, uj eredmények
nek útjára indul. A magyar ipar érdekében igy kívánja 
ezt bizonyára mindenki, a ki öt és áldásos tevékeny
ségét ismeri.

LOHR MÁRIA ezelőtti KRONFUSZ
csipke-, vegyészeti tisztitó- és müfestö-intézete megnagyobbit- 
tatolt erőművü szőnyeg-poroló- és szőrmeáru-megóvó intézettel. 
Megbízások átvétetnek : V ili., B a r o s s - u t c z a  8 5 . s z .  
f ő te le p e n .  Fiók-ü/.letek: IX., Kálvin tér 9. V., Harminczad- 
utcza 3. V/., Teréz-körut 39. VI., Andrássy-ut 16. Vili, József 
körút 2. Telefon száma : 57—08.

/ rR n-n ln tt lim -nl/at dohos, penész vagy hordó -izüelio t és sza-
n u . I I I U l l  U UI U l \ d i  g u ak at azonnal és felté tlenül meg-javita

B G N O R A L ,
m ely te ljesen  iz és szagnélküli folyadék s a b o rnak  idegen izt nem  
ad. A BONORAL úgy h at, m int valam i deritő  sze r: a kellem otlon dohos 
i/.t tartalm azó a lkatrészeket (és csupán  ezeket) a borból k iválasztja  és 
m agában ta rtja , úgy , hogy egyszerű  le fejtéssel a tisz ta  bortó l elvá
lasz tható  H atása b iz to s ! Á ra egy  hek tó ra  3  koron a, 5 hek tó ra  14 koron a  

használati u tasítássa l. K ap h a tó :

E R D Ő S  J E N Ő  gyógyszerésznél,
Egerben (Hevesmegye).

A Szinye-Lipóczi L ithion-forrás

Salvator kitűnő sikerrel használtatik

v e se , h ú g y h ó ly ag , h ú g y d a ra  és k ö sz v é n y b á n ta lm a k  
ellen, v iz e le ti  n e h ézség ek n é l,^  továbbá a légző  és 

em é sz té s i szervek liu ru to s  bántalmainál
H ú g j y h a j t ó  h a t á s ú !

V n s m e n te s  ! K ö n n y e n  e m é s z th e t ő  ! C s i r a m e n te s  !
Kapható ásványvizkereskeűésekben vagy a S a lvato r-fo rrás  igazgatóságánál Eperjesen.

♦ SZAKOKTATÁS *

& miskolezi ünnepéig  epilógusa.
Hetek múltak el az örökké felejthetetlen miskolezi ünnepé*- 

lyek óta, de azért akárcsak valami meseszert! álomlátásról, szak
körökben még mindig erről a szép és magasztos ünnepségről 
folyik a szó. Az ügyes és tapintatos rendezés-e az oka, melynek 
figyelmessége a. legapróbb részletekre is kiterjedt, avagy Miskolc/, 
város tősgyökeres intelligens közönsége osztatlan és szinte tüntető 
érdeklődése-e a nagyjelentőségű kulturális intézmény iránt ? a helyi 
sajtó jóindulatú pártfogása-e, melylyel ez ügyet kezdettől fogva 
támogatta, ki tudná ezt megállapítani ? ligy bizonyos s ez az, 
hogy a miskolezi szakiskola megnyitása s az ezzel kapcsolatban 
rendezett ünnepség messze túlhaladta nemes Miskolc/ városának 
határait, országos eseménynyó lett., mely hatását szakiparunk terén 
még igen sokáig éreztetni fogja és mint bátorító és lelkesítő példa- 
adás következménykép újabb és újabb alkotásokra fogja megadni 
az indítást.

Egy nagy alkotás zárkövének jelentőségével iglatödik a 
miskolezi szakiskola megalapítása a vendéglős-ipar történetébe és 
hogy ez a jelentőséggel teljes pillanat a kormány, a város és a 
szakipar leghivatotlabb kiváló képviselőinek jelenlétében, az egész 
ország érdeklődése mellett folyhatott le, épugy záloga az intézmény 
jövőbeli boldogulásának és virágzásának, mint a mennyire el nem 
múlható érdeme szakipari érdekeink névtelen munkásainak, kik 
közül a maga nemes egyszerűségében A uslander Gyula neve most 
csak incidentaliter lépett elő. Jogos büszkesége, nagy erőssége 
iparunknak, hogy bizonyára még igen sokan vannak hozzá hasonlók 
s hogy a miskolezi diadal csak elöfutárja azoknak a nagy napok
nak, melyeknek felvirradásál az, ország több nagyobb városában 
várjuk a közel jövőben.

A dúsan termő mag Győr, Nagyvárad, Arad, Szeged 
Temesvár, Kolozsvár, Kassa, Szathmár, Pozsony és Pécs földjében 
lassan, de jó földben tenyészik és él bennünk a hit s remény, 
hogy kikelvén, hű kertésze szerető gondja alatt ott is csakhamar

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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életerős, lombgazdag, terebélyes fává fog izmosodni iparunk javára 
s szeretett hazánk dicsőségére.

Hálás szívvel gondolunk a miskolczi sajtó derék képviselőire, 
jó testvéreinkre a toliban, kikkel együtt szolgáljuk nemzeti köz
művelődésünk szent ügyét s a kik felismerve az ünnep jelentő
ségét, hasábokon és napokon át foglalkoztak ügyünkkel s igy már 
eleve biztosították annak sikerét; hálával a mi nagylelkű Mártonffy 
Mártonunkra, ki nagy tudományával, bámulatraméltó lelkes oda
adásával valóságos apostola szakoktatásügyünknek, halával iparunk 
ama nemes vezérférliaira, kik minden oltáremelésnél ott vannak, 
ha ez a vendéglős-ipar erkölcsi és anyagi megvédelmezésőre épül 
fel s ama névtelen, de nem kevésbé érdemes munkásokra, kik a 
nagy alkotás körül a legderekabb munkát végezték.

Megnyugvással gondolhatunk iparunk jövőjére, midőn a 
„Miskolczi Napló" igy ir az ünnepély előestélyén:

„A pinczér-foglalkozás egyike azon foglalkozásoknak, a 
melynek mibenlétéről sem a nagyközönség, sem pedig maguk a 
pinczérek túlnyomó nagy része nincsen tisztában. Hogy is állunk 
csak ezen a téren ma ? A vendéglős-ipar terén, ezen nagy, de 
elhagyott térségen, ma szabadon járhat-kelhet boldog, boldogtalan, 
ügyes, ügyetlen, járatos és tanult, járatlan és tanulatlan, képzett 
és képzetlen, mert az általános iparügy hatalmasai még arra sem 
méltatták, hogy legalább valami egyszerű korlattal körülkerítsék. 
Ezt látva a vendéglős-ipar kiváló vezérei, ügyüknek lelkes apostolai, 
élükön Glück Frigyessel, a budapesti Pannonia-szálloda tulajdono
sával, ültettek egy remek csemetét: a szakiskola megalkotásának 
eszméjét. Régóta érlelgették agyukban, melengették keblükön, azzal 
az erős hittel, reménységgel, hogy az a csemete majd egykor 
hatalmas pálmaerdővel borítja el azt az egész elhagyott területet, 
s akkor majd fenn a hatalmasok is meg fogják azt látni, meg 
fogják becsülni és talán némi korlátkeritést mégis csak húznak 
majd körülötte, hogy ne téphesse az erdő lombozatait senki, ne 
gázolhassa a tudatlanok tömege. Sőt talán — még ezt is merték 
álmodni azok az aranyszívű emberek — hatalmas kőoszlopok 
közt húzódó vasrácsozat lesz még valaha e gyönyörű pálmaerdő 
védőfala. S a mikor már bízhattak ez egy csemete jövendőjében, 
akkor tetté érlelődött lelkűkben a nagy álom, a nagy ábránd : 
Kimondották, hogy az egész területet beültetik immár ily cseme
tékkel : kimondották a szakoktatás országos szervezését. Aradon 
1D00. óv nyarán tartott vendéglős-kongresszuson mondották ki a 
szakoktatás országos szervezését és ez az eszme nyomban, meg
születésének első perezében úgy Íratott, mint egy rpgen érzett 
hiány pótlása, egy régi baj orvoslata."

Jóleső méltánylással ismerünk e felfogásban az iparunk 
felöl táplált általános felfogásnak megtisztulására, ipari törekvéseink 
igazságosabli méltánylására. „Magyarországon — Írja dr. Solti Ödön 
főszerkesztőnk Miskolczról kell levelében — nem vettem még részt 
szaktársaink által rendezett ünnepségen, melyen egy oly előkelő 
város társadalma, mint Miskolcz, osztatlanabb érdeklődéssel, pol
gárság és katonaság és minden félekezet, rang stb. különbség 
nélkül jobban és szebben képviselve lett volna."

A miskolczi pinczértanoncz-szakiskola tanárai Dunai Sándor 
kereskedelmi iskolai tanár, egyszersmind a pinczértanoncz-iskola 
igazgatója és l’uszter János; tanár szaktanárai Siposs Jenő, 
Ucrzsábek Károly és Czurvenkovits István lesznek. Az első kettő 
itt mint kiváló tanerő örvend jóhirnek, a szaktanárok kivétel 
nélkül elismert tekintélyek, kik „von dér Picke auf" szolgálják 
iparunk érdekeit. A diszebéden igen nagy hatást keltettek (rundéi 
Jánosnak Miskolcz városára, Glück Frigyes a szakiskolák fejlő
désére és Olmossy József a főnökökre mondott beszédei stb.

A bankett után hosszú kocsisorban vonult a vendégség a 
kereskedelmi iskola I. emeleti tantermébe, hol Hídvégi Benő rend
kívül tartalmas és nagy feltűnést keltő beszéd kapcsán, melyben 
a szakiskolák jelentőségét fejtegette, megnyitottnak jelentette ki a 
szakiskolát és azt átadta az uj tanári karnak, melynek képvise
letében Gálffy István igazgató vette át és szólalt fel igen hazafias 
szellemben. Majd Auslandcr tartott egy mindannyiunkra nagy hatást 
tett beszédet: nemcsak külső kerekdedsége, a Stylus választékos
sága, do magvas tartalma által is nagy feltűnést kelteit e beszéd. 
Mártovff'y tartott ezután lelkes beszédet, ki után Glück, Polster 
szólaltak fel, végül egy növendék tett Ígéretet s köszönte meg

társai nevében az iskolát. Este fényes bál, melyen a város és 
megye kitűnőségei, a miskolczi társadalom eliteje vett részt, igen 
lelkes hangulatban folyt a táncz reggelig. Ott volt a tábornok, 
törzs- és főtisztek serege által környezve: Fess borsodi lányok 
és villogó szemű asszonyokról bátran megemlékezhettek, mert 
voltak ott bőven.

Végül — mint az ünnepély iránti szokatlan érdeklődés 
jelét — itt közöljük a rendező-bizottság elnökéhez érkezett sür
gönyök szövegét.

Watter Károly a budapesti szakiskola igazgatója a követ
kező sürgönyt küldte: „Szívben, lélekben együtt örvendek iparunk 
mai örömünepén, újabb diadalán önökkel. Isten éltesse a szak
iskola megteremtőit s az egész társaságot. Waltcr Károly, 
igazgató."

Dózsc Döme, temesvári vasúti vendéglős, ipari érdekeink e 
lelkes és áldozatkész támogatója sürgönye: „Kedves meghívásuk
nak távolság miatt nem tehetek eleget. Kívánok jó sikert, jó 
mulatságot. Ötven koronát küldök a szakiskola javára. Hazafias 
üdvözlettel I>ózse.“

Barta Béla, lapunk szerkesztője Bokros Károly nyugdij- 
egyesületi elnökhöz intézett következő tartalmú sürgönynyel men
tette ki elmaradását: „Közbejött akadályok folytán sajnálatomra 
nem vehetek részt az ünnepségeken. Isten áldása kísérje munká
tokat. A megalakítandó nyugdijválasztmány legyen erős oszlopa 
nyugijegyesületünknek, a szakiskola erős vára szakiparunknak. 
Éljenek a miskoleziak és a vendégek. Barta."

Az aradi pinczóregylet sürgönye : „A szakirányú tanoncz- 
iskola megnyitása alkalmából fogadják kartársi üdvözletünket. 
Aradi pinczéregylet."

