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Ezen számunk kizárólag a győri nagygyűlés 
anyagát és lefolyását ismerteti. ígéretünkhöz képest 
összes t. előfizetőinknek mai számunkhoz mellé
kelten küldjük meg díjtalanul a győri nagygyűlés 
alkalmára készült ,,Emléklap“-ot.

“A  Magyar Vendéglős- és Kávésipar“ 
szerkesztősége.

G g?őri l^özg^ülés.
Az őszinte és igazi kartársi szeretet impozáns 

megnyilatkozásai kíséretében, a város lakosságának 
élénk érdeklődése, a megyei és városi hatóságok szívé
lyes és érdeklődő részvétele mellett kezdődött meg és 
folytatódott mindvégig a „Magyar Vendéglősök Országos 
/Szövetségé11 -nek ez évi szeptember hó 11 —14. napjain 
Győrött tartott közgyűlése, melynek keretében a ven
déglősipar válságos napjaiban a nyugdijegyesület örven
detes fejlődésének a közgyűlési tagok előtt elvonuló 
képe felemelő vigaszként hatott az ország vendéglő
seire, kik a Dunántúl ezen ősrégi, történelmi emlékek
ben és kulturális intézményekben oly gazdag város 
falai közül nemcsak iparunk szeretőiében, közérdekű 
törekvéseik sikere iránti bizalmukban megerősödve, tán- 
torithatlan hittel igazaik győzelmében térnek vissza házi 
tűzhelyeikhez, hanem elviszik magukkal azt a sokatérő 
tudatot is, hogy az iparuk érdekeiért folytatott harcé
ban bízvást számiihatnak folyton kínálkozó, meg-megujuló 
segédforrásokra, amelyekből uj erő, kitartás és munka
kedv árad az összességre, úgy, mint a vezetőkre és a 
mely legnagyobb biztositéka annak is, hogy a vendég- 
lösipar törekvései — bármily nagy akadályok is álljanak 
utjokban — soha oly közel nem állottak a megvalósulás
hoz, mint ma, mikor a hivatalos körök felfogásának 
meglepetésszerűen ható változását lépten követi a tá r
sadalmi felfogás kedvező irányváltozása iparunk jelen
tősége és hivatása, nemkülönben szereplése tekintetőben.
E tekintetben — amint azt a közgyűlésen előterjesztett 
jelentésekből örvendetesen konstatáltuk — a győri köz- |

gyűlést méltán nevezhetjük korszakot alkotónak s nyu
godtan nyújtjuk az elismerés babérját Herczeg Ferencz- 
nek, a derék és ügybuzgó elnöknek, aki oly szépen tölti 
be áldott emlékű Pósch Nándorunk helyét, de odaadjuk 
azt szivvel-lélekkel a törekvő ipar társulatnak is, továbbá 
a társulat pennájának, Révész Sándor titkárnak, nem
különben a rendező-bizottságnak is. Különbség nélkül 
szép és nagy napokat szereztek iparunknak, nem aka
dályozhatják meg akarva sem, hogy abból rájuk a ki
járó rész ne essék.

A közgyűlés lefolyásáról szóló részletes tudósítá
sunk a következő.

A fogadás.
A magyar szállodások, vendéglősök, korcsmárosok 

és kávésok előkelőségei az ország legkülönbözőbb ré
széből javarészt szeptember hó 11-dikén az úgynevezett 
déli vonattal érkeztek Győrbe. Másfélszáznál több ven
dég érkezett ez alkalommal Győrbe. Az országos szö
vetség központi vezetősége Oundel János, Olück Fri
gyes, Bokros Károly, Stadler Károly vezetése alatt ér
keztek meg Budapestről. Az érkezőket a győri iparlár- 
sulat összes tagjai élén Herczeg Ferencz elnök és 
Révész Sándor titkár vezetése alatt külön bizottság 
fogadta és üdvözölte. Herczeg Ferencz szívélyes sza
vakkal üdvözölvén az érkezetteket, arra kérte őket, hogy 
érezzék magukat úgy, mintha saját otthonukban volná
nak, mire Oundel János elnök nagy tetszéssel fogadott, 
rövid, de talpraesett válaszában örömét fejezte ki 
afelett, hogy a közgyűlés a Dunántúl e nagyjövőjü vá
rosában ülésezhetik és egyúttal azon reményét fejezte 
ki, hogy a közgyűlést Győr falai közt a legszebb siker 
és eredmény fogják koronázni.

A kongresszusra szeptember 10-ike estéjéig a kö
vetkezőket jelentették b e :

Budapest: Gundel János, Glück Frigyes, Gelléri 
Mór kir. tanácsos, az orsz. iparegyesület igazgatója, 
Kommer Ferencz, Horváth Nándor, Willburger Károly, 
Koch József és neje, Schnell József, Kraitsovics Rezső, 
dr. Solti Ödön, Barta Béla főszerkesztő és szakosztályi 
jegyző, F. Kiss Lajos szövetségi titkár és szerkesztő, 
Doktor László, Ehm János, Zöldhelyi Lajos, Pelzmann 
Ferencz, Schmidt Konrád, Kriszt Károly Ferencz, Pe- 
tánovits József, Maloschik Antal, Neusziedler Géza, 
Blaschka István, Kovács E. M., Boross Gyula, Bittner

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Alajos, Kastel Mihály, Brückner József, Poós István, 
Buzik Audrás és neje, Leheti István, Müller Károly, 
Grosz Ödön, dr. Szuly Aladár. Arad: Nagy Lajos, dr. 
Szilvássy László titkár, Braun Gusztáv és neje, Domány 
János, Kehely Ignácz. Batyu: Mezei Mór. Bruck-Király- 
bida: Rosner Ignácz, Binder Ignácz, Schöberl József. 
Gsap: Garay Ignácz. Miskolcz: Bokros Károly, Ausltin- 
der Gyula, Mayer József, Beregszászy Gyula és neje. 
Kőszeg: Randvég József, Kovács József. Kunhegyes: 
Braun Zsigmond. Budafok : Eberhardt Antal, Francois 
Lajos. Pécs: Littke József, Rózsa József, Radocsay 
Imre, Zidarits József, Czirják Antal, Weisz Sándor. 
Oravicza: Piánk Antal. Lúgos: Sugár Miksa és neje. 
Medgyes: Ráczky Ágoston, Purmann Ferencz, Lexa 
Emil és neje. Debreczen: Hauér Bertalan, dr. P. Áb
rahám Dezső, Szathmáry Zoltán, Privitzer József, 
Polster Adolf, Yetéssy Béla, Németh András, Márkusz 
Jenő, Erős Jakab, Tóth István, Imre János. Szeged: 
Juránovics Ferencz és neje, Cserzy Mihály, Hutter Jó
zsef, Szarka István, Brankó János, Totzer Ferencz, 
Danczinger János, Nyáry György és neje, Pataki Tamás, 
Priváry Pál. Komárom: Fehér János, Berinkey Bálint, 
Horváth Béla, Fritz Pál, Tomanóczy Sándor, Mészá
ros Pál, Tóth Árpád, Prandtner Lipót. Temesvár: Schu
bert Péter nejével és nővérével, Haunold János nejé
vel és két leányával, Dozsé Döme, Gombás Gyula és 
neje, Wiczenetz Márton, Müller Mihály, Gombás István, 
Halmágyi Arnold. Székesfehérvár: Endersz János, Sza- 
kolczay Lajos. Kaposvár: Grünwald Mór, Lengyel Jó
zsef, Ackermann Antal. Szt.-Jakab: Bodó Imre. Tab: 
Grozly Antal. Marczal: Keiser Dávid. Lakocsa: Mandl 
Márkus. Csokonya: Pittner György. Hóból: Szabó Jó
zsef. Somogyvár : Cséry Ignácz. Kassa: Seress Márton, 
Ladomérszky Gnula, Szentgyörgyi Ferencz. Trencsén: 
Csermák Ágoston. Ruttka: Klein Ferencz, Wachsberger 
Lipót. Déva: Reif Vendel és neje. Pápa: Zsilinszky 
Lajos. Szombathely: Ringhofer József. Nagy-Kanizsa: 
Szilágyi Adolf. Ungvár: Róth Sándor. Szepesigló: Stern 
Jónás. Szatmár: Pongrácz Lajos. Pozsony : Mészáros 
Ferencz. Bácstopolya: Schwarcz Ernő, Molnár Rezső, 
Büchler Gyula és neje. Kolozsvár: Karácsonyi János. 
Nagyvárad: Richter Antal, Weiszberger József, Pász
tor Ede.

A nyugdijegyesület 
közgyűlése.

Szeptember hó 11-én délután 5 órakor szokott 
rigorozitá‘sal nyitotta meg a , Szállodások, vendéglősök,

kávésok, pinczérek és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete“ 
nyolczadik rendes évi közgyűlését Bokros Károly elnök, 
amelyen — hogy a másnapi szövetségi közgyűlésen a 
szövetség munkálkodásál ól szóló jelentések hivatalosan, 
mint szakosztályi ügyek megerösithetők legyenek — 
nemcsak a nyugdijegyesület, hanem a szövetség vezetői 
is részt vettek. Bokros Károly rövidre fogott, szónoki 
fordulatokban gazdag beszédében szívhez és lélekhez 
szóló érvekkel fejtegette a nyugdíjintézmény hasznos
ságát, szocziális jelentősegét, a küzdelmeket, amelyekbe 
az intézmény létesítése került, majd megállapította a 
közgyűlés határozatképességét, bemutatta a beérkezett 
szavazólapokat és felkérte dr. Solti Ödön egyesületi 
ügyészt, hogy az évi jelentést terjessze elő, illetve 
mutassa be a közgyűlésnek.

Dr. Solti Ödön erre bemutatta a nyomtatásban 
is megjelent évi jelentést az egyesület 1904— 1905. évi 
működéséről*), melyet a közgyűlés alapos készültségre 
és nagy tárgyismeretre valló fejtegetéseinek meghallga
tása után általános helyesléssel vett tudomásul. Erre
— Francois Lajos felügyelő-bizottsági elnök távollétében
— a jogtanácsos bemutatta a felügyelő-bizottság évi 
jelentését, mely szerint a bizottság az ügyvitelt állan
dóan ellenőrizte, az összes számadásokat átvizsgálta és 
minden tekintetben rendben levőknek találta, mire a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadván a nyomtatványban 
is előterjesztett zárószámadásokat és a jövő évre szóló 
költségvetést, a felmentvényt úgy a központi igazga
tóságnak, mint a számvizsgáló felügyelő-bizottságnak — 
jegyzőkönyvi köszönetének kifejezése mellett— egyhan
gúlag megadta. Erre következett a szabályszerűen napi
rendre tűzött indítványok tárgyalása. A napirend értel
mében ugyanis a megüresedett központi igazgatósági 
állásra az igazgatóság indítványára Peyer Ferencz 
(Budapest), a három felügyelő-bizottsági tagságra pedig 
Hajdú Imre, Kommer Béla és Páris Vilmos egyhangúlag 
megválasztattak. Ezután a napirend S-ik pontjánál a 
közgyűlés örömmel vette tudomásul az igazgatóság azon 
jelentését, hogy nem élt a szegedi közgyűléstől kapott 
felhatalmazással ős nem használta fel kezelési czélokra 
az alaptőke adományokból bejött részének kamatait; 
egyidejűleg tekintettel a kezelési alap csekély voltára, 
nehogy az egyesület vezetésében fennakadás álljon be, 
a közgyűlés az igazgatóságnak további egy évre meg
adta a felhatalmazást, hogy szükség esetén az alaptőke

*) E jelentést a szövetségi szakosztályok jelentései sorában 
egész terjedelmében közöljük. A szerk.

A tek, vendéglő- és kávéháztu lajdonosoknak  különösen becses figyelmébe aján lva,
Van szerencsém ezennel tek. Czimet felkérni, szíveskedjék az én h a n g -  

s z e r - m i n t a r a k t á r a m a t ,  mely:
NAGY O R C H E S T E R  Z E N E K A R I Z E N E M Ü V E K E T
különféle nemű v i l la m o s  z o n g o r á k a t ,  m ű  j á t s z ó  z o n g o r á k a t ,  önjátszó:
„ Z O N  G O R A -  O R C H E S T R I O N -  C O N T I N E N T A L “

súly felhúzással és pénzbedobással, 
végre utóbbi fajtát M F ~  le f f n ja b b  ú jd o n s á g o t
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tartalmaz, megtekinteni.
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árban léteznek.
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játszatom.

Becses látogatásáért esedezve kiváló tisztelettel
magyarországi képviselőség és mlntaraktár 
-------------- B U D A P E S T .  --------------
A városi villamos vasút végállomása. Vili., Baross-u. 129.WETSCHL GYULA
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adományokból begyült részének kamatait kezelési 
czélokra felhasználhassa. Löwe Lajos tői ölt tag feleb- 
bezése hosszú és élénk vitát idézett, melyben felszó
laltak a jogtanácsos ismételten, továbbá Seress Máiton 
(Kassa), Auslander Lajos (Miskolcz), Bokros Károly 
elnök. A vita eredményekép a közgyűlés elutasította a 
felebbezést, mégis 80 korona segélyt szavazott meg 
Löwe Lajos részére, melylyel tagfelvétele lehetővé vált. 
A győri választmány felebbezését visszavonta, mert a 
közgyűlés pénzbeszedőjének fizetését évi 50 koronával 
felemelte azon utasítással, hogy a 20 koronát meghaladó 
részszel fog a tagdijhátralék törlesztetni.

A Takács-ügyben beadott felebbezését e választ
mány szintén visszavonta, miáltal az igazgatóság hatá
rozata jogerőssé lett. Varga József felebbezését a köz
gyűlés szintén visszautasította. Ekkor Bokros Károly 
elnök utalással halaszthatlan teendőire a közgyűléstől 
felmentését kérte, átadván az elnök ést Qundel János 
tiszteletbeli elnöknek, ki az elnöki széket elfoglalván, 
igen meleg elismeréssel adózik Bokros Károly elnök 
és dr. Solti Ödön jogtanácsos ügybuzgalmának, kéri a 
közgyűlést, mondjon nekik jegyzőkönyvi köszönetét és 
egyben felhívja a jelenlevők figyelmét az egyesület sike
res működésére és buzdítja őket a belépésre, mely 
indítványt a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadta.

Az indítványok folytatólagos tárgyalásánál kimondja 
a közgyűlés, hogy az orvosi vizsgálat kötelezővé tételét 
elejti, Oreiner Márk ügyrendi indítványát az igazgatóság
hoz utalja, köszönetét fejezvén az egyesület ezen ügy
buzgó tagjának, hogy az egyesület érdekeit és meg
szilárdulását ily utón is szolgálja. Örömmel vette tudo
másul a közgyűlés azon bejelentést, hogy Belatiny 
Arthur saját pezsgődugóit 20, Paris Vilmos a Charles 
Heidsieck dugókat 20, Knopp Albert vezérképviselő a 
Moet Cbandon dugókat 10 fill. fogják az egyesület és a 
menhelyalapjávára visszaváltani. Miután még az elnök, 
Francois Lajos, a miskolczi Korona szálló személyzeté
nek és Holczer Ilonkának üdvözlő táviratát felolvastatta, 
a közgyűlés élénk éljenzés közben véget ért.

Ismerkedési estély a 
Royalban

Este nyolcz órakor fényes ismerkedési estély volt 
Meixner Mihály Royal-szállodájában, amelyen a város 
előkelőségei közül is többen résztvetfek. Az estélyen 
mindvégig kedélyes jókedv uralkodott, amely az el
hangzott pobárköszöntőkben is kifejezésre talált. Az elsőt 
dr. Németh Károly, a győri ipartársulat jogtanácsosa 
mondotta a vendégekre, kinek beszédére Qundel János 
elnök nagy tetszéssel fogadott beszédben válaszolt, a 
vendéglősipar jelentőségét fejtegetvén. Poharát Herczegh 
Ferencire és Meixner Mihályra emelte. Utána Juranovits 
Ferencz (az ipar fejlődésére), Qlück Frigyes (a társulási 
eszme diadalára), Auslander Gyula (Glück Frigyesre), 
Hauer Bertalan (a hölgyekre), Doktor László (a távol

levő feleségekre), Nagy Lajos (az ipar boldogulására) 
mondottak felköszöntőket, mire az estély a kései éjjeli 
órákban véget ért.

A szövetségi közgyűlés.

A .Magyar Vendéglősök Országos Szövetségé"- 
nek közgyűlése Qundel János elnöklete alatt szeptember 
hó 12-én reggel 8 órakor vette kezdetét a városi szék
ház nagytermében. A közgyűlésen a város notabilitásai 
közül Hilbert Károly országgyűlési képviselő, Wennesz 
Jenő h. polgármester, dr. Fodor kamarai másodtitkár, 
Schlichter Lajos kereskedelmi és iparkamarai elnök, 
továbbá Qelléri Mór az orsz. iparegyesület igazgatója is 
megjelentek, mig Stádler Károly, Bokros Károly (Mis- 
kolcz), Dozse Döme (Temesvár), Ghovantsek Lajos (Po
zsony), Schubert Péter (Temesvár), Barta Béla szer
kesztő stb. sürgönyileg mentették ki elmaradásukat.

Qundel János elnök a közgyűlést megnyitván 
örömmel üdvözölte a megjelenteket és a jegyzőkönyv 
vezetésére F. Kiss Lajos titkárt, hitelesítésére Seress 
Mártont (Kassa) és Priváry Pált (Szeged) kérte fel, majd 
megállapította a határozatképességet és kijelentette, 
hogy a közgyűlés az alapszabályok összes követelmé
nyeinek megfelelő módon hivatott egybe, egyúttal pedig 
a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta meg.

.Mélyen tisztelt közgyűlés!
Miután alapszabályaink értelmében közgyűlésünk, 

tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes, 
ötödik rendes évi közgyűlésünket ezennel megnyitott- 
nak jelentem ki.

Mielőtt azonban napirendünk tárgyalására térnénk 
át, úgy a magam, mint a szövetség nevében őszinte, 
igaz szeretettel és hálával üdvözlöm mindazokat, kik 
idesiettek, hogy országos tanácskozásunkon részt vegye
nek, hogy jelenlétükkel annak fényét emeljék és közre
működésükkel sikerét biztosítsák.