A budapesti pinczéregylet elnöksége a következőket sürgö- 
nyözte : „A Budapesti Pinczéregylet őszintén kívánja, hogy úgy 
a létesült szakiskola, valamint az ez alkalommal rendezett ünne
pélyek körül kifejtett tevékenységüket teljes siker koronázza. 
Mitrovácz elnök, Ébenhö titkár."

A Magyar Országos Pinczér-Egyesüiet központi igazgató
sága a következő sürgönyt küldte : „A Magyar Országos Pinczér- 
Egyesüiet Miskolczon létesített pinczórlanoncz-szakiskolájának 
megnyitása alkalmából őszinte szívből üdvözöljük elnök urat, 
valamint mindazon mélyen tisztelt főnök urakat, a magas társa
dalom és hatóságok előkelőségeit, kik a pinezéri szakfoglalkozás 
fejlesztése iránt ezzel rokonszenvezőket igazolva, egyesületünk 
czélirányos ijdvös törekvését felismerve, ezen reánk nézve uj 
korszakot alkotó intézetünk, ünnepélyünk fényét emelték és sikerét 
biztosították. Tolmácsolja kegyes pártfogóink előtt hálás köszö- 
netünk nyilvánítását. Kérjük továbbra is kegyes jóindulatukat. 
Sziits Lajos egyesületi elnök, Kalmár Fábián igazgatósági tag."

Ezenkívül a következő sürgönyök érkeztek :
„Társadalmi osztályunk művelődését ezélzó törekvésünknek 

a mai napon lefolyó nagyjelentőségű ünnepélye alkalmából 
fogadják a Magyar Országos Pinczér-Egyesüiet miskolcz választ
mányának összes tagjai s különösen a kiváló érdemeret szerzett, 
nemes ügybuzgalmu vezetőség szívből jövő hazafias és kartársi 
üdvözletünket. Isten áldását kérjük további önzetlen működésűkre, 
Szüls Lajos elnök."

„A MOPE. által rendezett ünnepélyen sajnálatunkra nem 
vehetünk személyesen részt. Hivatásunk gátol ebben bennünket, 
de szivvel-lélekkel önök közt időzünk. Bajtársi szeretettel üdvö
zöljük miskolczi kartársainkat és kivánjuk. hogy Isten áldása 
kisérje munkájékut. Tiszteletet, elismerést akarunk szerezni magunk
nak, egyesületünknek s ezt csak úgy érjük el, ha magyar szel
lemben képzett pinezórekot nevelünk. Ónok karöltve buzgólkodnak 
velünk, hogy ily irányban megindított mozgalmunkat siker koro
názza. Ezért köszöntik önöket, kik szellemileg az önök kedves 
körében időznek. Koczdn Károly, Antony Fülüp."

..ügy Miskolczon jó napokat látott pinezér azzal fekszik, 
azzal kél, hogy éljen a MOPE. Trctlk."

„Madách a magyarok egyik büszkesége alkotott egy müvet, 
a melylyel halhatatlanná tette nevét. Ön a miskolczi választmány 
és szinmagyar lelkes közönségével egyetemben a mai napon oly 
nagy dolgot müveinek, hogy minden igaz magyar embernek büszke
séggel és bálával kell, hogy önökre gondoljon. Én peibg iidvöz-

MegrendeJéseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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lelem és büszkeségem kifejezése mellett arra, kérem a magyarok 
Istenét, hogy az önök dicső, nemes és hazafias lelkűk követőkre 
találjon. Éljen Miskolcz városának szinmagyar lelkes közönsége 
és mai nagy napra odasereglelt szak- és kartársaim. Tóth Kálmán."

„Nagy anyagi és még nagyobb erkölcsi sikert. H ajdú  Jáuos, 
H orváth  Sándor, K rauA y  Elemér (Kassa)."

*
Maradjanak e sorok örökké maradandó emlékei a mi skolczi 

szakiskola megalapításának, zálogául ez iskola fejlődésének és 
felvirágzásának és iparunk boldogabb jövőjének.

egy vidéki s z á l lo d a ,  a mely 
áll tiz szobából, az üzlethez szük
ségei mellékhelyiségekből, to
vábbá kávéházból és étteremből. 
Czim a kiadóhiva'alban ,P . S . L .1 
-------- i  jelige alatt. -

2)éván a Fehér-ke-
S z á l l o d a  a tulajdo

nos betegsége m iatt sürgősön 
eladó.

Englisch Béla szállodás,Déván.

♦ KÖZGAZDASÁG .
A m ag y ar-o sz trák  m o narch ia  borforgaim a 1903. 

év i Ja n u á r hóban. A monarchiának január havi borforgalmáról 
a statisztika a következőket mutatja ki: Behozatott 108,431 mm. 
bor 2.697,103 korona értékben, szemben az 1902. évi január havi 
2.323,350 korona értékű 91,082 mm. borbehozatallal; igy tehát az 
idei év első havában 10,749 mm,-val több bort hoztak be, mint 
1902. évi januárban. A behozatal oroszlánrészét 106,257 mm.-val 
Olaszország szolgáltatta. A borkivitel az idei január hóban 581 
mm.-val kisebb volt mint az előző évi januári kivitel, amennyiben 
1902-ben 8847 mm. vitetett ki 89,566 korona értékben, inig az 
idén csak 8206 mm. került kivitelre, 458,436 korona értékben. Ezen 
mennyiségből Svájczba ment 6132 mm. és Németországba 1144 mm., 
a maradék eloszlott a többi európai államokba való jelentéktelen 
exportra.

A monarchia két állama közti borforgalom következőkép 
alakult:

K ivite t Ausztriába.
Mennyiség Hl.-ben Érték koronában

Bor hordókban ..
,, palaczkokban 

Bormnst .... .............

j a n u á r 
1902 1903 

43,420 58,295 
353 278 
129 108

j an 
1902

1.519,700
35,300
18,000

u á r
1903

2.040,325
27,800
14,700

Összesen . . 43,902 58,678 1.503,060 2.082,825
háljuk tehát, hogy az 1902. év ugyanezen időszakával szemben

az idén januárban 14,776 mm.-va 1 több bort vittünk ki Ausztriába.
Behozatal Ausztriából.

Mennyiseég Hl.-ben Erlék koronában,
j a n u á r j a n u á r

1902 1079 1902 1903
Bor hordókban ... 20,542 25,290 (163,550 626,975
Bor palaczkokban 134 145 16,080 17,400
l’essgőbor . - .. 118 06 36,580 20,460

Összesen 26,794 25,290 716,220 064,835
Eszerint Ausztriából a f. évi január havában 1504 hekto

literrel kevesebb bor került hozzánk, mit.t 1902. évi január ha
vában és borkivitelünk Ausztriába felülmúlta az onnét való be
hozatalunkat az idei év első hónapjában 33,388 hektoliterrel.

— A K őbányai m a lá ta g y á r r.-t tavaly fennállásának 
második évében, már kénytelen volt veszteségeinek leírása végett 
alaptőkéjét 2'6 millió koronáról 1.456,000 koronára leszállítani és 
c lebélyegzés által a négy sörgyárnak vevőkör-megvétel czimén 
fizetett 950,000 koronát, mely aktív tételként szerepelt a mérleg
ben. 1901-ben már ezzel a kisebb tőkével dolgozott, de még min
dig nem tud eredményt felmutatni és mérlegét ismét 88,497 k. 
veszte-éggel zárja, az előző évről áthozott 68,690 k. veszteséggel 
tehát most már 157,187 k. összveszteség terheli a mérleget. A vál
lalni különben, ha a mostani irányban folytatja működését, nem 
is lehet sohasem nyereséges. Ugyanis a társaság gyárüzemét 
24,000 k.-ért bérbeadla egy magánozégnek és ez a bérösszeg volt 
a 4545 k. kamatbevételen kívül egyedüli jövedelme. E csekély 
bérrel szemben pedig a rezsi-költségek, adók és biztosítás majd
nem 24,000 k.-t tettek ki, az értékkopások 93,500 k.-nyi összege 
tehát már mint veszteség jelentkezik.

— S zá llítá s i d íjm érsék lés. A MÁV. a következő szállítási 
díjmérsékléseket hirdeti: Bor, bormust és szölőczefre szállítási dija:

10,000 kg. 5000 kg. kisebb 
rakománynál

Budapest állomásairól llécs ,St. E. G. és
Bécs K. F. N. B. állomásra és viszont 106 119 132

Győr állomásról Bécsbe és viszont— ... 77 81 90
Budafok állomásról Becsbe és viszont ... 120 134 149
fillér 100 kilónként. Ezen díjtételek f. évi márczius hó 1-től 
1903 év végéig érvényesek és rovatolás utján lesznek alkalmazva.

Az „ A rtézia* budap sti, vendéglősök szikviz- és pezsgő- 
j italok gyára r.-t. márcz. 23-án rendkívüli közgyűlést tartolt, amely

nek czélja a Hölle, Pietzsch, Fleischmann és társa ezég szikviz- 
: gyárak megvétele volt.

— K o n zerv g y ár B udapesten . Gyümölcs- és főzelékérté- 
kesitéssel kapcsolatos konzerv- és prezerv-gyár létesítéséi tervezi 
a fővárosban szövetkezeti alapon Margulit Gyula.

B o ré rték es ítés! iroda  T apolczán . Mint értesülünk, 
nagyon fontos s a balatonmenti szőlősgazdákat igen közelről ér
deklő mozgalom indult meg. mely hivatva lesz bortermelőinknek 
általános és felelte súlyosan érzett bajain segíteni. A mozgalom 
czélja az, hogy a termelők kebelében egy borértékesitési irodái lé- 

| tesit, mely az értékesítés dolgában lépten-nyomon tapasztalható 
: mizériákon fog változtatni. A terv megvalósítása annál is inkább 

remélhető, mivel az alapszabályok már készek és tapasztalt, agilis 
férfiak munkálkodnak, hogy a dolgot dűlőre juttassák. A mozga
lom élén llertelcndy Ferencz orsz. képviselő áll.

— S a jtg y á r B alassa-G yarm aton. A Singer és Lüwy ezég 
falassa-Gyarmaton gőzerőre berendezett sajtgyárat állít lel.

Borpincze kiadó
Budafokon, Péler Pál-utcában több száz hektoliterre. Bővebbet

W e in w u rm  János
Budapest, IV . kér., K á ro ly -u tcza  3. szám .

♦ HASZNOS TUDNIVALÓK. ♦
— B orderités to já sfeh é rn y év e l. A legrégebben ismert 

s mindenki által legkönnyebben beszerezhető borderitőszer, a friss 
tojásból származó fehérnye. Ezen szer megbízhatóságának és 
jóságának tanubizonyitéka annak általános használata, mindazon
által vannak árnyoldalai is, pláne ha nem egészen friss tojásokból 
származik a fehérnye. Az albumin (fehérnye) a hidegben mogturó- 
sodik a szesznek, csersavnak valamint a borban levő sóknak és 
savaknak befolyása alatt. Ez által a folyadékban egy süni, finom 
báló képződik, mely magasabb súlyánál fogva leülepedik, miköz
ben a szilárd, zavarodó alkatrészeket magával rántja és akkép 
végzi a derítést. Mint már említettük, szükséges, hogy csakis 
friss tojásokat használjunk, nehogy a bor kellemetlen, rothadt

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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izl kapjon, ügy tojás rendszerint 4 gr. szárított albumint tartal
maz és így egy hektoliter bor derítéséhez rendszerint 2 tojás 
fehómyéje elegendő.

A lyuk tojásának összetételéről H. Millet-Círandjouan, a 
„Journal de l'Agrieultute“-ben érdekes czikket irt, mely ezen 
téren való ismereteinket igen bővíti. A „Mai/yar Borkeres
kedelem" a »Weinlaube“ nyomán ismerteti ezen czikket, a melyből 
néhány érdekes adatot mi is reprodukálunk :

Az albuminról következőleg nyilatkozik a szerző :
Ezen anyag határozottan alkálikus és friss állapotában 87"/o 

vizet tartalmaz; ez az élőanyag, mely hús formájába átalakulva, 
a fiatal szárnyas testét alkotja. Alkálikus reakezióját azon nátrium
sók tartalmának köszöni, a melyek hamujának legnagyobb részét 
képezik. Ez utóbbi tartalmaz azonfelül még nátrium vegyülékeket 
olaj- és magarinsavval, továbbá calcium-phosphatot és ként, valamint 
téjezukrot is nyomokban. Ezen anyag a tojásnak két harmadát 
foglalja el, és átlag a tojás súlyának 58%-át képezi.