KÖ2Ülök első sorban üdvözlöm a m. t. megyei és 
városi hatóságok érdemes képviselőit, kiknek megtisztelő 
jelenléte nemcsak annak bizonyítéka, hogy polgártár
saik közérdekű törekvéseiben élénk részt vesznek, 
hanem szakítva az iparunkkal szemben sok helyen még 
ma is uralkodó helytelen és sértő előítéletekkel, teljesen 
méltányolják iparunk közgazdasági jelentőségét, vala
mint ama kulturális és közjótékonysági intézmények 
értékét, melyeknek létesítése iparunkhoz, illetve szövet
ségünk tevékenységéhez fűződik. De hálás elismeréssel 
és köszönettel kell megemlékeznem a Qyör sz. kir. 
városi vendéglősök, kávésok és italmérők ipartársulatáról 
is, melynek örömmel fogadott meghívására ezen ifju- 
szép, történelmi emlékekben is oly gazdag közös kul- 
turváros falai közé sietve, az impozáns módon meg
nyilatkozó, ősi magyar vendégszeretet melege ölel át 
mindannyiunkat, valamint meg kell emlékeznem az 
ügybuzgó és derék rendező-bizottságról is, melynek
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köszönhetjük, hogy közgyűlési programmunk felejt- 
hetlennek ígérkező részletekkel gazdagodott. E ren
dező-bizottság azáltal, hogy nekünk — kik az ide
genforgalom szolgálatában állunk és számottevő tényezői 
vagyunk a magyar bortermelés érdekei megvédelmezé- 
sére irányuló gazdasági törekvéseknek — alkalmat nyújta
nak a Balaton páratlan szépségeinek megtekinté
sére, miközben baráti szívvel nyújtják felénk a Bada
csony nektárjával telt poharat: fényes bizonyítéka annak, 
hogy Győr vendéglősei iparunk jelentőségével teljesen 
tisztában vannak és hivatását is helyesen fogják fel. 
Fogadják mindannyian, úgyszintén szeretett hazánk min
den részéből idesereglett kartársaim is érdeklődésükért, 
lelkesedésükért és ügybuzgalmukért ismételten is őszinte 
szívből jövő, hálás köszönetemet, meleg, lelkem mélyé
ből fakadó köszönetemet.

Uraim! Szeretett kartársaim ! Itt, e helyen állva, 
egy három évtizedes múlt gazdag emlékei rajzanak el 
lelki szemeim előtt. Hosszú harmicz esztendőnek küz
delme, sok-sok reménye, de még több csalódása eleve
nedik meg előttem, amidőn újból egy év munkájáról 
kell beszámolnunk, hogy ebből merítsünk uj erőt eddigi 
küzdelmeink lankadatlan folytatásához.

Felvetek egy kérdést:
Van-e eredménye munkánknak?
S megadom rá a választ:
Akkor, amidőn 1885-ben először jöttünk össze egy 

országos értekezletre, és akkor, mikor az 1896-ik évi 
kongresszust gyors egymásutánban követték a feledhet- 
len debreezeni, aradi, nagyváradi, temesvári és szegedi 
közgyűlések, főleg egyes törvényhozási intézkedéseknek 
iparunkra nézve sérelmes intézkedései képezték a fel
hangzó panaszok indító okát, melyeken kívül nem keve
sebb panasz hangzott el amiatt is, hogy törvények és 
rendeletek végrehajtására hivatott közegek ezek intézkedé
seit helytelenül, a törvény intencziói ellenére, vendéglős- 
iparra káros módon hajtják végre, és hogy az állam és 
törvényhozás, a hatóságok és a társadalom ellenséges 
érzülettel állanak minden téren iparunkkal szemben, 
közérdekű törekvéseink pedig sehonnan sem részesülnek 
jóindulatú támogatásban.

így van-e ez ma is?
Részben igen, javarészt nem !
Az 1899. évi XXV., az állami italmérés jövedékről 

szóló törvény iparunkra sérelmes intézkedéseiből folyó 
panaszok, csak úgy, mint ennekelőtte, változatlanul fennál- 
lanak ma is, és a pénzügyi kormány iparunkat ma is csak 
fejős tehénnek tekinti, melyet bátran mer sújtani 37%-os 
pótitalmérési illetékkel, melyre akadálytalanul zúdítja a 
szatócsok, termelők és a korlátolt és korlátlan italmérést 
állami kedvezménynyel folytató szövetkezetek illoyális és 
törvénytelen versenyét csak azért, mert hasznát látja 
a fiskus!

Azt, hogy igy nyerve a vámon, mennyit vészit a 
a réven az állampénztár a tisztességes vendéglősipar 
tönkretétele által, azt — more patrio — senki sem veszi 
számba. Nem értik, vagy nem akarják megérteni sérel
meinket, a törvénykönyvre hivatkoznak, mely — csak 
theoria hozta létre — valóságos torzképe a való élet 
szükségleteinek és igazságának. És viszi, ragadja a 
rideg fiskalismus iparunkat az örvény felé, idő kérdése

csak, mikor löki annak végpusztulással fenyegető hullá
mai közé ?

Panaszok kimerithetlen forrása volt mindenha az 
1885. évi szerencséllen, tisztára külföldi minta után le
másolt ipartörvény is. De itt már érezzük munkánk 
hatását és biztatón int s mosolyog felénk verejtékes 
munkánk érett gyümölcse.

Küszöbön áll az ipartörvény revisiója és benne 
illetve általa a vendéglösipar képesítéshez kötése. Hogy 
lesz, mint lesz, ma még nem tudhatjuk, de bizonyos 
az, hogy iparunk köré az uj törvény korlátokat fog 
állítani a szakképzettség nélküli elemek káros versenye 
ellen, ős hogy különösen a székesfővárosban és nagyobb 
vidéki emporiumokban csak az fogja folytathatni, a 
szállodás- és vendéglősipart, aki azt becsülettel, annak 
rendje-.xódja szerint meg is tanulta. A jól teljesitett 
kötelesség lélekemelő érzésével merjük állítani, hogy e 
változás a mi munkánk eredménye. Mert felénk dörgött 
ugyan gyakran, többször kelleténél a büszke miniszteri 
kijelentés, hogy a vendéglősipar oly mesterség, melyet 
tanulni nem kell, félénk czikkázott ugyan a kicsinylő 
gúny is, ámde ez nem csüggesztett el bennünket. Egyre- 
másra alapítottunk szakiskolákat, megcsináltuk a nyug- 
dijegyesületet és bebizonyítottuk, hogy lehet a vendéglős
ipart tanítani csak azért, hogy bebizonyíthassuk azt, 
hogy ezt a mesterséget igenis tanulni és tanítani kell.

Ezeknek az alkotásoknak láttára alakult át lassan- 
lassan a hivatalos felfogás és a társadalmi közvéle
mény ős ez az oka annak is, hogy végezetül válaszolva 
a felvetett kérdésre, nyugodt önérzettéi merjük válaszolni 
azt: munkáknak van eredménye!

Kell is, hogy legyen!
Mert, valamint minden becsületes törekvést — 

bármily akadályok is álljanak útjában — idővel az 
óhajtott siker kisér és minden közérdekű törekvés már 
önmagában hordja az eredmény zálogát, azonkép a ven
déglősipar törekvései sem maradthattak sokáig meddők.

Nem is maradtak!
Mi a jövőben is rendithetlen kitartással fogunk 

jogaink védelmében küzdeni és friss munkakedvvel 
fáradni sérelmeink orvoslása érdekében. De amíg ezt 
tesszük, örömteli lélekkel tekintünk vissza a lefutott 
évtizedes pályára, mely oly sok baj és küzdelem közt 
oly sok szép reményünket váltotta valóra!

Ezzel az érzéssel fogjunk tanácskozásainkhoz!
Isten áldása lebegjen felettünk és tanácskozásaink 

felett! Adja és engedje, hogy munkánk és határoza
tainkból üdv, szerencse és áldás fakadjon nemcsak 
iparunkra, nemcsak e gyönyörű, ősrégi, de ifjuerős 
városra, nemcsak a vendéglősökre, -hanem főleg szere
tett drága hazánkra, mely erre e nehéz, megpróbál
tatásokban — fájdalom — oly gazdag napokban sokkal 
inkább rászorul, mint valaha.

Adja Isten, hogy igy legyen!
A közgyűlést megnyitom!*
Az osztatlan tetszéssel fogadott elnöki megnyitó 

beszéd után, melyet a közgyűlés tagjai gyakori tetszés
nyilvánítása kísért, Oelléri Mór kir. tanácsos emelkedett 
fel szólásra s a szívélyes üdvözlést úgy a maga,mint a többi 
üdvözölt nevében melegen megköszönve kijelentette, hogy 
az általa hivatalosan képviselt orsz. iparegyesület az orsz. 
szövetség iránt kezdettől fogva nemcsak élénk érdeklődés-
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sel viseltetik, de annak kiváló jelentőségét igaz értéke 
szerint becsüli meg, mert amig egyrészt a szállodás- 
és vendéglősipar folyton tarló fejlődése ezen iparág 
nagyra hivatottságának legjobb bizonyítéka, addig más 
részt az orsz. iparegyesület a maga hivatásának elérése 
tekintetében — főleg a hazai ipar támogatása terén 
számot tart a vendéglős-szövetség támogatására is, 
mert e szövetség tagjainak üzleteik természeténél, 
fogyasztási áruik sokféleségénél fogva sokkal több tere 
nyílik a honi iparczikkek támogatására, mint bármely 
más iparágnak. Ismerve a magyar vendéglősipar mun
kásainak, a hazafiasán gondolkozó szállodásoknak és 
vendéglősöknek érzületét, bizton számit arra, hogy ezek 
e téren reájuk váró feladataiknak mindig eleget fognak 
tenni és épp ezért örömét fejezi ki afelett, hogy a mai 
közgyűlésen megjelenhetett.

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd és Oundel 
János köszönő szavai után elnök elrendeli a napirend 
értelmében a központi igazgatóság és igazgató-tanács 
évi jelentésének előterjesztését, mire a titkár felolvassa 
a következő évi jelentést:
I A központi igazgatóság és az igazgató-tanács jelentése.

Mélyen tisztelt közgyűlés 1
Amidőn országos szövetségünk f. évi rendes köz

gyűlését megnyitottuk, s a szövetség elmúlt évi tevékeny
ségéről szóló központi igazgatósági és igazgatótanácsi 
jelentésünket előterjesztjük, kötelességünknek tartjuk 
már e helyütt is hangsúlyozni, hogy jelentésünkben 
leginkább adminisztratív jelentőségű eseményekre, illetőleg 
tényekre vagyunk kénytelenek szorítkozni, hogy ezáltal 
emlékezetükbe visszaidézzük múlt évi közgyűlésünkön 
hozott határozatainkat, másrészt hogy bizonyságot 
szolgáltassunk arról, hogy a ránk hárított feladatoknak 
minden irányban megfelelni igyekeztünk.

Köztudomású tény, hogy a magyar vendéglöskar 
volt az, mely mintegy 20 évvel ezelőtt először indított 
országos mozgalmat panaszai és sérelmei orvoslása és 
reformtörekvései megvalósítása érdekében, hogy az 
elsőket sohasem szűnt meg hangoztatni, utóbbiakhoz 
még ma is szívósan ragaszkodik. Legutóbbi országos 
értekezletünkön azonban mintha bizonyos szünet állott 
volna be.

Hogy igy történt, abban bizonyára nagy része van 
annak az általános elkedvetlenedésnek, mely — látva, 
hogy ismételt Ízben felsorolt jog03 és alapos sérelmeink 
és kérelmeink orvoslásra és meghallgatásra nem talál
nak — mindannyiunkon erőt vett, de kétségkívül nagy 
része volt ebben ama általános gazdasági válságnak is, 
mely az ipari és kereskedelmi élet minden ágában és 
igy a vendéglösipar terén is érezhetővé vált, az élelmi
szerek még ma is tartó tetemes áremelkedése folytán 
pedig, minek ismét mezőgazdaságunk válságos helyzete 
volt az oka, valósággal tetőpontra hágott.

Már múlt évi közgyűlésünkön is panaszosan emlí
tettük, illetve felsoroltuk mindama sérelmeinket, melyek 
az 1899. XXV. törvényezikk sérelmes rendelkezései, a 
törvény rendelkezéseinek a végrehajtó közegek téves 
magyarázása és be nem tartása folytán, továbbá a 
különböző fogyasztási szövetkezetek szaporodása és 
visszaélései, nemkülönben az 1885. évi ipartörvény egyes 
rendelkezései következtében iparunk állandó baját, sőt 
már-már pusztulással fenyegető veszedelmét képezik.

Mindezen bajok változatlanul fennállanak ma is. 
Szövetségünk vezetősége azonban a régebbi panaszok

újból való hangoztatására annál kevésbé érezhette magát 
indítottnak, mert ama rideg, az adózó polgárság lét
érdekeit semmibevevő fiskálismussal szemben, melyet 
a volt kormány tanúsított a 37"/o-os pótitalmérési illeték 
kivetése ellen beadott kérelmünk ügyében, valamint 
budapesti ipartársulatu k ama jogos kérelmével szemben, 
hogy az italmérési illeték minden 500 lilék után 2000 
koronában állapíttassák meg: minden lépés sikertelen
ségét már eleve kétségtelenné tette, megerősítve 
bennünket ama tudatban, hogy a szövetség e bajok 
orvoslása érdekében csak akkor fog újabb sikerrel 
kecsegtető akcziót indíthatni, ha a politikai viszonyok 
helyreálltáéul, úgy a társadalmi, mint közgazdasági 
viszonyok is javulásnak fognak indulni.

Annál nagyobb örömmel és megelégedéssel jelent
jük mélyen tisztelt közgyűlés, hogy az ipartörvény 
revisiója érdekében a kormányhoz intézett összes 
feltei-jesztéseinkben foglalt kérelmeink közel állanak a 
megvalósuláshoz, mert ama hivatalos anyagban, mely 
a kormány által az ipartörvény revisiója érdekében lett 
egybegyűjtve az iparhatóságok, kereskedelmi és ipar
kamarák, ipartestületek és társulatok javaslatai és 
kívánalmai között iparunk kívánalmai és a legtöbb ipari 
szervezetnek e kívánalmakkal szemben kifejezett pártold, vagy 
ellenző véleményei is egybe vannak gyűjtve, kétségbevonhat- 
lan jeléül annak, hogy a kormány komolyan foglalkozik 
a vendéglősiparnak az ipartörvény revisiójával kapcsolat
ban hangoztatott kívánalmaival és törekvéseivel. Hogy 
az utóbbiak, s ezek közt különösen a képesítéshez kötöttség 
elérésére irányított, s állandó gonddal ápolt törekvésünk 
a közeljövőben megvalósulásra számíthat, azt nagyban 
elősegítette az országos iparegyesület s az ország 
kamarái, e kamarák reánk nézve kedvező állásfoglalása 
is. Ls különös örömmel kell e helyütt kiemelnünk, 
hogy éppen a Győr sz. kir. városi kereskedelmi és ipar
kamara volt a legelső, mely a képesítés megadását 
iparunk köz- és nemzetgazdasági jelentőségére való 
tekintettel nélkülözhetetlennek mondotta ki. ügy hisszük, 
a szövetség minden egyes tagjának tetszésével találkozunk, 
midőn a győri kamarának ezen iparunknak kedvező 
állásfoglalásáértehelyüttishálásköszönetünket fejezzük ki.

Tisztelt közgyűlés!
Az elmúlt esztendő egyik legaktuálisabb napikér

dését a korcsmák vasárnapi munkaszünete képezte. E 
kérdést több megyei törvényhatóságnak és országos 
egyesületnek részben a m. kir. belügyminisztériumhoz, 
részben magához a törvényhozáshoz intézett ama kér
vényei és hivatalos felterjesztései hozták napirendre, 
melyekben ama hatóságok és egyesületek az ital mérési 
üzleteknek vasár- és ünnepnapokon részben egész napon 
át, részben csupán az istentiszteletek idején leendő 
zárvatartását követelték.

Nem lehetne semmi kifogásunk e törekvés ellen 
mélyen tisztelt közgyűlés, ha az tényleg az alkoholis- 
mus ellen irányulna, sőt magasabb közerkölcsiségi és 
közegészségügyi érdekek parancsoló kötelességünkké 
tennék, hogy mi is feltétlenül csatlakozzunk azokhoz, 
akik a korcsmák zárvatartására vonatkózó mozgalmat 
megindították, ha e mozgalom a pálinka ellen irányulna. 
Ámde nem igy van! Mert éppen azok a tényezők, kik 
ezen újítást legjobban sürgetik, másoldalról a legélén
kebb társadalmi tevékenységet fejtik ki a fogyasztási 
szövetkezetek létesítése és szaporítása érdekében, mely 
szövetkezetek legkiadóbb jövedelmi forrása éppen az 
italmérési engedélylyel fentartott szövetkezeti bolt.
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E törekvés ellen, mely ha a kezdeményezői által 
óhajtott sikerrel járna, a vendóglősipar konkurrenseit 
az italmérós terén: a szatócsokat és termelőket még 
egy újabb versenytárssal szaporítaná, annyival is inkább 
állást kell foglalnunk, mert hiszen a vasárnapi munka- 
szünetről szóló törvényt éppen népélelmezési, közszük
ségleti, idegenforgalmi stb. vonatkozásainál fogva nem 
terjesztették ki iparunkra és különben is az 1899. évi 
XXV. t.-cz. a korlátlan italmérósi joggal bíró vendéglős 
cselekvési jogát mivel sem korlátozza. Mivel azonban 
a m. kir. belügyminisztérium is 21534/1904. számú 
határozatában azon álláspontra helyezkedett, hogy az 
összes italmérési üzletek vasár- és ünnepnapokon való 
köteles zárvatartása el nem rendelhető, mert a nép 
legszélesebb rétegeinek egyedül csak a vasár- és ünnep
nap pihenő és szórakozásra szánt ideje, s ezen üzletek 
zárvatartása a fogyasztó közönség igényeivel sem volna 
összeegyeztethető: nem kell tartanunk attól, hogy e 
réven iparunkat jogtalan korlátozások fogják sújthatni.

Közvetlenül iparunk ellen irányuló mozgalomnak 
kell tekintenünk a mindjobban terjedő alkoholellenes 
mozgalmat és pedig leginkább azért, mert ez a moz
galom is, daczára kétségkívül nemes intenczióinak 
melyek a mértéktelenség ellen és az iszákosság leküz
désére irányulnak, nemcsak a pálinka, hanem a hor és 
sör ellen is megindult és nagy veszélylyél fenyegeti a ter
melők és vendéglősök érdekeit. Tekintettel arra, hogy am i 
bor- és sörfogyasztásunk csekély, a túlhajtott szeszelle
nes mozgalom pedig nemcsak a szőlőművelés jövő
jére, hanem a vendéglősiparra is káros, mert a sört és 
bort is — akárcsak a lelket-testet ölő pálinkát — üldö
zendő és kiküszöbölendő italnak tekinti, a mozgalom 
elterjedése tehát legfontosabb gazdasági érdekeinket 
érinti károsan: úgy véljük, hogy a mélyen tisztelt köz
gyűlés helyesléssel fogja tudomásul venni, hogy midőn 
a „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete* az alko
holellenes mozgalommal szemben erélyes ellenállásra 
határozta el magát, mi ezen elhatározást őszinte rokon- 
szenvvel fogadtuk és szükség esetén támogatjuk is.

Egyik szövetségi tagtársunknak a múlt évi köz
gyűlésen beadott indítványa alapján behatóan foglalkoz
tunk a borok sulyszerinti eladásának kérdésével is. Az 
indítványt annak idején szívesen fogadtuk és annak 
czélszerüségéhez szó sem fér, a magunk részéről csak 
a megvalósítást tartván nehezen ksresztülvihetőnok: az 
indítványozót egy részletes előterjesztés elkészítésére 
kértük fel, mert nyilvánvaló, hogy a súlyra való adás
vételnél egyik fél sem csalódna, feltéve, hogy mind a kettő 
becsületes. Ajánlatossá tenné az újítást, az is, hogy 
általa elesnék a termelőre terhes és három évenként 
megújuló mértékhitelesitési s ezzel járó fuvarozási 
költség, a hordó fájának természetes megvetemedéséből 
folyó perek sokasága, ami a nemzetközi és belföldi 
forgalom egyik legfőbb akadálya s az a könnyű kezelhető
ség, mely előállana abból, hogy mindig csak a hordó 
súlyát kellene tudnunk arra, hogy a bor mennyiségét 
is pontosan megállapíthassuk. Mivel az indítványozó 
felszólításunknak nem tett eleget, a szövetség vezetősége 
nem ejti el a felvetett eszmét, hanem tovább is napi
renden tartja az eszmét és behatóan fog foglalkozni, 
ama gyakorlati módozatok megállapításával, melyeknek 
szemelőtt tartásával a borok sulyszerinti vétele és 
eladása életbeléptethető volna.