A tojás albuminja ragadós, nyulékony, sűrű, átlátszó, szag- 
és Íztelen anyag; szaga, még pedig kellemetlen szaga csak akkor 
van, ha a tojó tyuk cserebogarakat evett. A tojás fehérnye hideg
vízben majdnem egészen oldódik és melegben szesz, tannin, chlor 
valamint — a foszfor és a szerves savak kivételével - minden 
savnak jelenléte folytán megturósodik.

A levegővel való érintkezés folytán nagyon átváltozik a 
tojás-fehérnye, mely ilyenkor kénkönenyszagu lesz, a mit a benne 
foglalt csekély kéntartalom okoz. Folyékony állapotban azonban 
eláll, ha súlyának 5%-nyi mennyiségben nátrium bisulfitot keve
rünk hozzá. A fehérnye különféle tulajdonságokat mutat aszerint, 
hogy az folyékony, szárított, vagy túrósodéit állapotban van.

Szárított állapotban konczentrállabb, mert a viz elpárolgott.
A szerves anyag lassan-lassan átfejlődik egy sárga, üveges, csak 
félig átlátszó anyagggá, mely a melegben már nem változik át. 
Ezen anyag a tojás fehérnyéjének 14ll/o-a. Ha vízbe áztatjuk, úgy 
visszanyeri eredeti kinézését, újból oldható lesz és felveszi ugyan
azon tulajdonságokat, mint a folyékony albumin.

Ha a feliérnyét P5—70 fokra felhevitjük, úgy szilárd anyaggá 
változik át, mely egész víztartalmát megtartja; átlátszatlan fehér 
anyaggá lesz, mely vízben nem oldódik, de alkalikus folyadékokban 
felolvad és kénes szaggal bir. Ha a hevítést folytatjuk, mig a 
fehérnye egészen beszárad, úgy ez szaru alakúvá válik és ha 
akkor újból vízbe teszszük, visszanyeri fehér színét és előbbi ruga
nyosságát, de ilyen állapotában csakis sűrített kálilugban és ammó
niákban oldódik.

Az albumin, — mely leginkább Cseh- és Morvaországban 
produkáltatik — igen sokoldalú alkalmazásnak örvend. A pincze- 
gazdaságban boroknak és szeszes italoknak derítésére és tisztí
tására lesz felhasználva.

Koenig és Krauek szerint az albumin a következő össze
tétellel bir: viz 50’84, légenytartalmu anyagok 10-12, zsíranyag 
30-54. légenymentes vonatagyagok 0-94, hamu 1-55. A szárított anyag
ban pedig van: légenytartalmu anyag32-79, zsíranyag 02-13, ; 
légeny 5'25.

Említettük már. hogy nem friss tojásokból származó fehér- 
nyének alkalmazási által, a derítendő folyadéknak kellemetlen j 
Ízt adhatunk. Ez okból a fehérnyét konzerválják és azt szárítás 
által elért poralakban eltartják. Millct-Grandjouan azt állítja, hogy ! 
ezen poralaku albumint egyszerűen vízbe kell mártani, hogy az 
feloldódjék és visszanyerje a folyékony fehernyénok sajátos tulaj
donságait. A por alakú fehérnye ellen azt a kifogást emelték, 
hogy az néha, jegeczes csapadékot képez. Ez csak akkor történ
hetik. ha a fehérnye szárítása vagy nem eszközöltetett helyesen, 
vagy talán igen magas hőfok mellett lett foganatosítva: nem 
szabad ugyanis 55—00 foknál magasabb hőfokot alkalmazni. 
Feltétlenül bizonyos, hogy ezen hőmérséklet mellett az egész 
fehérnye megturósodik úgy, hogy később újból oldható lesz.

Tudott dolog, hogy a tojás sárgáját nem szabad borderitési 
czélokra felhasználni, mert az zsíros anyagokat, sajátságos állati 
olajat, továbbá oly savakat tartalmaz, melyek szétbomlásukkor 
bűzös gázokat, kénkönenyt és foszforkönenyt fejlesztenek. Riche A 
szerint a tojás sárgájának össszetétele a következő: viz 51-48, 
vitelline 15-7(1, zsíranyagok, margarin, ölein 28'52, foszforsav és

gliczerin, 1'20, chqlesterin és más szervi anyagok 1-08, chor, 
foszfor és más sók 1-3(1. összesen: 100.

A tojás héját nem lehet borderitéshez használni. Ezek 
főleg szén és foszforsavas mészvegyiilékekből állanak és alkalikus 
reakeziót mutatnak. Összetételük a. következő : szénsavas calcium 
és magnesium 91, foszforsavas calcium 7, szerves anyagok, kén 
és vasoxyd 2, összesen 100.

Ha a tojás héját alkalmaznák, úgy a bor savjainak egy 
része neutrálizáltatnék, a nélkül hogy a legcsekélyebb derítést 
elérnök. Az itt előadott tapasztalatokból a következő következ
tetéseket lehet levonni : Ila a borderítés czéljára li-hérnyét 
alkalmazunk, úgy azt csakis friss tojásokból vegyük. Miután a 
tojás fehérnyét jól felvertük, segítsük elő a megturösodását egy. 
nehány szem sónak hozzáadása által. Ha a fehérnyét egynéhány 
napon át kell eltartani, tanácsos hogy minden tojásra számítva 
1- 1 gramm kaliumbisulfitot (savanyu kénessavas kálit) vegyítsünk 
hozzá. Ha poralaku fehérnyét akarunk alkalmazni, előbb meg kell 
győződnünk, hogy az jó konzervált állapotban van-e, azaz hogy 
nincs-e rossz szaga és hogy nem képez-e jegeczes csapadékot, 
ha feloldjuk.

k á r p á t i  m
BOROVICSKÁT
valódi s a j á t  főzést ajánl 
bármily mennyiségben 13=

Sleiner és Lőwy
Beszterczebányán,
borovicska-, szilvórium-, bor- 
seprü-fözde, likőrkülönleges
ségek és rum gőzgyára. =

♦ K É R D É S E K és ♦
♦ F E L E L E T E K  ♦

Ezt a rovatot állandóan vezetjük. A hozzánk intézett kérdéseket közzéteszsziik s ha 
azokra olvasóink részéről válasz nem érkezik, a szerkesztőség gondoskodik róla 

hogy megbízható szakemberek feleljenek meg reájuk.

Kérdések:
17. sz. kérdés: Mi jobb, a földfeletti vagy a földalatti pincze ?
18. sz. kérdés : Mitől lesz a bor zavarossá és törött Ízűvé ?
19. sz. kérdés : Képezheli-e bírói foglalás tárgyát az ital-

mérési jog V ,
20. sz. kérdés : Mitől függ a borapadás ?

Feleletek:
Felelet a 17. sz. kérdésre: A leglényegesebb szempont 

minden pinczénél az, hogy a hőmérséklet abban lehetőleg egyforma 
legyen télen-nyáron, vagyis, hogy a külső hőfoktól függetlenül 
tartsa magát. Ha ezt földfeletti pinczénél - kedvező körülmények 
összejátszása foly tán - szintén elérhetjük, úgy kár volna földalatti 
pinezét ásatnunk, mely rendszerint költségesebb és a borkezelést 
nehézkesebbé teszi. A mi éghajlatunk mellett a fontosabb kérdés 
nem a téli hideg, mert ez ellen fűtéssel védekezhetünk, hanem a 
nyári meleg, vájjon ez nem-e emeli kelleténél magasabbra a 
boraink hőfokát. Azért kell a pinezét a fák ál al védett, a déli 
oldal felöl más épület által takart helyre épiteni, a bejáratot pedig 
lehetőleg északkeleti oldalra helyezni. A földfeletti pinezéknek az 
az előnyük van, hogy a borok azokban hamarább készülnek el, 
hamarább tisztulnak, előbb hozhatók forgalomba, a mi a mai 
ízlés mellett, mely csak az uj, szénsavdus borokat kedveli, tekin-

=  M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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tetbe veendő. Költségvetést tessék a helybeli viszonyokkal teljesen 
beavatott építőmesterrel vagy pallérral készíttetni.

Felelet a 18. sz. kérdésre: Minden ujbor aránylag sok fehérnye- 
anyagot tartalmaz, mely csak több évi érlelés után válik ki belőle. 
Ugyanis a bor a dongák likacsain keresztül, főképen pedig a lefej
téskor levegővel érintkezik, mikor a folyékony fehérnyeanyagok 
egy része a levegő élenyével vegyileg egyesülvén, pelyhekké 
alakul. Ezek a pelyhek a bort egyideig zavarossá és törött Ízűvé 
teszik, mig lassanként mint borseprő a hordó fenekére ülepedvén, 
a bor ismét tiszta lesz, a legközelebbi fejtésig, nikor ezen jelen
ség, mint az uj bor fokozatos érésének természetszerű, rendes 
következménye, ismétlődni fog.

Felelet a 19. sz. kérdésre : E kérdés nagyon fontos, mert 
már gyakran foglalkoztatta a hitelezőket, ezek ügyvédjeit és a bíró
ságokat, mig végre most egy felsőbb bírósági határozat szabatos 
választ adott a függő kérdésre, a mennyiben a marosvásárhelyi 
Ítélőtábla kimondotta, hogy az állami egyedáruság tárgyainak el- 
árusitását tárgyazó jogosítványok s igy az italmérési jog bírói 
végrehajtás tárgyát nem képezhetik. Ez a határozat azzal van 
megokolva, hogy az 1889. évi XXV. t.-cz. 15. §-ában és a törvény 
végrehajtása tárgyában kibocsátott 64,758/99. sz. pénzügymin. 
rendelet 10. §-a szerint az italmérési jog, illetőleg ennek gyakor
lata át nem ruházható, kezelőre is csak az illetékes pénzügyigaz
gatóság engedélye alapján bizható. A miből ismét megállapítható, 
hogy az italmérós oly személyhez kötött jog és kötelezettség, 
melynek átruházása tilos és melynek bármily körülmények között 
más által való kezeltetése a bíróságon kívül álló pénzügyi ható
ság körébe tartozik.

Felelet a 20. sz. kérdésre: Nagy hordóban sokkal kevesebb 
az apadás, mint kicsinyben, vastag dongájuban is kevesebb, mint 
vékony dongáju hordóban, uj hordóban több apad, mint borkő
réteggel bélelt régi hordóban. Az apadást még a dongafa szövete 
is nagymértékben befolyásolja, mert a finomszövetü keskeny év- 
gyüriis fa jóval kevesebbet párologtat el, mint a lazaszövetü 
vastag évgyiirüs, nagy sejtii fából készült donga. Végül függ az 
apadás mérve a pincze hőmérsékletétől, száraz, szellős voltától, 
sőt az időjárástól is. Mindezeket figyelembe véve, az évi apadás 
2%-tól 20%-ig is fölmehet.

A  T örley-ügyről. Márcziug hó 22-én a 
következő tartalmú levelet intéztük a Törley 
czéghez: «Több előfizetőnk határozott óhaja az, 
hogy Tekintetességed részükre, a szokásos 10" tl 
ismételadási engedményt adja meg. Ennélfogva 
azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk Tekintetes
ségedhez, szíveskednék velünk forduló-postával 
tudatni: hajlandó-e a kért kedvezmény megadá
sára. Tisztelettel a «Magyar Vendéglős és lvávés- 
Ipar» szerkesztősége, Barta.» Erre a levelünkre 
eddig nem érkezett válasz s igy ebben a pilla
natban m ég n em  szá m o lh a tu n k  be a, végleges ered
m ényrő l. Azonban a kezeink között levő levelek 
tanúságot tesznek arról, hogy eddigi akcziónk 
ez ügyben nem volt hiábavaló. Legközelebbi 
számunkban közzé fogjuk tenni az eddig elért 
eredm ényeket s az ezután folytatandó akcziónk 
további irányzatát. S habár az eddig beérkezett 
válaszok súlya is elég ahhoz, hogy előfizetőink 
jogos kívánsága teljesüljön, mégis újból kérjük 
mindazon tisztelt előfizetőinket, a kik eddig ez 
ügyben még nem küldték be kérdőívünkre a 
választ, legyenek szívesek a kérdőíveket kitö ltve  
és aláírva lehetőleg a zo n n a l h o zzá n k  ju t ta tn i ,  hogy 
ez ügyben tervbe vett n a g ygyű lésen  minél számo
sabb nyilatkozat birtokában legyünk.