Tisztelt közgyűlés !
Áttérve a szövetség egyes szakosztályainak az 

1904 — 1905. év folyamán kifejtett munkálkodására, 
mindenekelőtt a tanonczügyi szakosztály működéséről 
kell megemlékeznünk, melynek az elmúlt évben az 
aradi és szegedi szakiskolák létrejöttét köszönhetjük. 
E szakosztály tevékenységéről az előterjesztendő évi

jelentésben részletes és gazdag adatokat lesz alkalmunk 
hallani. Mi csak annyit kívánunk kiemelni, hogy immár 
tiz hosszú esztendeje annak, hogy szeretett kartársunk, 
Olilck Frigyes egy minden izében és minden meg
nyilatkozásában nemes emberélet egész erejét, minden 
tudását és teljes ambiczióját a szakoktatás ügyének 
szentelve s eredményröl-sredményre haladva, nemcsak 
a modern szakszerűségre fektetett ipariskolák legelsőjét 
alkotta meg, de fáradhatlan odaadással küzd a szak
oktatás országos szervezéséért és fejlesztéséért is. 
Messzire vezetne bennünket, ha e nevezetes évforduló 
alkalmával, amidőn szemünk jogos büszkeséggel tekint 
a budapesti, debreczeni, szombathelyi, miskolczi, aradi 
és szegedi szakiskolákra — ama küzdelmes múltra 
tekintenénk vissza, mely bennünket e mai naptól 
elválaszt. De talán nem fog esni zokszó miatta, ha e 
mesgyén megállva méltó büszkeséggel hirdetjük, hogy 
pinczériskoláinkkal mi adtunk példát a szakszerűségre 
fektetett tanonczoktatás terén, melyen ezen irány ma 
már általánosan uralkodóvá vált, hogy szakiskoláinkat 
a magunk kezdésére és a magunk erejéből csináltuk 
meg és hogy e szakiskolákkal, melyeket ma már a 
kormány és a különböző helyi hatóságok is jóindulatú 
erkölcsi és anyagi támogatásban részesítenek, szereztük 
meg jórészt iparunk becsületét é3 tisztességét a közön
ség szemében. Erős várunk nekünk ez a 6 szakiskola.

Mert a diadalmas nemzeti Géniusz, mely ott mind
örökre tért foglalt, a modern tudás és műveltség, 
melyeknek lángjai ez iskolák oltárain lobbannak magasra, 
mind azt bizonyítják, hogy a szállodás és vendéglősipar 
kiemelkedve régi, alárendelt jelentőségéből, ma már nagyon 
is számottevő tényezője állami kulturális, köz- és nemzet- 
gazdasági életünknek s elérkezett elodázhatlanul az ideje 
annak, hogy az állam törvényhozása a képesítéshez kötött
ség megadása által ama korlátozás jogélvezetében 
részesítse, melyet gazdag vonatkozásokkal biró iparunk 
régtől fogva megérdemel. E végczél felé törünk szak
iskoláinkkal s éppen azért úgy hiszszük, hogy e szövet
ség minden egyes tagjának véleményét tolmácsoljuk, 
mikor azt indítványozzuk, miszerint fejezze ki a köz
gyűlés hálás köszönetét szeretett kartársunknak, Glück 
Frigyesnek a szakoktatás létesítése, a szakiskolák szaporí
tása és országos szervezése körül kifejtett lelkes és 
ügybuzgó tevékenységéért, melylyel elévülhetlen érdeme
ket szerzett magának.

Az országos nyugdijegyesület központi igazgató
ságának a tegnap délután megtartott hetedik évi ren
des közgyűlésen előterjesztett évi jelentése minden 
dicsérő szónál ékesebb bizonyítéka ezen nagyhivatásu, 
szép emberbaráti intézményünk folyton tartó fejlődé
sének, erkölcsi és anyagi megizmosodásának. Ezen 
intézményünk, melynek élén létesítése óta szeretett 
kartácsunk, Bokros Károly áll, kinek kiváló érdemeit 
ehelyütt tál in nem is kell külön kiemelnünk, mint 
országos szövetségünk teljesen önálló vezetéssel, saját 
tisztikarral biró szakosztálya működik, hat éves mun
kálkodásával pedig nemcsak a kezdet nehézségeit 
győzte le sikerrel, de megszerezte magának a tovább
fejlődés biztosítékait is. Örömmel emeljük ki e helyütt is, 
hogy főleg az ifjabb pinczérnemzedék mindinkább 
nagyobb szambán keresi fel nyugdijegyesületünket, mely 
öreg napjaira egyedül nyújt neki védelmet a jövő 
bizonytalan esélyeivel szemben és — a kötelező 
munkásbiztositás híján — egyedül képes és hivatott 
arra, hogy neki a néikülozhetlen létminimumot bizto
sítsa. Mint a szakiskolákkal az erkölcsiek terén, úgy a 
nyugdijegyesülettel az anyagiak terén is első helyen 
áll a vendéglősipar, mely a nyugdijegyesület létesítése 
áltál példát adott a többi iparágaknak arra, hogyan kell 
az alkalmazottak kereset- és munkaképtelenségéből folyó

------- Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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szociális problémákat sikerrel és önállóan megoldani az 
állam hozzájárulása nélkül.

Lpp ezért, midőn a nyugdijegyesület érdemes 
elnökének áldásos és nagy fáradtságot igénylő tevé
kenységéért a szövetség köszönetét fejezzük ki, nem 
mu'aszthaljuk el az ifjabb vendéglősnemzedéknek s 
főleg alkalmazottaink figyelmét a nyugdijegyesület 
közhasznúságára felhívni, buzd.tván őket, hogy kü
lönbség nélkül legyenek tagjai e szép egyesületnek, 
mely egyedül képes őket a kései öregség nélkülö
zései, nyomora és szenvedései ellen biztosítani. 
.Senki sem boldog halála előtt* tartja a közmondás, 
s igy még az is, aki ma kedvező anyagi viszonyok 
közt él, helyesen teszi, ha öreg korára nyugodt hajlékot 
és tisztes megélhetést biztosit magának nyugdijegyesü- 
letünk pénztárába befizetett fillérei révén. Mi — az orsz. 
szövetség elnöksége és igazgató-választmánya— az orszá
gos nyugdijegyesület közhasznú tevékenységét állandó és 
szeretetteljes figyelemmel kisérjük, annak munkálkodá
sát a magunk törekvései kiegészítő részének tekintjük, 
mert vérünkké vált az a tudat, az a mélységes meg
győződés, hogy a nyugdijegyesület felvirágoztatása nélkü- 
lözhetlen kelléke a vendéglős boldogulásának is. Mert 
valamint egy elszegényedett néppel nem lehet egy 
szilárd alapon álló államot megalkotni, úgy összes ipari 
törekvéseinket csak úgy koronázhatja teljes siker, ha 
azoknak egy anyagilag teljesen független vendéglösosztály 
ad sídyt és tartalmat, egy oly vendéglőskar, melynek 
munkakedvét nem köti le a mindennapi kenyér gondja, 
hanem amely — jövője biztosítottságának tudatában — 
nyugodtan száll szembe az eléje tornyosuló akadályokkal.

Az idegenforgalmi szakosztály, mint a megelőző 
években, úgy az elmúlt évben is nagyarányú tevékeny
séget fejtett ki. Szövetségünk t. tagjai bizonyára még 
emlékezni fognak reá, hogy múlt évi szegedi köz
gyűlésünk e szakosztály kezdeményezésére olyértelmü 
indítványt fogadott el, hogy egy, a tanonczügyi, köz
vetítési és idegenforgalmi szakosztályok tagjaiból alakí
tott bizottság a nagyközönség részéről különösen a 
fürdöidényben felhangzó panaszokat tanulmányozza s 
terjesszen e közgyűlés elő oly javaslatokat, melyek 
alapján e panaszok orvosolhatók, illetve megszüntet- 
hetők lesznek, továbbá, hogy a szakosztály tegyen elő
tanulmányokat az u. n. kollektív hirdetéseknek kül
földi illusztrált lapokban elhelyezése tárgyában. A szak
osztály évi jelentéséből, valamint az ebben előterjesz
tendő újabb javaslatokból a mélyen tisztelt közgyűlés 
meg fog győződni arról, hogy e szakosztály a reá háram
lóit feladatoknak nemcsak nagy buzgalommal tesz ele
get, hanem iparunk s főleg rendeltetésének megfelelően : 
az idegenforgalom emelése és előmozdítása érdekében 
olyan egészen uj, modern és gyakorlati jelentőséggel 
biró törekvéseknek tör utat és adja meg a megvaló
sításra szolgáló módozatokat, melyeket nem becsül
hetünk meg eléggé. De épp e törekvések újsága, nagy 
arányai okai annak is, hogy épp úgy, mint ahogyan 
annak idején a belügyminisztérium által egybegyüjtött 
hivatalos adatok alapján e szakosztály áltat egybeálli- 
tott czimtárunkra fordított munka is két évet vett igénybe 
— e szakosztály újabb indítványainak megvalósítása 
hosszabb időt vesz és fog a jövőben is igénybe venni. 
Azt már most is jelezhetjük, hogy az elnökség és köz
ponti igazgatóság a legnagyobb készséggel vállalják 
magukra a szakosztály által kezdeményezett nagyarányú 
munkálatokat, melyek positiv kézzelfogható eredményé
ről előreláthatóan már a legközelebbi közgyűlésünkön 
lesz alkalmunk beszámolni. Őszinte örömmel ragadjuk 
azonban meg már most is az alkalmat arra, hogy e 
szakosztály elnökének, Stádler Károly szeretett kartár
sunknak, kiről tudjuk, hogy a szövetségi eszme leg

buzgóbb előharezosa, valamint a mellette önzetlenül 
dolgozó Barta Béla szakosztályi jegyzőnek őszinte köszö- 
netünket fejezzük ki a szövetség és a szakosztály érde
kében kifejtett tar'almas és eredményes munkálkodá
sukért, melytől iparunkra nézve oly sok jót várunk.

Bármilyen fontos és éleibavágó szükségletét ké
pezze is iparunknak és főleg ipari alkalmazottainknak 
a munkaközvetítési ügy rendezése és országos szerve
zése, a közvetitésügyi szakosztály az elmúlt évben nem 
fejthetett ki nagyobb arányú tevékenységet. És pedig 
nemcsak azért, mert az alkalmazottak által e czélból 
létesített intézmények már eleve elhibázott irányzatuk
nál fogva részben nem léphettek életbe, részben pedig 
mint a , Magyar Orsz. Pinczér-Egylet", melynek támo
gatását szegedi közgyűlésünk határozatával tagtársaink 
jóindulatába ajánlottuk, még ma is a kezdet nehéz
ségeivel küzdenek, s igy nem voltak képesek a főnökök 
bizalmát teljes mérvben megszerezni, hanem főleg azért, 
mivel a szövetség a múlt évi szegedi közgyűlés ama 
egyhangúlag hozott határozata folytán, mely kimondja, 
hogy e nagyfontosságu kérdés az alkalmazottak jogos 
igényeinek meghallgatásával ugyan, de az állami munka
közvetítő hivatal igénybevételével oldandó meg, csak 
ez utón fejlesztheti tovább e nagyjelentőségű reform 
megvalósítására irányitolt munkásságát.

Mi a közvetítési ügy rendezését iparunk szem
pontjából oly jelentős társadalmi, az alkalmazottak 
szempontjából pedig oly elsőrangú erkölcsi és anyagi 
jelentőségű kérdésnek tartjuk, melynek érdekében — 
tekintettel arra, hogy a jelenlegi viszonyok tényleg igen 
sok tekintetben taiihatatlanok — készek vagyunk min
den tőlünk telhetőt elkövetni, hanem esetleg áldozni. 
Reméljük is, hogy az állami munkaközvetítő révén, 
melynél eddigi utánjárásunkkal elértük azt, hogy anyagi 
áldozatokra és bizonyos kedvezmények biztosítására 
hajlandónak nyilatkozott, el fogjuk érni a közel jövő
ben azt, hogy ez ügy előbb a székesfővárosban, majd 
a nagyobb góczpontokban is -— ős pedig iparunk spe- 
cziális igényeinek szem előtt tartásával — megoldható 
lesz, ha a személyi és dologi kiadásokra is fedezetet 
fogunk találni. Épp ezért kérjük a közgyűlést, enged
jen nekünk időt a kellő tanácskozások megindítására, 
illetve eddigi tanácskozásainknak az alkalmazottak kép
viselőinek bevonásával leendő folytatására s ezek alap
ján a kérdés továbbfejlesztésére és pedig oly irányban, 
amint erre nézve az alapelvek 1904. évi közgyűlésünk 
jegyzőkönyvébe le lettek téve.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Amint az előterjesztendő évi zárszámadás adatai 

bizonyítják, a szövetség vagyona az elmúlt évi 3739 kor. 
14 fillérrel szemben 4221 kor. 38 fillérre emelkedett. 
Ha a csekély jövedelmi többlettől eltekintünk, úgy 
nyilvánvaló, hogy szövetségünk az ország vendéglősei 
és vendéglősipartársulatai részéről még mindig nem 
részesül abban a pártolásban, melyet nemcsak hiva
tásánál fogva érdemel meg méltán, hanem amely fenn
állásának is egyedüli biztosítéka. Azért kérve-kérjük kar
társainkat, hogy hazatérve igyekezzenek minél több 
hívet szerezni szövetségünknek, mert ennek fennállását 
csakis az ország vendéglőseinek osztatlan pártolása 
képes biztosítani.

A szövetség anyagi viszonyairól szólva őszinte és 
hálás köszönettel kell megemlékeznünk MeJiringer Rezső 
szeretett kartársunkról, ki a pénztáros nagyszámú és 
terhes teendőit immár évek óta látja el lankadatlan 
ügybuzgalommal és odaadással, érdemessé tevén magát 
mindnyájunk hálás elismerésére.

Szeretett kartársaink! A múlt képei vonulnak el 
előttünk!

Az 1885. évi első országos értekezletünk óta
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =====



8 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 1905. szeptember 15.

húsz éven át küzdünk immár sérelmeink orvoslásáért, 
jogaink védelmében és reformtörekvéseink megvalósí
tásáért ! Hány országos értekezleten és szövetségi köz
gyűlésen, hány felterjesztésben és emlékiratban tártuk 
fel bajainkat és soroltuk fel ismételten sérelmeinket és 
a még ma is érvényben levő törvények és rendeletek 
által elviselhetlenné tett helyzetünk javítására alkal
mas kívánságainkat!

Mindennek mily kevés a foganatja! Lehetetlen 
fel nem jajdulnunk, mikor látjuk, hogyan szenved 
iparunk egy feltétlenül rossznak elismert ipartörvény
nek és egy, a visszaélésekre, téves magyarázatokra 
határtalan latitüdot adó ital mérési törvény sérelmes 
rendelkezései, a helyes rendelkezéseknek pedig be nem 
tartása miatt.

De vájjon kétségbe essünk-e emiatt a magunk és 
iparunk jövője felett?

Bizonyára nem!
Igazainkba vetett erős hittel; rendithetlen bizalom 

mai önmagunk iránt, fáradhatlan munkakedvvel és 
csüggedést nem ismerő kitartással haladjunk tovább a 
megkezdett utón, mert e megszabott pályánk utján 
sikert és áldást csak úgy remélhetünk, ha el nem 
csüggedve — egész erőnket a ránk váró feladatok 
megoldására szenteljük. És erősödjünk meg e hitünkben ! 
Kapjunk uj erőre e reményünkben, nyerjünk friss erőt 
e küzdelemre ama jóleső öntudatban, melyet az igaz 
ság ereje ad meg és az, hogy az elmúlt évben is — 
daczára a nyomasztó közviszonyoknak és az elénk 
tornyosuló akadályoknak — megtettünk mindent, ami 
a kötelességünk. Ha kellett, szembeszállottunk a hatalom 
túlkapásaival, jogainkért erős harczotj harczoltunk, sérel
meinkre a jog érvényesülését, bajainkra a kellő orvos
lást sürgettük.

De tettünk ennél többet is !
Páratlan lelkesedéssel és áldozatkészséggel szaporí

tottuk iskoláink révén a magyar nemzeti közművelődés 
oltárait, gondoskodtunk az utánunk következő nemzedék 
jelenéről és jövője biztosítottságáról, szolgáltuk a köz
jót s ezzel az imádott hazát! S bármily sötét is legyen 
az anyagi gondoktól terhes jelen, bármit is hozzon a 
bizonytalan jövő — mely mögött ott ül a sötét gond 
— hivő bizalommal fogjunk újra munkánkhoz, melytől 
oly sok reménységünk megvalósulását várjuk.

A közgyűlés az évi jelentést egyhangú helyes
léssel tudomásul vette és Oundél .láno3 elnöknek a 
szövetség ügybuzgó vezetéséért, fáradhatlan munkál
kodásáért jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki.

H világhírű franczia

DelM & C0.

reimái pezsgőből1
és a

M üncheni Hofbráu
magyarországi fölerakata.

=  Budapest =
IV.ker.,Muzeuin-körut23.

Telefon 612.

Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és 
külföldi csemegék, magyar és franczia pezsgő
borok, rum, tea, likőrök, sajt, felvágottak, kas
sai és prágai sódar, gyümölcsök stb. raktára.

T e l e f o n  8 — O H .
lőn.vősebb Árban be-Mindennemű czukrászati készítmények szerezhetők , vidókr 

LU K Á C S  SÁ N D O R  czukrásznál A l u l r A 8M y -.lt  tilt. s / 11 m  —

D I A D A L  S E C
(franczia módszer szerint.)

Eberhardt Antal
pezsgöborgyárából
B U D A F O K .

m
I I
H -

Legújabb aiuer.kai remi szerű

sörhütö- és kimérö-szekrények
(bor és ásványvíz hűtésére is)

melylyel egy vagy több hordó sör 5—10 kg. jéggel az utolsó 
csöppig jéghidegen és kristálytisztán mérhető ki. 

Különleges berendezések: p ils e n l és b a jo r  sörök kimérésére.
Söröshordók a plnczében is elhelyezhetők. 

L e v e g ő n y o m á s sa l Levegöszivattyu légkazánnal és veze
tékkel, friss levegő részére levegöszürővel. 

Kívánatra „Amerikai11 víz- és folyékony szénsav nyomású 
berendezéseket is szállítunk.