Jó karban levő

L a k o s - f é l e  t i i l m r é h  t i i z l n d y
(kisebb vendéglőbe) igen olcsó árban eladó. Bővebbet

W e m w u r m  . J á n o s
l l u i l a p e s t ,  Í V . ,  K á n o l y - u t c z a  í í .  s z á m .

I J  r Eladó 160 hektoliter
0 r 6 l a U a S .  vörös- és 100 h litei
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  fehér bor. Klosterneu-
“ '“ “ “ "* burgi mérő szerint a 

must czukortarta'ma átlag 19 fok. 1902-ik
évi termés. .-■■■■■.......■■ ■ — —
M a g - y n i - l í é l i  F l n o z é s z e t  (Pozsonyin )_

* VEGYES H ÍR E K  ♦
— A pécsi n y u g d ijv á ía sz tm án y  m egalakulása.

Miről előző számunkban csak mint bekövetkezendő nagy eseményről 
szülöttünk az ime — hála Dollinger elnök ügybuzgó lelkesedésének 
és pécsi kartársaink őszinte odaadásának, melylyel mindenha kész
séggel állottak közügyeink szolgálatába — testté vált a „Szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávéssegédek orsz nyugdíj egyesü
lete" pécsi választmánya f. évi márczius hó 19-dikén Dollinger 
András elnöklete alatt végleg megalakult. A megalakulásról az uj 
választmányi elnök a következő sürgönynyel értesítette a nyugdíj- 
egyesület érdemes elnökét, Bokros Károlyt: „A pécsi választmány 
megalakulása alkalmából üdvözli elnök urat és az országos nyug- 
dijegyesület összes igazgatósági tagjait. Mint alapító tag a pinezér- 
egyesület 643 korona 18 fillérrel lépett be. Pénz mai postával 
megy. A pécsi választmány nevében Dollinger elnök." Ez üdvözlésre 
nyugdijegyesületi elnökünk a következő sürgönyválaszt küldte: 
„Dollinger András, Pécs. Köszönet szives üdvözletükért. Isten áldása 
legyen nemes munkájukon. Bokros." Mi is Isten áldását kérjük e 
nemes telt humánus lelkű alkotóira s áthatva e szent ügy fontos
ságától, csak azt óhajtjuk, hogy ez újabb alkotás nem a pilla
natnyi lelkesedés lángja legyen, hanem a komoly és czéltudatos 
munka kezdete és hogy a rendithetlen kitartás, soha el nem lan
kadó lelkes ügybuzgalom tartsa össze pécsi kartársainkat áldozat 
készséggel megkezdett közhasznú munkájukban. Ekkor lesz csak 
igazán istenáldás kezünk munkáján! Az alakuló gyűlésen, moly 
Bwrger Ignác/, központi kiküldött közbejöttével ment végbe, az 

| egyesület pécsi választmányát a következőkép alakították inog: 
elnök : Dollinger Andás, alelnök Szigetin/ Ede, pénztárnok Szabó 
Sándor, ellenőr Zwctkó Lajos, titkár Járányi József, jegyző Háry 
Lajos; választimin/.i tagok: Rehling János, Rrnvald Gyula, Pintér 
Nép. János, Csernorits Sándor, Bitek Eorencz, Schwarz I .i pót 
Perem'/., Kümmelberg Miksa. Rougemont Tivadar, Nagy Sándor. 
Nyárádg József, Linzmayer Gyula Rutz Kálmán. Pótválasztmányi 
tagok: Dorn János, Hegedűs Zabroczky Hugó, Brutky Zsigmond, 
Augner József, Vichán Vincze, Grob Károly. Az uj választmány 
tagjai a következő összegekig biztosítottak maguknak nyugdijat: 
Dollinger András 4000, Szigethy Ede 2000, Szabó Sándor 800. 
Zivelkó Lajos 4000, Háry Lajos 600, Rechliny János 1200, Ruch- 
wald Gyula 2000, Pintér János 1200, Csenu/vits Sándor 1200, Bak 
Ferenc/ 600. Schwarz Lipót. Eorencz 1000, Kümmelberg Miksa 600, 
Linzmayer Gyula 1200, Nagy Sándor 600, Rouyomont Tivadar 
1200, Nyárády József 600, Rutz Kálmán 600, Dorn János 1000, 
Brutky Zsigmond 600, Augner József 1000, Viehan Vincze 1000, 
Grólt Károly 1000, Wagner Lajos 600. Kaudresy György 1000, 
Hegedűs-Záborszky Hugó 600 és Tanay János 600 korona uyug- 
dijogosultsági igénnyel. Járányi József évi 10 koronával mini 
pártoló tag lépett az egyesületbe.

N agyvendég lő  ép ítés  V eprováczon . Veprovárz 
község képviselőtestülete elhatározta, hogy a uagyvundóglöt a jelen 
kor követelményeinek megfelelően átalakíttatja. A szükséges elő- 
intézkedóseket már megtették.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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— Az O rszágos Ip a reg y e sü le t ipartestületi szakosz
tálya legutóbbi, Molnár Mihály szakosztályi alelnök elnöklete 
alatt tartott ülésén tárgyalta a budapesti kávés-ipartársulat bead
ványát, a mely az ipartörvény revíziójánál a kávésipar szem
pontjából figyelembe veendő kívánalmakat tartalmazza. Az ipar
társulat beadványát Kemény Géza, a társulat titkára ismertette, 
Gellert Mór javaslatát pedig dr. Soltész Adolf terjesztette elő. 
A szakosztály vita nélkül elfogadta Gellcri előadói javaslatát, a 
mely a következőképpen szól: Mondja ki a szakosztály, hogy 
a) helyesli azt az elvet, hogy a kávésipar jövőre is az engedély
hez kötött iparok közé soroltassák ; b) hogy az engedély csak 
nagykorú és magyar honos, erkölcsileg teljesen kifogástalan 
egyéneknek adassák; c) hogy a kávésiparosok kötelező társulatba 
s ha lehet hatósági jogokkal felruházott testületekbe szoriltassa- 
nak ; d) ehhez képest hogy minden kávés az ipartársulat, vagy 
testület tagjává lenni köteleztessék s hogy a társulat, illetve 
szaktestülot véleménye az iparigazolványok kiadására és minden 
ez ipart érdeklő ügyben kikeressék; e) végre, hogy a fővárosban 
és egyes nagyobb vidéki városokban a kávéházak száma erkölcsi, 
társadalmi, ipari és konkurrenczionáüs okoknál fogva-korlátoltassék 
és ez a jog a helyi törvényhatósági szabályrendeletben szabá- 
lyoztassék. A budapesti kávés-ipartársulat ama kérelmének, hogy 
vidékenkint csak egyes szakmára terjedő ipartársulatok létesit- 
tessenek, ellenkezvén az iparegyesület elvi állásfoglalásával, az 
egyesület nem tehetett eleget, mert az 0. 1. vezetősége azt 
akarja, hogy jövőre az ipartestületeknek minden iparos tagja 
legyen, tehát a kávésok is, a kik igy a szegődtetés, szabaditás, 
szakoktatás, békéltetés stb. tekintetében ugyanazon jogokat élvez
nék, mint a képesítéshez kötött iparok, a miből természetesen 
önként következnék, hogy Budapesten a kávésiparosok számára 
külön szaktestület volna létesítendő, vagyis hogy a mostani 
társulat testületté volna átalakítandó. Az iparegyesületnek emez 
állásfoglalásáért az ipartársulat nevében Némái Antal elnök mon
dott köszönetét. Megnyugszik az ipartársülat kívánságainak sorsa 
felől, mert tudja, hogy ez a legjobb kezekbe van letéve. Az egye
sület által évenkint kiadni szokott ezüst- és bronzéremmel való 
kitüntetésre a szakosztály Némái Antal indítványára Seemann 
Károly kávést ajánlta. a ki több mint negyven éve iizi iparát. 
Ezzel az ülés véget ért.

— A borellenőrző  bizottság; k iegész ítése . A buda
pesti borellenörző bizottság tagjai közül, kik az 1901 — 1903. évi 
cziklusra küldettek ki, Wirth Ferencz, a budapesti vendéglős ipar- 
társulat alelnöke tudvalevőleg elhalálozott, miért is a megürese
dett tagsági hely a cziklus hátralevő időtartamára újból betöl
tendő. A tanács most azt javasolta a közgyűlésnek, hogy erre a 
helyre Stéger János budapesti lakos vendéglőst válaszsza meg, 
illetve küldje ki.

Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége.
A hazai vendéglősök legfőbb központi szerve. Min

denvendéglősnek erkölcsi kötelessége, hogy szövetsé
günk tagja legyen, mert iparunk szervezetének ez 
az egyetlen tényezője, mely iparunk közérdekoit 
erkölcsi erejénél fogva megvédeni képes.

A szövetség irodája : Budapest, IV., Himzö-utcza 
I. sz. a. van és a szövetség tagjainak készséggel szol
gál felvilágosítással minden ügyben. Évi tagdij 8 K.

A m illiom odik ebéd. A budapesti józsefvárosi jóté
kony-egyesület népkonyhájában f. évi márczius hó 16-án adták 
ki a milliomodik ebédet. Az egyesület hat évi működésének ez volt 
a legszebb eredménye. A népkonyhában márványtáblán örökítet
ték meg, hogy az egyesület egy millió ebédet adott ki, mégpedig 
legnagyobb részét ingyen. A márványtáblát díszközgyűlésen 
leplezték le. A díszközgyűlésen nagyszámú közönség jelent meg, 
köztük Berzeviczy Albert cs Heltai Ferencz országgyűlési képvi
selők, Márkus József főpolgármester, Halmos János polgármester. 
Több jótékonysági egyesület küldöttsége is részt vett a közgyülé- 
seo. a melyet Havass Rezső dr. nyitott meg. Megnyitójában ismer
tette az egyesület működését. Azután Halmos János polgárim;-tor

a főváros küzönségo nevében szép szavakkal mondott köszönetét 
az egyesület áldásos működéséért. Az egyesület —• úgymond a 
polgármester - megmutatta, hogyha a társadalom igazán akarja 
meg tudja oldani a jótékonyság ügyét, s módot talál arra, hogy min
den ember kaphasson ebédet. A fűváros társadalma nevében kü
lönösen köszönetét mondott Glück Frigyesnek, a ki legtöbbet dol
gozott és áldozott a szegények érdekében. Az ünnepi beszédek 
után megtartották a rendes közgyűlést. A jelentéseket tudomásul 
vették s a régi tisztikart újra megválasztották. Glück Frigyes ez 
alkalommal egy éthordó-kocsit ajándékozott az egyesületnek. A 
fűthető kocsiban ezer adag ételt lehet elszállítani s az étel melegen 
marad. Ebben a kocsiban fogják szállítani a szegény iskolásgyermekek 
számára az ételt.