■-------------------- - árjegyzékkel bérmentve szolgálunk. ----------------------

Hazslinszky gyógyszerész és Társai
s z é n s a v g y á r

szabadalmazott N ziftin t z lk v lz |[ é p ,  amerikai sör- és borhlitn és kimérő 
készülékek gyára

BUDAPEST, VII., Bem-utcza 3. Keleti pályaudvar m e lle tt
=  H irdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk. -------
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M á r ia -P é c s ,
híres szent bucsujárő helyen korlátlan italmérési 
engedélylyel bíró, jó forgalomnak örvendő nagy ven
déglői üzletemet, melyről a venni szándékozók sze
mélyesen a legjobban meggyőződhetnek, épülettel és 
berendezéssel együtt hatezer forintért eladni szán- 

dékszom. Értekezhetni:

Kardos József tulajdonosnál
M á ria -P ó c s , Szaboicsm egye.

§süL
I á
OS-,gyIáprIá
f r
P^
f r
1&-ísS'
**.vW

Acetylénvilágitási vállalat
K O R Á N Y I  V I K T O R  

B u d a p e s t ,  V I I , ,  B o b - u t c z a  73. sz .
Szállít és berendez magánházak, kasté
lyok, majorok, továbbá szállodák, ven
déglők és kávéházak részére veszélytelen 
explosiómentes « « « « « « «

acetylénvilágitási készülékeket
olcsó árak mellett és szép kivitelben
— Petróleumnál is olcsóbb világítás. —
--------  Teljes megbízhatóság. -------
—  Á rjegyzék  ingyen és bérm entve. —

■  A A á A Á A A i i á A A A M A Á A S
◄
◄
<
◄
◄
◄
◄

►

►
►
&

V . . U V . V  u 1 W .  n á l  t
B u d a p e s t ,  H ajós-u tcza  17. szám . ^

T e le fon  80— 61. ^

F T T V f T ? T T f T f f Y ? T f ? l

A t. ez. szálloda- vendéglő és kávéház
tulajdonos urak figyelmébe.

K á v é h á z i ,  vendéglői berendezések, karambol és fordító 
billiárdasztalok, alpacca és chinai ezüstáruk, márvány- 
asztalok, székek tömören hajlított fából, tükrök és kávé
házi kasszák, jégszekrények, borkimérő asztalok és 
sörkimórő készülékek i i j  é s  h a s z n á l t  á l l a p o tb a n  

.a le g o lc s ó b b  á r a k o n

G l ü c k  M á r t o n - i
L) ■ , r-\ vn /s r» + 1_J n ■ A r> ■ i 4" /-« —w r~\ I ”7 O ■

FEJSE ENDRE
a Jégbarlangi telep bérlője a D o b s i n a  
városában levő vendéglőjét 9 vendégszobá
val, étterem és kávéházzal, teljesen beren
dezve, öt évi időtartamra albérletbe akarja 
adni. A  reflek tá lók  szíveskedjenek a 
részletes fe lté te lek  v é g e tt  fenti czim- 

hez fordulni.

.'rJk'r *>rx

Nyugdijügyi szakosztály.

A szakosztályi jelentések előterjesztése kerülvén 
napirendre, dr. Solti Ödön rövid kisérő beszéddel a 
következő jelentést terjesztette elő:

II. A nyugdijügyi szakosztály jelentése.
A „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és kávés- 

segédek orsz. nyugdijegyosülete" igazgatóságának évi jelentése a 
Győrött 1005. évi szept. hó 11-én tartott Vili. évi rendes 
közgyűléshez.

Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk ez év junius hó 30-án töltötte be fennállásának 

hetedik évét. íme, elröppennek fölötte a gondtalan gyermekévek 
derűs idői! Szeretettel beczéz'ük, gondoztuk a letelt idő alatt 
egyesületünket; minden kigondolható eszközt megragadtunk arra, 
hogy minél képesebbé, erősebbé tegyük ama nagy feladat sikeres 
megoldására, melyet czimében Ígér és hirdet: a magyar társadalom 
egy tiszteletreméltó munkás-osztályának, a vendéglős- és kávés
iparban foglalkozóknak nyugdíjjal ellátására! Rövid három év 
még, s vállára nehezedik e nagy, lélekemelőén komoly feladat 
valóra váltásának terhe, kötelessége ! Megnyugvással tekinthetünk 
ezen feladat elé, mert a múlt évben a t. közgyűlés elé terjesztett 
jelentésünkben ismertetett mathematikai mérleget a legfőbb fel
ügyeleti hatóság, a belügyi kormány is felülvizsgáltatta szám
vevősége által, s midőn azt jóváhagyta, hivatalosan nyújtott 
nékünk bizonyságot arra, hogy az első öt évben sáfárkodásunknak 
eredményekép minden tagunk nyugdíjigénye a felhalmozott alap
tőkében kettős fedezetet talál. Jóleső érzéssel jelentjük be 
mindenekelőtt a t. közgyűlésnek ezen eredményt s ezzel áttérünk 
a letelt év fontosabb eseményeinek ismertetésére.

A szegedi közgyűlésen módosított alapszabályokat felterjesz
tettük a nagyméltóságu belügyi kormányhoz, mely azokat 
106859/III.a/904. sz. határozatával tudomásul vette s mint fennebb 
kiemeltük, a felterjesztett mathematikai mérleget is jóváhagyta.

A szegedi közgyűlés 9./e. számú határozata folytán örömmel 
jelentjük, hogy nem vettük igénybe azon felhatalmazást, mely 
minket az alaptőke-alapítványokból begyülő ca. 100,000 kor. 
része kamatjövedelmének kezelési czélokra felhasználására fel
jogosított. A kezelési alap jövedelme elegendő volt a tetemes s 
részben előre nem látott kezelési kiadásoknak fedezetére. Daezára 
ennek, minthogy a kezelési alap az alanti mérleg szerint igen 
csekély s nem tehetjük ki az egyesületi működést a fennakadás 
veszélyének, kérjük a t. közgyűlést, hogy az egy évre megadott 
felhatalmazást további egy évre meghosszabbítani méltóztassék. 
Kérelmünk indoka még az is, hogy az egyesület eszméjének 
intenzív terjesztése jelentős költségeket igényel, taggyiijtő alkal
mazása továbbra is kívánatos, a fővárosban s nagyobb vidéki 
városokban központi kiküldötteink részvételével ismertető gyűlések 
tartása nagyon óhajtandó lenne. Ezen befektetésektől a legszebb 
eredményt várjuk.

A 10. sz. határozat végrehajtásai'p átírtunk a budapesti 
elszegényedett vendé lősök és pinezérek menhely-alapja kezelője, 
a budapesti vendéglős-ipartársulat elnökségéhez, hogy a maga 
részéről is nevezzen meg tagokat a kiküldendő bizottságba, mely 
a inenhely-alap és nyugdijegyesület együttműködésének lehetőségét, 
módozatait beható tanulmány tárgyává tegye.

A letelt évben 12 rendes és egy rendkívüli igazgatósági 
ülést tartottunk. Ezeken 218 határozatot hoztunk, melyek mind 
végrehajtattak.

Az alant közölt mérleg tanúsága szerint 1905. junius 30-án 
az alaptőke 246,112 kor. 14 fillért tett ki. Ezen összegből tag
díjakból befolyt 140,727 kor. 48 fillér. Alapítvány és adományból 
105,384 kor. 06 fillér. Az alaptőkéből értékpapírokban 142,200 kor. 
névértékű van a magyar orsz központi takaréknál díjtalan őrizet
ben, a többlet ugyanott készpénzben, folyószámlán. Minthogy 
ezen készpénzben elhelyezett s 100,000 koronát meghaladó összeg 
csak 31/4%-ot hoz, ismételten foglalkoztunk ennek gyümölcsözőbb 
befektetésével. Csak természetes, hogy a házbérek s igy a ház
értékek emelkedése a házvételre irányította figyelmünket. Találtunk 
is egy alkalmas objebtumot, melynek vétele tárgyában szóbelileg 
már meg is állapodtunk a tulajdonossal; a szerződés irásbafoglalása 
előtt azonban a tulajdonos visszalépett. A kérdést véglegesen 
nem vettük le a napirendről, s reméljük annak mielőbbi kedvező 
megoldását s ezzel az alaptőke gyümölcsözőbb befektetését.

Az elmúlt évben alapitó tagjaink száma nem emelkedett. 
Az előző jelentésekben felsorolt alapitóink összesen 1175 kor. 
75 fillérre] gyarapították alapítványaikat.

Indítványozzuk a t. közgyűlésnek, mondjon jegyzőkönyvi 
kösiönetet a nemesszivü alapítók és adakozóknak.

Rendes tagjaink létszáma örvendetesen emelkedett. Mig 
múlt évi jelentésünk végén feltüntetett névsor szerint 481 rendes 
tagunk volt, 1905. aug. végén ezen szám 007-re emelkedett. A 
kedvező eredmény föokát részben főnök kartársaink azon mindinkább 
tértfoglaló eljárásában látjuk, hogy üzleteikben csakis olyanokat 
alkalmaznak, akik igazolják, hogy nyiigdijegyesfllcti tagok, vagy

=  M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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pedig a belépésre magukat kötelezik. Ezen eljárás kassai kar- 
tarsainknál csaknem általános. Bevezette Ráczky Ágoston Mvd- 
gvesen. De mindinkább tért foglal Budapesten is, hol Petanovits 
József, Müller Antal, Peltzmann Ferencz, Elun Jánoshoz Dökker 
Ferencz és Baar József csatlakoztak. Mindeneseire elismerésünk 
illeti meg őket, hogy alkalmazottaik javáról, jövő boldogulásáról 
ilykóp is gondoskodnak.