— A v á ro s lig e ti n ag y v en d ó g lö  végnap ja i. A székes- 
főváros törvényhatósága f. évi márczius hó 18-dikán tartott ülé
sén foglalkozott a városligeti nagyvendóglö sorsával. Az ügyosztály 
azt javasolta, hogy a nagyvendéglő-épület teljesen eltávolittassék 
és a mennyiben nem az épület lebontása és a terület, parkozása 
határoztatnék el, utasittassék a tanács, hogy a vendéglő-épület 
újbóli felépítésének részletes programmját készíttesse el. Ezzel 
szemben a lanács azt javasolta, hogy a vendéglő újjá építtessék. 
A közgyűlés hosszabb vila után, melyben dr. Vaszűievits János 
tanácsnok, Kasics Péter, Halmos János polgármester és Boros 
Soma vettek részt, sem az ügyosztály, sem a tanács javaslatát 
nem fogadta el, hanem dr. Havass Rezső indítványára elhatá
rozta, hogy a városligeti nagyvendéglő rozoga épületét lebontja 
és a helyet parkírozza. A közgyűlés már az első alkalommal is, 
midőn ezzel foglalkozott, ezt az álláspontot foglalta el, de akkor 
azt mondották, hogy van itt 5—6 lelentkezö, a ki tetemes költsé
gekkel maga akarja a vendéglő épületét újra felépiteni. Ezek a 
pályázók azonban részben visszavonták ajánlataikat, a többiek 
pedig oly ajánlatokat tettek, a melyeket elfogadni nem lehel. 
Most a tanács azt mondta, hogy a főváros épitse fel a nagyven- 
dégiőt, illetőleg kéri a közgyűlést, hogy adjon utasítást a tervek 
elkészítésére. A közgyűlés nagyon helyesen tett, midőn ezen indít
ványt nem fogadta cl, mert a városligetben felesleges egy újabb 
vendéglő és csak konkurrencziát csinálnánk önmagunknak, do 
ha volna is szükség ilyenre, azt nem ott kell felépiteni a hol a 
forgalmat akadályozza, és végül a legfontosabb ok az, hogy a 
főváros az ilyen beruházásokkal és vendéglő-alapításokkal eddig 
igen szomorú tapasztalatokat tett, mert ezek mindig veszteséggel 
jártak.

A kávésok  k ívánalm ai. A pozsonyi kereskedelmi és 
iparkamara f. évi márczius hó 5-dikén tartott teljes ülésén tár
gyalta a budapesti kávés-ipartársulatnak a kormányhoz intézett 
azon javaslatát, hogy a kávéházak bizonyos számhoz köttessenek, 
továbbá, hogy kávéháztulajdonos esek a kávésipartársulat tagja 
lehessen. A közgyűlés nem fogadta el ezen javaslatot, de sziiksé- 
gesnokjtartja, hogy a hatóságok a kávésiparengedélyek adásánál 
a tényleges szükségletre tekintettel legyenek, nehogy a kávésok 
fölös száma az egyes kávéházak fentartását kétségessé tegye, s 
ezáltal a közönségnek is ártalmára váljék. Ezenkívül szigorúan 
vonassák meg a kávéházak és a vendéglők, valamint a ezukrász- 
ipar közötti határ, mert panaszok merültek föl, hogy a jelenlegi 
kávés-ipar jogtalanul nyúlik bele nemcsak a vendéglős-ipar, de a 
ezukrászipar körébe is, a mennyiben italok és sütemények oly 
mérvű eladásával foglalkozik, a moly a vendéglői és ezukrászipar 
feladatát képezi. Csakhogy ez megfordítva is igaz.

— N em zetközi sz ak ácsm ü v észe ti k iá llítá s . A fran- 
czia ipar és kereskedelmi miniszter védnöksége alatt 1903. áprii. 
havában Párisban a Jardlli des Tuilleriesben nemzetközi szakács- 
művészeti, élelmiszer, ital és közegészségügyi kiállítást rendeznek. 
A kiállítást áprii 17-dikén nyitják meg. Felvilágosításokat a „Com- 
missaire de la Section ’etrangére 81., Rue St. Donis, Paris ad.

V elenczei e s t a  D anán. Május havában, a királyi 
udvar itt-tartózkodása idejében nagyszabású ünnepélyt rendeznek 
a Dunán, a melynek fényessége előreláthatólag felülmúlja a hasonló 
zsánerű külföldi látványosságokat. A rendezőség, gróf Szapáry Pál 
elnökkel élén, a budai és pesti dunapartok kivilágításával, vizi- 
korzóval és a Margitszigeten tartandó ünnepélylycl olyan nagy
szabásúvá tervezi a. dunai tündérestét, amely alkalmas lesz arra,

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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Ivugy a külföldről is nagy közönséget csábítson lile. Ez ügyben gróf 
Szapáry Pál elnöklete alatt az idegenforgalmi vállalat helyiségében 
f. évi márczius havában több előértekezletet tartottak, a melyen Gmi
det János, Stádlér Károly, Glück Frigyes, Burger Károly és ilj. Kom- 
mer Ferencz, a szállodások országos szövetségének elnökéi és képvi
selői is részt vettek. Gróf Szapáry Pál örömmel jelentette be, hogy ő 
felsége erre az alkalomra a királyi várpalotát és a várkertet a saját 
költségén fogja ki világíttatni. Egyúttal azt is bejelenti hogy a föhercze- 
gek és főherczegnők aktív részi vesznek az ünnepélyben. Libils Adolf 
udvari tanácsos kilátásba helyezte, hogy Józseffőherczeg az egész 
Margitszigetet átengedi az ünnepély czéljaira és a belépődijat, vala
mint a margitszigeti hid jövedelmét is a jótékony czélra engedi 
át. Szlávik főfelügyelő közli, hogy a Dunagözhajózási Társaság 
nyolcz nagy hajót bocsáthat az ünnepély rendelkezésére. Budapest 
fővárosnak átiratát, a melyben az ünnepélynek minden téren való 
támogatását helyezi kilátásba, a legutóbbi elöértekezlet nagy öröm
mel vette tudomásul. Ezután a részletek tárgyalására tértek át. A kül- 
iüldi reklám, a tűzijáték, a dunai monitorok gyakorlata és az úszó 
dalárdák adják e nagy konczepczióju terv főpontjait. Miután még a 
rendezőség k egószitése tekintetében is határoztak, az elöértekez
let véget ért.

— S a jtó n y ila tk o za to k  T örök Is tv án  könyvérő l. A
Gelléri Mór szerkesztésében megjelenő „Magyar Ipar“ legutóbbi 
számában a következőket Írja Török István „A magyar vendéglős 
kézikönyve" czirnii munkájáról : „ Török István, a budapesti ven
déglősök lanoncziskolájának szaktanára könyvet irt a felszolgálás 
szabályairól és a pinezérek illedelmes viselkedéséről. A szakszerű 
oktatást igen czélszerüen egésziti ki ez a könyv, mert a vendég
lők és kávéházak alkalmazottainak, föllép a vidékieknek az iskolán 
kivül ib alkalmat nyújt a szükséges tudnivalók elsajátítására. 
A négy fejezetre osztott munka a kiszolgálás általános szabályai
ról, az éttermek berendezéséről, a bankettekről, a szállodai kiszol
gálásról és az illemszabályokról szól. A szerző hasznos és hézag
pótló munkát végzett, a'mely megérdemli az érdekeltek elismerését 
és pártfogását. Melegen ajánljuk a vendéglősök és kávésok jóaka
ratába".

Igen szépen ir Török könyvéről a „Magyar Orvosok L'ipja“ 
is, különösen kiemelve a könyv egészségtani részének jelességét. 
„A „Magyar vendéglősök kézikönyvéiben Török István szaktanár 
— igy ir e lap — midőn a pinczéreluiek szaktudományát adja 
elő, az egészségtanból is ad nekik igen helyes leczkét és nem 
utolsó az az intés, ha bajunk támadna — úgymond — azonnal 
orvoshoz forduljunk. Kuruzslóknak vagy újsághirdetésekben kidi
csért orvosszereknek hitelt csak akkor adhatunk, ha a kezelő 
orvos is ajánlja azt. A szeiző persze jól tudja, hogy orvos nem 
fogja sem a. kurázsiét, sem annak szeréi akczeptúlni. Csuk előre 
a világosság fáklyájával, hadd lobogjon, hadd világosítson, hadd 
pusztuljanak a sötétség szennyesei!“

A „Magyarország“ f. évi február hó 10-diki számában eze
ket Írja Tőrük könyvéről „Könyv a vendéglátásról" czinunel : 
„Török István, a budapesti vendéglősök tanoncziskolájának tanára 
megírta : „A magyar vendéglősök kózii;önyv“-ét. A jó szálló meg 
a jó vendéglő óriás fontosságát egv nagyváros életében nem kell 
bizonyítgatni. A vendéglátás fontos mesterséggé fejlődött, a minek 
tömérdek fogását kell elsajátítani annak, aki ezl választotta kenye
rének, hivatásának. A jó hotel és a jó vendéglő többet tehet egy 
város idegenforga mának az érdekében mint egy sereg bizottság. 
E hasznos mesterség szabályainak a kódexe Török István könyve."

Szállodások, Vendéglősök, Kávésok, Pinezérek 
és Kávéssegédek Orsz. Nyugdijegyesülete.

Szakipari alapon létesített, hazánkban és a 
külföldön is páratlan biztositó intézet. Közel 
200000 korona alaptőkével. A saját, az özvegye 
és árvái jövőjét biztosítja, ki tetszés szeri ti ösz- 
szegre biztosítja magát. Az egyesület igazgatósága 
Budapest, V., Váczi körút 72. sz. alatt van és 
érdeklődőknek szívesen küld alapszabályokat, ki
mutatásokat slb.

— A Csorbató bérle te . Hirt adtunk már arról, hogy a 
Nemzetközi Hálókocsitársaság és a földmivelésügyi kormány közt 
tárgyalások folynak a Csorbató és a tátralomniczi fürdőtelepek 
bérlete iránt. Mint most félhivatalosan jelentik, a kormány és a 
társaság közt a szerződés létrejött. A bérlet harmincz évre szól ez 
év január elsejétől.

— R e g g e lik  Szegeden. A szegedi ipartársulat kebelében 
kifejlődött egyesületi életnek egyik kedves bizonyitéka, hogy ott a 
kartársi érzés ébrentartása és fejlesztése érdekében budapesti 
mintára a pénteki összejöveteleket is meghonosították. E reggelik 
a kollegiális érintkezés bensőségenél fogva bizonyára hozzáfognak 
járulni magának az ipartársulatnak megerősödéséhez is, mert azok, 
kik n< m ismervén eddig az elnökség ügybuzgó munkálkodását, a tár
sulattól lávol állottak, most — betekintést nyerve az elnökség köz
hasznú munkásságába — hasznos tagjaivá fognak válni az ipatársu
latnak. Az első ilyen társas összejövetelt f. évi márczius hó 20-dikán 
tartották szegedi kartársaink, melyről a következő sürgönyt menesz
tették az. épen Kovács lí. M. vendéglőjében reggeliző budapestiek
nek : „Az őszinte barátság legmelegebb szeretetével üdvözöljük a 
Kovács E. M. vendéglőjében reggeliző szállodás, kávés és ven
déglős kartársakat. Példájukat követve a mai társas összejövete
lünkön lelkesedéssel ürítjük poharunkat a vendéglősök között ápo
landó országos összetartásra, barátságra és viszonyra. A szegedi 
vendéglősök." E sürgönyre, melyet a budapesti vendéglősök 
őszinte örömmel és a szegediek lelkes éltetésével fogadtak, az 
ipartársulat köztiszteletben álló elnöke, Guruiéi János nyomban a 
következő sürgönynyel válaszolt: „Juranovits szállodás, Szeged. 
Igaz kartársi szeretettel küszüntjük Önöket. Elhatározásuk legyen 
ásandó záloga a kartársi összetartásnak és ipari érdekeink meg
erősítésének. A pénteki reggeliző kartársak nevében Gundel János."

— M agyar k incsek  és erek ly ék . Akiknek sem hatalmas 
Dunánk, som fővárosunk páratlan természeti szépségei, gyógyító 
irt adó és kincset érő gyógyforrásai nem elegendők és valahány
szor idegenforgalmunk emeléséről beszélünk, azzal szoktak érvelni, 
hogy nincs az idegennek mit mutatnunk, bizonyára nagy örömmel 
fogják fogadni dr. Eitlenburg Salamon indítványát, ki a főváros f ’ 
évi márczius hó 18-dikán tartott közgyűlésén azt indítványozta, 
hogy a székesfőváros kérje fel a kormányelnöküt, hatna oda felséges 
királyunknál, hogy a magyar nemzet dicsőséges történelmének 
mintegy kiegészítő részét képező kincsek és ereklyék a a magyar 
fővárosba hozassanak. E kérdés nem egészen uj, mert mintegy 
Vj évvel ezelőtt a kormányelnök egy ugyanezen ügyben hozzá 
intézett interpelláczióra a képvisolüházban már kijelentette, hogy 
majd tanulmányozni fogja a kérdést. A mint azonban Ausztriában 
meghallották, hogy itt egy olyan mozgalom indult meg, mely 
Bécset egyik legértékesebb és legérdekesebbb látnivalójától foszt
hatná meg, nyomban törvényjavaslatot terjesztettek elő és rövid 
három nap alatt hoztak az olasz, törvényhez hasonló törvényt, 
amely kimondotta, hogy ezentúl Ausztriából semmiféle műkincset 
kivinni nem lehet. Azt hitték, hogy ezzel az osztrák császárt a 
magyar király ellen ki fogják játszani. Elfelejtették azonban, hogy 
annyi területenkívüliséggel bir a magyar király, hogy azokat a 
műkincseket, a melyeket mint magyar király bir, oda viheti, ahova 
neki tetszik. Halmos János polgármester Eulénburg interpelláczió 
alakjában beadott indítványára adott válaszában kijelenti, hogy a 
székesfőváros hatóságának ez. ügyben a kormányhoz intézett fel- 
terjesztésére eddig válasz nem érkezett, de ezen újabb felszólalás 
folytán kötelességének fogja tartani az ügyet nem csak Írásban 
megsürgetni, hanem személyesen is utána járni. Van tehát remé
nyünk, hogy a székesfőváros idővel egy az idegenforgalom szem
pontjából is nevezetes látnivalóval fog gazdagodni.

N y ila tkoza t. A következő sorok közlésére kérettünk fel: 
A napilapokban nevemmel kapcsolatban legutóbb megjelent hírekre 
vonatkozólag az igazsághoz híven kijelentem, hogy nevemmel sem 
Bokros János, sem senki más vissza nem élt. Bokros Károly.

— N ag y v á ra d i p in e zé re k  g y ű lése . A nagyváradi prín- 
czóregylet választmánya folyó év márczius hó 9-én d. u. 8 órakor 
rendes ülést tartott az egyesület házában, melyen a múlt ülés 
jegyzőkönyvét hitelesítették, a pénztári jelentést tudomásul vették 
és előterjesztették az estély eredményéröli elszámolását.

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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— T anosics M ihály özvegye. Kilenczvenesztendős lösz 
nemsokára az az egyszerű anyóka, akit Táncsics Mihály hagyott 
reánk. S mi ünneptünk és újra csak ünnepiünk, de az nem jut 
eszünkbe, hogy ez a most már mindenkitől elhagyatott nagyon 
öreg asszony - mialatt mi a szabadság hajnalhasadását ünnepel
jük — nyomorúságban van. Hogy mindenkitől elhagyatott, azt azért 
mondjuk, mert nemrégiben még volt valami bizottság, amely vala
micskét gondoskodóit az özvegy asszonyról. Tudniillik elsősorban 
a maga kis érdekeiről s azután juttatott valamit holmi nép- 
ünnepekröl az özvegynek is. A bizottság most már nem létezik 
s Táncsics Mihály özvegye elhagyatottan él valahogyan, egyik 
napról a másikra. Egy kis kávén, a mit itt-ott juttatnak neki. 
Egy Versényi Róza nevezetű óvónő segélyezte eddig, amennyire 
egy óvónő jövedelméből kitelik a segitség, s ő hívta föl a kolozs
vári ereklyemuzeum figyelmét is Táncsics Mihály özvegyére. Az 
ereklvemuzeum őre, Nagy Gábor szállótulajdonos küldött is negy
ven korona segítséget az üreg asszonynak, s a fővárost kérte meg 
arra, hogy legyen közvetítő az adomány kézbesítésében. Kívána
tos volna, hogy mások is megemlékezzenek Táncsics, özvegyéről; 
kövessék ennek a jószivü vendéglősnek nemes példaadását, ha 
már az a szégyen esett rajtunk, hogy úgy kell segítségére len
nünk ennek az öreg asszonynak, akit bizony élte alkonyán bár
hol jobbban megbecsülnének, mint nálunk.

F ig y e lm e z te té s . Figyelmeztetjük a ,,Szállodások, 
vendéglősök, kávésok, pinczérek és kávéssegédek 
orsz. nyugdijegyesülete" b u d a p esti v á la sz tm á 
n y á n a k  tisztelt tagjait, hogy a választmány 
titkára a központi irodában (V., Váczi-körut 72. sz. 
II. em.) minden hétfőn 3 — 6-ig hivatalos órákat 
art és ezen időben a tagoknak egyes üzleti ügyek
ben mindennemű felvilágosítást megad.

A budapesti választmány elnöksége.

— V álasz tások  a p écsi Iparkam arában . A pécsi 
kereskedelmi és iparkamara legutóbbi választásai szokatlan nagy 
érdeklődés mellett mentek végbe. A Dollinger-fóle Hétfejedelem- 
vendéglőben szép számú iparosokból álló értekezlet nem lóvén 
megelégedve azzal a biztosítással, melyet az iparkamara hivatalos 
felöltjei nyújtanak, a jelöltek tisztáját a következőkép alakitolta 
meg: Boltik Imre, Csukás Zoltán, Dollinger András, Germán 
Ferencz, Hamerli Ferencz, Haksch Károly, Himmel Ferenez, lloff- 
mann Lajos, Höfíler N. János, Jankovits József, Kindl Ferencz, 
ilj. Kópic Krisztián József, Nowotarsky Miksa, Ratkovits Károly, 
Ruepprecht Nándor, llauss József, Scholtz Gyula, Schlauch Imre, 
Szeibert Fíilöp, Schwartz Károly, Tai/.s József, ilj. Vogl János. 
Zsolnav Miklós. Kz a Úszta annyival jobb beosztású, mert ebben a 
vendéglős iparnak is több képviselője van, ami az eddigi lisztában nem 
volt meg. Két másik újabb érdekcsoport hasonlóképen ügyes sza
vazó lisztát küld a választó iparosoknak, Leghevesebb volt a küz
delem az iparososztály tagjai között, míg a kereskedőosztály 
(bár a hivatalos tiszta nagyon sok kívánnivalót hagy hátra, alig 
mozgott.

— Uj jövedelm i forrás. Újabban egy egész, uj módja a 
kenyérkeresetnek kezd a székesfővárosban elharapúdzni, mely 
abban áll, hogy egy idő óta házról-házra jár két jól öltözködött 
úri ember es n házfelügyelőket kikérdezgeti a lakók jövedelmi for- 
i'asai iránt, különös súlyt fektetvén arra, hogy van-e az illető lakó
nak „más" üzlete is, „más" vállalata vagy „mellékkeresete ? Sőt 
az iránt is melegen érdeklődnek, hogy nincs-e az illeiö lakónak 
pénze kamatra. Nem hisszük, hogy ezen kémkedési rendszernek 
meghonosítása a pénzügyi hatóság tudtával történik, sőt azt akar
juk hinni, hogy az illetők közönséges spiczlik, aminők a főváros
ban jól el \annak már (erjedve s akik éhből a gyalázatos foglal
kozásukból élnek, meri a denunc/.iánsokat tudvalevőleg „eredmény 
esetén" jól honorálja az államkincstár, mégis felhívjuk ezen álla
potra a pénzügyminiszter figyelmét, hogy erről tudomást szerezve, 
alkalma legyen kijelenteni, hogy az illetők nem az ő tudtával dol
goznak.

— H alálozás. Weisel Rosina szül. Schwanzer Teréz, 
Weisel György budapesti vendéglős neje f. évi. márczius 25-dikén 
57 éves korában elhunyt.

— A fe lro b b an t kaszinó. Fegyvernek község lakossága 
f. hó 1-én virradóra, reggel úgy 5—7 óra között borzasztó nagy 
dörejre ébredt fel. A vásárra gyülekező nép az első rémülésböl 
felocsúdva, kutatni kezdte az iszonyú detonatio indokát, inig végre 
a Kaszinó-épület felől nagy füstfelhők, majd lángok törtek elő a 
darabokra szétszagatott tetőzet roncsaiból, a falak összedőltek, a 
tető pedig lángokban állott, A nagy dörej oka sokak előtt rejtély 
volt, inig a Kaszinó viszonyaival és berendezésével ismerősök rájöt
tek, hogy a borzasztó katasztrófát a Kaszinó világítására alkalma
zott Acetylen-telep felrobbanása okozta, mely a piucze helyiségben 
volt elhelyezve. A robbanás mikénti bekövetkezése mindenki előtt 
rejtély, — bizonyára az éj folyamán kiömlő'Acetylen gáznak vala
mely égötesttel való érintkezése által idéztetett elő — de hogyan, 
arra nézve nincs magyarázat. Szerencse, hogy a házban senki sem 
volt, mert az ott lakók kimentek a vásárra, Így emberélet nem 
esett a katasztrófának áldozatul.

S zeged i p in czé rek  tánczv igalm a. Fényesen sike
rült tánczvigalmat rendezett f. évi márczius hó 6-dikán a Tis/.a- 
szálló nagytermében a magyar országos pinczéregyestilet szegedi 
választmánya. A bál védnökei Kass János, Juránovics Ferencz, 
Szarka István, Danczinger János és Rittinger Károly diszelnök 
voltak. A mulatságon, melyen virradatig a legfesztelenebb jókedv 
uralkodott, jelen voltak a következők: Asszonyok: Kovács Józsefné, 
Fábik Józsefné, Lippai Péterire, Leiehtner Gyuláné, ‘Burkhard 
Lajosné, özv. Kopasz Józsefné, Márjovszky Sándorné, Uricsek 
Józsefné, Rozner Sándorné, Varga Puliié, özv. Szabó Pálné, Lévay 
Györgyné, Kell: Károlyné, Schtelznerné, Krallné.jRozenberg Doriné 
Fehér Miklósné, Goldstein Pálné, Volt’ Jzidorné, Kovács Péterié, 
Goldstein Samuné, Pick Sándorné, Mixsics Ödönné, Geltz Miklósné, 
Faber Lajosné, Bartlia Lászlóné, Kohn Mártonné, Korpássy Fe. 
renezné, Egloner Béláné, Juránovics Ferenczné, Szécsiné. Leányok : 
Lippai Örzsi, Eker Gi/.a (Arad), Szabó Julis, Lévai Mari, Babó 
Viktor, Ördög Julis, Fehér Julis és Mariska, Szabó Viktor, Volf nő
vérek, Dóczi Erzsi, Berkovics Ilona, Király nővérek, Korpássy 
nővérek, Molnár Mariska, Kovács nővérek, Szarka Hermina.

— N em ény h áz ie s té ly e . Nemény Béla, az Erzsébot- 
kőruti Gambrinus sörcsarnok tulajdonosa, f. évi márczius hó 
23-dikán üzlete összes helyiségeiben a hírlapírók nyugdíjintézete, 
a budapesti mentőegyestilet és a vendéglősök és pinczérek nyug
díjalapja javára zártkörű jótékonycz.élu háziestélyt rendezett 
mely igen nagy látogatottságnak örvendett. Az estélyen a házi
gazda jó barátai, a vele összeköttetésben álló ezégek képviselői, 
több hirlapiró és egyetemi hallgató vett részt, kik a honvédzenekar 
pompás zenéje mellett, melyről dezséri Bachó István maga gon
doskodott, a kora reggeli órákig a legjobb hangulatban maradtak 
együtt. Sztinóra alatt a vendéglátó házigazda pompás buliéval ked
veskedett vendégeinek.

— K érelem . Weindorfer János pécsi szállodás és kávés 
(lakik : Deák-utcza 3.) ez utón tisztelettel felkéri t. szaktársait, hogy 
amennyiben tudomásuk volna Wolf Anna nevű pénztárosnő (vagy 
nevelőnö) hollétéről, tudassák ezt vele levelezőlapon.

— F o g y a sz tá s i adó és b o rfo g y asz tás . Lukács pénz
ügyminiszter tudvalevőleg e^y alkalommal azt állította, hogy ., 
francziaországi borfogyasztás emelkedése, nem a fogyasztási adó 
megszüntetésének, hanem az olcsóbbá lett boráraknak a következ
ménye. Most azonban az utolsó szüret rossz eredménye folytán 
Francziaországban a kis boroknak árai háromszor olyan magasak, 
mint tavaly és a jobb kommerczáru ú a  is megkétszereződött. Az 
utolsó szüret ugyanis 18 millió bektőliteircl vagyis l/s-dal keve
sebb bort hozott, mint az 1901. évi. Így tehát csak természetes 
dolog lenne, ha a borfogyasztás is ilyen arányban csökkent volna. 
Ez azonban nem történt. Az 1902. évi november és deezember 
havi borfogyasztás 11.110,984 hl. volt szemben az 1901. évi ugyan
ezen időszakában fogyasztott 11.382,673 hl.-rel vagyis a csökke
nés 271,689 hl.-ro azaz 2«/o-ra rugód. Reméljük, hogy ő excellen- 
cziúja ezen lenyeli hallatára, a borfogyasztási adók eltörlése iráni 
lámasztott követelések tekintetében talán mégis csak felhagyja eddigi 

álláspontját, ha egyáltalában meg hagyja magát győződtetni.

M egrendeléseknél kérjük tisztelt o lvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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A 3Mt. O P . E. n a g y v á rad i közgyű lése . A Magyar 
Országos Pinczór-Egyesület nagyváradi választmánya folyó év már
czius hó 12-én, éjjel 1 órakor a Uimanóczy-szálloda éttermében 
tartotta inog rendkívüli közgyűlését a kővetkező napirenddel: 
1. A választmányi tagok megválasztása. 2. Alakuló gyűlésről fel. 
vett jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 3. Pénztári kimuta áx 
4. Titkári jelentés. 5, Ügyvezetői iroda felállítása iránti hátározat. 
(>. Esetleges indítványok. A meghívót Dolgos Ignáez v. elnök, Leit- 
ncr Feroncz v. nlolnök, Stern Sándor v. pénztárnok, Klein Adolf 
v. titkár, Valóssal Ferencz v. ellenőr bocsátották lo.

A szeg ed i T iszaszá lló  uj sz á rn y p a lo tá ja . A sze
gedi városi mérnöki hivatalban jelezve van egy igen szó]) épü
letnek a fölemelése : ez a Tisza-szállónak uj szárnypalotája lesz. 
A kétemeletes uj épületet a Deák Ferencz-utczai vonalrészen fog
ják fölemelni, úgy, hogy az kapcsolatban lesz a szálló most fönn
álló nagy ópülettömegével. A tervezetek azonban még nem érkez
tek be a mérnöki hivatalhoz.

— A gryöri p in e zé rk a r  tá n cz m u la tsá g a  csütörtökön, 
f. évi márczius hó 10-én este folyt le vig hangulatban a „L!oyd“ 
termében. A négyest 40 pár tánczolta. A jelenvolt hölgyek név
sorát itt adjuk. - - Asszonyok: Dauer Mihályné, Csukovits Istvánná, 
Dreiszker Józsefné, Kerslinger Frigyesné, Kramvchcr Elekné, 
Lcilner Istvánná, özv. Landátié, Molnár Ferencznó, Prüekler 
Mátyásáé, Pernicz Lajosné, Prüger Gyuláné, Peder Györgvné, 
Sokorai Sándorné, Szoinmcr Györgyné, Schreibcr Dezsőné, Tameler 
Jánosné, Tüske Sándorné, ürfy Pálné, Zsombor Lászlóné. — 
Leányok : Haszler Irén, Kovács Mari, Kovács Ida, Landa Lujza, 
Mosor Teréz, Szömmer Irma, Schr. iber Mari, Poder Erzsi, Tóth 
Irma, Urfy Mariska.

— É tte rm e k  részére rendkívül czélszem amerikai étlap- 
nyomót hoz Wollák és Társa budapesti ezég forgalomba. E készü
lék hézagpótló találmány s hivatva van az eddig ismert étlapelő- 
állitó készüléket teljesen kiszorítani A készülék könnyű és egy
szerű kezeléséről, úgyszintén az elért meglepően szép eredményről 
alkalmunk volt meggyőződést szerezni s Így ennek beszerzését 
minden jobb étterem részére a legmelegebben ajánlhatjuk. (Lásd 
a ezég mai hirctését.)

F ő ra n g ú  p in ezé rek  A m erikában . Az amerikai 
viczczlapokban állandó mulatságos alak a gárdistából vedlett 
és grófi koronával ékeskedő pinezér, aki nagyúri fölénynyel 
hordja az amerikai vasul-, aczél-, petróleum- és másfajta kirá
lyoknak, vállalkozóknak és sertéskereskedőknek a finom ételt és 
a drága borokat, Egy európai vendéglős nemrég tüzetesen tanul
mányozta az amerikai vendéglő- és szállodarendszert, s némo- 
ember létére honfitársai iránt is érdeklődőit, akik kénytelen-kel
letlen levetették fényes dragonyos uniformisukat s végső nyomo 
rukban a pinezér-frakkot öltötték fel helyette.

— Valiig kerestem a főrangú pinezéreket, — úgymond, — de 
noha sorra jártam a newyorki, chicagói és a san-franciscói szál
lodákat, vendéglőket és a bar-eket ogyellenegygyel sem találkoz
tam. Csaknem valamennyi pinezért megszólítottam, sokan elme
sélték életük történetét és akadt is közöttük csődbe jutott német 
kereskedő, vállalkozó, iparos, sikkasztó hivatalnok, sőt néptanító is, 
de főrangú honfitársaimra sehol sem akadtam. Vándorlásaim köze
pette egy német professzorral találkoztam. Büszkén viselte pinezér- 
frakkját s kijelentette, hogy most naponként többet keres, mint a 
mennyi tanári gázsija volt.

Végül meglátogattam mr. Fleiselimannt, a milliomos new
yorki péket és vendéglőtulajdonost, s a derék öreg ur folvilágosi- 
tolt, hogy az amerikai főrangú pinczérek-ől szóló hir mendemonda 
csupán.

A pinezérnek munkája nehéz és fáradságos s a jó pinezér 
csak hossza tréning után felelhet meg hivatásának. A vendéglőbe járó 
yankecmk nngy igényei vannak s ennek kielégítéséhez páratlan 
ügyesség és szorgalom szükséges. Alig képzelhető, hogy egy ifjú 
mágnás, ; ki nemrég még nagy ur volt, komornyikét tartott, foga
ton járt, e követelményeknek meg tud feledni Gyakran megpró
báltam, hogy a nyomorban küzködö s New-Yorkban csavargó fő
rangú honfitársaimon segítsek. De két évtized óta csak egy osz
trák mágnás teljesitolte ügyesen feladatát s azt is kénytelen vol
tam clcsapni, mert kétezer dolláromat sikkasztotta el. Azóta nem 
kísérleteztem főrangú honfitársaimmal s ügyes yankee pinezéreket 
szerződtettem.

— Szim on Is tv á n  előkelő budapesti fiiszerkereskedőnek 
lapunk inai számához mellékelt árjegyzékére külön is felhívjuk 
olvasóink nagybecsű figyelmét. Az országszerte előnyösen ismert 
ezé get olvasóinknak külön is jóindulatába ajánljuk.

B ucsenyecz Jó z se f  jégszekrénygyáros Budapest, X. 
Kűbányai-ut 40. sz. lapunk mai számában foglalt hirdetésére ez 
utón is felhívjuk olvasóink figyelmét. A számtalan beérkezett el
ismerő nyilatkozatok közül ideigtatjuk Hermann Frigyes kartársunk 
levelét, melyet 1902. április hó G-án intézett a gyároshoz:

Tek. liucsanyecz József urnák, szabadalmazott jégpincze- 
gyáros Budapesten. Vondég'őmben alkalmazott és Öntől beszerzett 
kitűnő hírnevű jégszekrónynyel teljesen meg vagyok elégedve, kö
vetelményeimnek megfelel. Úgy hiszem találmánya mindenkit ki
elégít, s mindenki meg lesz vele elégedve. Teljes tisztelettel Herrman 
Fritz az 1. magyar részv.-serfőződ . kantinosa.

Ennél jobb ajánló levél azt hisszük nem szükséges.
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♦ ÜZLETI HÍREK ♦
Papp Ignáez vendéglős Aradon megvette a Kápolna-utczai 

volt Lainzer-féle vendéglőt teljesen újjáalakítva és azt márczius 
hó 15-dikén nyitotta meg. — Fenrilc Lajos vendéglős Pécsett saját 
házában uj vendéglőt nyitott.
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♦ BÉRLETEK. ♦
A győri pályavendéglö bérbeadása. Ajánlatok május 1-éig a 

MÁV. bpest-jobbparti üzletvezetóségéhez Bpesten, Vili., Külső 
kerepesi-ut. A bérlet tartama 100'J. okt. 1-től 5 év. Bpéuz GOO K. 
Feltételek nevezett üzletvezetőségnél, a győri és szabadkai for
galmi főnökségnél.

A bpest-kelenföldi pályavendéglő bérbeadása. A bérlet túri 
tama 1903. szept. 15-től 5 év. Ajánlatok a MÁV. bpest-jobbpart. 
üzletvezetősógéhez, Vili. Külső kerepesi-ut 8. Feltételek ugyanott- 
Bánatpénz ápr. 24-éig GOO K.

Az újvidéki pályavendéglő bérbeadása. A bérlet tartama 1903. 
okt. 1-től 5 év. Ajánlatok ápr. 25-ig a MÁV. bpest jobbparti üzlet
vezetőségéhez, Vili. Külső kerepesi-ut 8. Feltételek ugyanott. 
Bánatpénz május 5-ig 400 K.

Vasúti vendéglő bérbeadása. A m. kir. ál amvasutak ar.idi 
üzletvezetősége pályázatot hirdet a szolnoki pályavendéglö bérle
tére. Határidő f. évi április hó 15-dike. Bánatpénz 40Ö korona.

Eladó korcsma Kecskeméten közvetlen az alsó vasútállomás 
mellett, a Rávágy-sor 18. szám alatti korcsma-helyiség lakással, 
pinczével, tekepályával és sertéshizlalóval folyó évi május élsejéx-o 
bérbe kiadó. Értekezhetni ugyanott.

PROMONTOR HATÁRÁBAN KIS-TÉTÉNYEN
igen közel a villamoshoz, egy ház (l lakrészes, gyü
mölcsössel) 86 méter hoss: u, 6 méter széles pinczével, 
különösen borkereskedőnek vagy vendéglősnek alkalmas, 

Jutányos áron olsitló, esetleg aborpinczo bérbeadandó. 
Czim: Nováli Károly, müesztcrgályos, Budapesten, 

IV. kér., Egyetem-utcza 11. szám.

. SZERKESZTŐI ÜZENETEK ♦
Cs. t. Topánfalva. Tarthatnak bizony akármilyen fiatalt, 

csak épen iskolaköteles ne legyen; e tekintetben korlátokat szabó 
törvény nem létezik. A múlt évben ugyan bejárta a hir, különö
sen a vidéki lapokat, hogy a belügyminiszter egy ily értelmű 
rendeletét bocsátott ki, de az egész csak hírlapi kacsa volt, mely 
llécsből került magyar lapokba,

IP. ,7. Pécs Kérelmének lapunk mai számában teszünk
eleget.

H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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a Budapesti Országos Kaszinó
p e z s g ő j e

HUBERT J. E.
pezsgöborpi nézőiből.
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Budapesti főraktár:

jgZIMON l« 
=  ISTVÁNBUDAPEST,
in r: Váczi-körut. : =

Alapittatott 1729-ben. — —  Alapiítaiott 1729-ben.

A B A JO R  K IRÁLY  A  B E L G A  K IRÁLY
udvari szállítói. — — udvari szállítói.

V E Z É R K É P V I S E L Ő  Ausztria ■ Magyarország és 
Románia részére :

F Ő R A K T Á R :  ■3"S'aT)-at)'3'B‘a's-3'3'S's"í)'s-ST)‘3-s-3-s

J D N G  P É T E R  u r n á i  B u d a p e s t e n ,
----------  V Á M H Á Z - K Ö R Ú T  1 2 . S Z Á M . -----------

Bucher András teke-asztal behúzó.
\y  \;f ( B i l l a r d ü b e r z i e b e r )  \'J Vt

H asz n á lt ta k e -a sz ta lo k  ju tá -  
— nyos árb an  kaphatók . —

BUDAPEST,
V II., D ob-utcza 33. sz.

B o r e l a d á s .
Ttirczallicgyaljai, gönczi 800 hordó 

bor eladó. És pedig 1900., 1901. s 1902. 
asztali, szomorodni és aszú borok. Venni 
szándékozók bizalommal forduljanak alul
írott termelőhöz,

Andrásy Aladár úrhoz, Kassa.
- r #

•ás f
%.-Kr~

,-Adu
J!-)u

MIKLÓS MÁRTON
c z ip é s z  és o r th o p a d -c z ip ő k  k é s z í t ő je  

B U D A P E S T ,  T I . ,  B c s s e w I T y - u .  3 7 .
Elvállal igen jutányos árban bármely o szakmába 

vágó munkái. Az orvos urak r ndeletére

fájós lábakra
a legpontosabb kivitelben és igen olcsón kószitem az 
orthopád-czipőket. PINCZÉREK és a sok járással fog
lalkozó munkásoknak spcczialistája vagyok.
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L e g ú j a b b  t a l á l m á n yszabadat jégszekrény és pincze.
A jégszekrények csupán fából, csak a viz fölfogására van 
egy bádogtáleza alkalmazva, nem izzad, 70°/o jégmegtakaritás 
érhető el, mészárosok, hentesek, vendéglősök, tejcsarnokok, 
úgyszintén házi használatnál is nélkülözhetlenok. A jég- 
pinezék sokkal jobbak és olcsóbbak, mint az előbbiek, 
előnyük: a jég úgy larlja magát, hogy egész idényben 
legföljebb 25% apadás állhat be. — Kívánatra nagyobb 

hús- és sörhü ö-kamrákat megrendelés után készítek.
t& r Árjegyzékkel és költségvetéssel szo-gál a föltaláló. "SH

Bucsanyecz József * ■  ■ v á l l a l k o z ó  m '

Budapest, X , Kőbányai-ut 44/46. sz.

s z í n n e k  J ó z s e f
GŐZ MOSODÁJA = BUDAPEST 
Vili. KÉR., PRÁTER-UTCZA 4 4-

Mindennemű szállodai, vendéglői 
“ és kávéházi fehérnemű, valamint 
“ kelengyék, piperék, házi fehér
je neműek készen vasalva vagy csak 
I mosva, mángorolva kilónként is 

===== elfogadtatnak. :------—
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'*AI/AVAVAVAVAVAVAVAVAV/AVAVAVAV/AVAVAVAVAVA*:
I  w-, '  '  , II d t  i n íi í í  i irrou tr/i |ELADÓ KAVEHAZ!

Húszezer lakossal bíró élénk városban egy 
a mai kornak megfelelően berendezett jó- 
forgalmu kávéház, mely kevés bérletet fizet és 
a bérlet több évekig biztosítva van, más válla
lat miatt átadandó. Bővebb felvilágosítástVÁRADI ÁRMIN, Győr

a „F ium e" kávéház tu la jdonosa, ád.

I
5.
I
í
I

I a legjobb minőségű sajtokat, túrót, fg| 
vajat, szalámit, úgymint minden- Él 
nemű conserveket és csemegéket §1

alegjutányosabban beszerezhetik f||K irsch  J á n o s saJt> vaJ-és szalámin ag y k e resk e d ésé b en

B U D A P E S T , K irá ly -u tcza  53. sz.
«  Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, 0

Mindennemű ezélokra szolgáló

JÉGSZEKRÉNYEKET
SÖR-  é s  BORKIMÉRŐ- KÉSZÜLÉKEKET

piraczairQsse-fcél'clsel irag-jr a  aaéllícü.1.

H ŰTŐTELEPEKET ÉS JÉG
GYÁRTÓ BERENDEZÉSEKET
(szénsavrendszerrol, melynél az üzemköltség elcnyészőleg 

csekély, ha a hajtóerő már meg van) szállítanak:

DR- WAGNER ÉS TÁRSAI
egyesült gyárak, mint betéti társaság.
Budapest, \%, Tinódtj-uíscza 3la. sz.
Bécp, XtfE, SchoppenljauErsti'. 45.
S T A N I O L K U P A K - G Y Á R .
Szikviz-gyár berendezések.
P r o s p e k t u s  ingyen és bérmentve.
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Tisztelettel hozom a n é. közönség becses 
tudomására, ho.y a győri „!Vádor“- 
s/,állódat, Újváros, Kossuth-utcza, 
átvettem s azt a mai kor igényeinek 
megfelelöleg berendezve, f. évi június hő 
89-énünnepélyesen megnyitottam.

Főgondomat fogja képezni mindenütt a 
lisztaság, az előzékeny, gyors é< pontos 
kiszolgálás. — Igyekezni logok tisztán kezelt, 
jó italok kimérésével a n. 6. közönség párt
fogását kiérdemelni. — Szives párlfogását 
kérve, vagyok kiváló tisztelettel « < ? < «
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KERSTINGER FRIGYES, szállodatulajdonos, g

S ö re la d á s .
Kiváló minőségű, tisztán 

---- kezelt borok : -------- :
18S0-iki fehér 700 liter ára per hl. . . .
1898-iki fehér 000 liter. . . ára K.

. 1800-iki „ 1200 „ . . . „ „
1000-iki „ 1200 .............................
1901-iki „ 4300 .............  „ „
1901- iki fehér Rizling GOOliter „ „
1902- iki fehér 3500 liter . . „ „

Kapható és mcgizlelhctő a termelőnél:

Guttmann József urnái,
Nagyváradon, Korona-utcza.

F i g y e l m e z t e t é s .
Tudom ásunkra ju to tt, hogy újabban „A rtézi savanyuv iz“  czim en bűnös 

v isszaélést követnek  el, m inthogy pontosan  a m ie in k re  u tánzo tt pulacz- 
kokban közönséges szénsavval te lite tt v izvezotóki v izet á ru s ítanak .

A hatóság  ezt tudva, a visszaélés m egszün te tése  é rd ek é b en  vizsgá
la to t in d íto tt m eg, m ely m ost folyam atban van.

K ötelességünknek ta r tju k  a fogyasztó közönséget figyelm eztetn i, 
hogy a városligeti a rtéz i ku tbó l clőállito tt kónm entes artéz i savanyú- 
v izet (4037. szab.) csak

A r t é z i  s a v a n y u v i z
elnevezés alatt vódő jegyünkkel és czógiinkkel e llá to tt üvegekben  
hozunk forgalom ba és e lá ru s itá s ra  k iná lt oly savanyuv iz, m elyen 
n incs  ra j ta  az „ IL O N A * *  név és a m i ezégünk , nem  tő lü n k  való.

Egyben tu d a tju k , hogy „ IL O N A * *  artéz i savanyuv izünk  a  leg több  
vendéglőben, fü szo rkereskedósben  és a központi te jcsa rn o k  összes 
budapesti fiókjaiban kapható.

B udapest, 1Ü02. évi ju liu s  hó 1-ón.
„ A R T É Z IA "

Budapesti vendéglősök sz ik v iz  és pezsgóitalok  
gyár rész v é n y tá rs a s á g a  

B udap est, V II. k e rü le t, E g re ssy-u t 2 0  c szám .

„ I l o n a 11

Házeladás Szepes-lglón.
Iglón, a Kossuth Lajos-sor 34. szám alatt fekvő, 

az iglói sörfőző-társulat tulajdonát képező emeletes 
nagy ház, kávéház, vendéglő, kaszinó, lakhelyisé
gekkel, melléképületekkel, terjedelmes pinczékkel, 
tágas udvarral és kerttel, sörfőző gyár berendezé
sére kiválóan alkalmas, szabad kézből eladó.

Venni szándékozók felkéretnek, hogy 3000 ko
rona bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlataikat folyó 
évi május hó 1-éig Ujlalii .Jenő társu
lati elnök urnái beadják, vagy ennek czimére 
beküldjék.
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Telefon 20-54. Telefon 20 54.

E c k m a y e r  I s t v á n
Gyárt: csősz, és kir. szab. zajtalan aczéllemez-görredönyoket, prima 
bőrrel bőrözve, valódi Wertheim-zárral, alul vagy felül zárhalók. 
Esslingeni ablakfaredönyöket, kitámasztó vasszerkezetiek Önmű
ködő hevedergördülövel. Továbbá napellenzöket, épület- és 

mülakatos munkákat, stb.
K a p e i le n z ő k  ! Kávéház, vendéglő, üzlethelyiség, nyaralók stb.

számára.Budapest, V., Tisza-uteza. 8| - sz.
Á rjegyzékkel és á ra já n la tta l bárm ikor szolgálok.

1
VWr,

| B O R H E G Y I  F .
m rsnlnnrilrnriHí Vinii ívnnciívn lilrnn finn-llOP Mim AC lüQ fni»nlílál>9 9

I
l

palaczkozott bor, pezsgő, likőr, cognac, rum és tea főraktára 
BUDAPESTEN, Gizella-tér I. (Haas-palota)

ajánlja a legjobb
f r a n c z i a  é s  m a g y a r  p e z s g ő k e t ,  

c o g n a c o t  és l i k ő r ö k e t  g y á r i  á r a k o n .
Belföldi borait az első hírneves bortermelőktől a lcg- 

jutányosabb áron szolgáltatja.
Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek.

s

í
I

S s in e ll JTános utóda 
E H R H A R D T  J Á N O S

— üveg’g y á r i raktár -
Mária Valériii-u, Bristol szállodának

Szállodai, vendéglői, kávéházi iivegnemüekben dús választék

Elvállal képkeretek, ablak bemetszések 
és minden e szakmába vágó üveges 
munkát, üveg, porczellánt lakomákhoz 
kölcsönöz díj ellen. 12 drb v zes pohár 
kávéház, vendéglő és háztartáshoz al

kalmas 60 kr.

Alapiitatott 1819. — a k^ünteá™8——
J ő t d l I á N  m e l l e t t  l e p f j o b l i  m i n ő s é g i k

China ezüst- Alpacca-ezüst áruk

Hiermann J. L.
cs. és k ir . udvari 

fém áru  g y árán ak  főraktárában

Budapest, IV. kér,, Eskü-ut Clotild-palota.
I-ső rend li A l p a c e a  o z ü s t :

12 leves kauál . K. 30.—
12 v i l l a ............. „  30.—
12 k é s ............. „ 3 0 .-
12 csem ege kanál ,, 25.— 
12 csem ege kés ,,2 4 .—

12 csem ege v illa K. 24.— 
12 kávés kanál „ 16.— 

1 tojm erö . . .  „ 5.20 
1 levosm erő . „ 8.40 
1 m ártásm erő „ 6.(50

1 busv illa  . . . . K. 6.— 
1 c/.ukorporkanál ,, 5.— 
1 főzelék kanál . ,, 7.— 
1 m ustá rtartó  . . , ,  Ü.80 
1 só t a r t ó ............. .... 3.00

Egész berendezések, szálló dák, vendéglők és kávéházak részére
Á r j e g y z é k  i n g - y e n  én b é r m e n t v e .

Az egészség fenntartására nélkülözhetetlen a

D E L F I N  V Í Z S Z Ű R Ő
bol- és külföldi orvosi szaktekintélyektől elismertlegjobb vízszűrő.
Alkalmazható vízvezetéknél, kutaknál, használható kisebb vidéki 

háztartásokban palaczkformában.
Szállodák, vendéglők és kávéházakban nélkülözhetetlen,
Készítünk minden ipar- és gazdasági ezé" 
lókra bármily terjedelmű szürőtelepoket-

Magyar szűrő vállalat
Budapest, VII,, Erzsébet-körut 27. szám.

Prospectus irgyen és bérmentve.

Boreladás.
KUN-SZENT-M1KLÓSON alólirotl termelőnek 
2 5 0  h e k t o l i t e r  fajtiszta, elsőrendű, 
saját termésű RIZLING-bora van e l a d ó .  
Venni szándékozók egyenesen alólirotlhoz 
= = = = =  fordulhatnak, =

a Tóth Zsigmond, földbirtokos.■

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt SCHREIBER J. és UNOAÖCSCSEI

--------- BUDAPEST, —
IV., Régi posta u. 10. (félem.) 

— NAGY RAKTÁR —

ÜVEGÁRUKBAN
vendéglői és kávéházak részére,
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
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