A taglétszám emelkedésének másik főtényezőjét a taggyíijtő 
alkalmazásában látjuk. Ha a taggyüjtő utján belépett tagok 
számát — október 1-től aug. végéig bezárólag letelt időre — 
vesszük, ezen szám mindenesetre iényes eredménynek mondható. 
Ezen eredmény 509 tag 537,200 kor. biztosított nyugdijigényuyel, 
annál örvendetesebb, mert az ország legkülönbözőbb városaiból, 
falvaiból lettek a tagok összetoborozva; így e helységekben már 
van egyesületünknek egy-egy hírnöke, terjesztője. A taggyüjtő 
alkalmazása az egyesületre nem járt anyagi megterheltetéssol. A 
számbeli eredmény melleit vizsgálat tárgyává tettük azt is, hogy 
mint továbbfizető tag hány maradt meg a taggyüjtő által felvettek 
közül. Ezen szempontból már az eredmény kevésbbé kielégítő, 
s alig éri el a 40°/o-ot. Oka ennek főkép abban keresendő, hogy 
szakiparunkban foglalatoskodók még nincsenek áthatva a nyugdíj
intézmény nagy jelentőségétől, nem tudják mérlegelni a nyugdíj
biztosításnak óriási horderejét. Reméljük azonban, hogy a 
nyugdijeszme mindjobban át és áthatja kartársainkat, állandósul 
a fizető kedv és készség, megszilárdul a tagsági viszony, ami 
emeli a kar öntudatát, s mindenesetre jótevő kihatással lesz 
társadalmi positiójának jelentős emelkedésére is. A tagsági dijak 
befizetése terén is némi fejlődés észlelhető. E czimen 27,222 korona 
33 üli. folyt be az előző év 28,928 kor. 84 fill. eredményével 
szemben. Ez év első nyolez hónap,ában 21,370 kor. 42 fillér folyt 
be tagdíjakból.

Kassai választmányunk egy buzgó, érdemes tagjának, Mayer 
Józsefnek elhunyta folytan özvegyét az őt jogosan megill tő 400 
kor. végkielégítésben részesítettük. Szeifert Antal ur kilépett, 
alapszabályaink értelmében neki befizetett tagdijai J/3-át, 311 kor. 
96 fillért visszatérítettünk. A tartaléktőke terhére ez évben a 
következő kilépett tagjainkat részesítettük segélyezésben: Néh. 
Vincze Lajos özvegye 50 kor., Gzigány József 00 kor., Hetcnyi 
József 50 kor., Szalay József 30 kor. segélyt kapott,

A vagyon emelkedésének hii tükre a mérleg. Az 1904 jun. 
33-iki mérleg szerint az egyesület vagyona 216,773 kor. 13 fill. 
volt. Az 1904 decz. 31-iki méileget lásd a zárószámndósoknál 
(20. lapon). Az egyes tételek az 1905 junius 30-iki mérlegben a 
következők: Mérleg-számla 1905 junius hó 30-án. Tartozik: 
Pénztár-számla 77'8S kor., más pénzintézeteknél: folyószámlái adós
számla : 100,917'12 kor., m. k. postatakarékp. számla : 3,183'22 kor., 
összesen 10+.100 34 korona; értékpapír-számla 142,200 kor.; 
hátralékos tagsági dij-számla 7,251-30 kor., összesen 253,629-52 kor. 
— Követel. Alaptőkén: Tagsági dij-számla 140,72i'-48 kor.; alapít
vány- és adomány-számla 105,384\.6 kor., összesen 246,112-14 kor.; 
tartaléktőke-számla 5,405-13 kor. ; kezelési alap-számla 825-35 kor.; 
függő tétel-számla 1,286-90 kor., összesen 253,629-52 kor.

A vagyongyarapodás tehát 37,000 koronát tesz ki ogy év alatt.
A kezelési alap átlaga a múlt évihez alig változott Tekin

télyes jövedelmi forrása nyilt meg ezen alapnak a pezsgős dugók 
váltság-összegének egyesületünkre eső felerészéből. Örvendetes 
jelenségkép emeljük ki e helyült azon körülményt, hogy mind- 
gyakrabban jelenik meg központi irodánkban a postás egy-egy 
csomag pezsgős dugóval. Indítványozzuk, mondjon köszönetét a 
közgyűlés Petanovics József, Müller Antal, Ebenheő Károly, 
Mayr József uraknak a pezsgős dugók kezeléséért, Bokros Károly, 
Balassa Mihály, Roth Sándor, Ambrus József, Rátzky Ágoston, 
Kolossá Viktor, Holub Rezső uraknak, az „Országos Kaszinó" és 
„Metropole" szálló személyzetének, továbbá Holzer Irma kisaszony- 
nak, a szegedi „Tisza-szálló" pénztárosnőjének a pezsgős dugók 
gyűjtése és díjtalan beküldéséért. Végül a nagyérdemű gyáros 
uraknak Törley József és Társa, Francois Lajos és Társa, Littke
L., Bellatiny Arthur pezsgőborgyáros uraknak és Veuve Cliquot 
Ponsardin vezérképviseiőjének, Krausz Gottlieb urnák azon 
áldozatkészségükért, hogy a hozzájuk beszállított pezsgős dugókat 
mindenkor készséggel beváltották és egyesületünkhöz a váltság- 
összeget beküldötték. Kétségtelen, hogy a külföldön e téren elért 
eredményhez viszonyítva elonyészően csekély az az összeg, a 
mivel egyesületünk vagyonát e czimen gyarapítottuk. Ámde 
kezdetnek elég, s az eredmény annál szebb, mert pezsgő- 
borgyárosaink a magánosok által beszállított dugókat is beváilják, 
igy minden fillér, mi egyesületünknek jutott, a nemes áldozat- 
készség, egyesületünk felvirágzására irányított önzetlen lelkesedés 
fényes tanujele. E czimen kezelési alapunk bevétele 505 kor. 59 
fillér összegnek a felmerült készkiadások levonása utáni felerésze 
197 kor. 72 fillér volt.

A „Pinczér-gyujtó" eredménye nem kielégítő. Alkalmunk 
volt a helyszínén meggyőződni a temesvári gyufagyár őszinte 
törekvéséről, hogy egy minden tekintetben kifogástalan árut hoz- 
zón a „Pinczér-gyujtó" elnevezés alatt forgalomba. E helyütt is 
felhívjuk szakköreink, f kép főpinezéreink szives figyelmét a 
„Pinczér-gyujtó" intensivebb pártolására. E czimen kezelési ala
punknak 95 kor. 21 fillér jutott.

A kassai Kohn Testvérek cognacgyáros ezég árui után 
jutalék cziméu 60 kor. 54 fillért adott kezelési alapunknak, az 
ugyanottani szikvizgyár pedig pártoló tagsági díj czimén 75 
koronát. Kedves kötelességet teljesítünk, midőn mindazok részére, 
kik ez eredmény elérésében közreműködtek, a t. közgyűlés köszö
netét kérjük.

A perselygyüjtés eredménye 170 kor. 45 fillér volt. Buda
pesti választmányunk több Ízben foglalkozott ezen nagyjelentő
ségű kérdés sikeres megoldásának terveivel; reméljük, hogy nem
sokára meg fogja találni a helyes kezelési módozatot, mely mellett 
kezelési alapunknak e czimen is bőségesebb jövedelme leend. 
Végül kérjük kartársainkat, részesítsék jóakaratu pártfogásukban 
a fentebb felsorolt ezégek gyártmányait. A magyar ipar pártolása 
mellett egyesületünket is támogatják!

Az 1904. évben hét választmány működött: Budapesten, 
Kassán, Szegeden, Aradon, Győrött, Miskolczon és Szombathelyen. 
A pécsi és temesvári választmányok működésüket beszüntették, 
legfokép azért, mert alapszabályszerü taglétszámmal nem bírtak 
s igy az alapszabályok 88. §-a által a választmányi pénztáros és 
ellenőrnek biztosított díjtalan nyugdíjbiztosítás aránytalanul súlyo
san terhelte volna egyesületünket. E választmányok fizető tagjai 
a választmányon kívüli tagok létszámában vétettek nyilván
tartásba.

A választmányok 1904. évi működését a következő fon
tosabb számadatokkal ismertetjük:

1. Budapesti választmány. Taglétszáma 304 ; rendesen fizető 
238; hátralékos 66. Bevétele: 13,231 kor. 42 fillér; tagdíjakból 
12,613 kor. 5 fillér; kezelési illetékre 618 kor. 37 fillér; hátra
lékos tagdíj 2832 kor. 48 fillér. Kiadás : titkár 600 kor.; pénz- 
beszedő 480 kor. Kiemeljük Elim János, Mitrovácz Adolf, Kiss 
Henrik és Nagy Sándor vál. titkár urak ügybuzgó tevékenységét, 
mely azt eredményezte, hogy ezen választmány taglétszáma örven
detesen emelkedik s ami a fő, tagjainak fizetési kedve állandósul, 
bevétele havonként az 1000 koronát állandóan meghaladta, sőt 
az idei február hóban az 1700 kor.-t (1637 kor. 69 fill.) meg
közelítette.

2. Kassai választmány. Bátran s tartózkodás nélkül ki
mondhatjuk: az egyesület mintaválasztmánya. Köszönhetjük ezt 
lelkes elnökén, Seress Mártonon, alelnükén, Szállásy Alajoson 
kívül hivatása magaslatán álló pénztárosának, Greiner .Vártnak, 
ki nem elégszik meg azzal, hogy a saját választmányában példás, 
mintaszerű rendet tart fenn, de azon hő óhajtástól vezéreltetve, 
hogy minden választmánynak megkönnyítse a rend fentartását, 
egy igen figyelemreméltó „választmányi ügyrend‘'-javaslattal lépett 
a t. közgyűlés elé, melyet melegen ajánlunk a t. közgyűlés 
figyelmébe. E választmány taglétszáma 48 ; rendesen fizető 32; 
hátralékos 10. Bevétele: tagdijakból 4344 kor. 21 fill.; kezelési 
illetékre 213 kor. 88 fill.; hátralékos tagdíj 2086 kor. 99 fill. 
Kiadás: titkár 120 kor.; pénzbeszedő 120 kor.; levelezés, nyom
tatványok 27 kor. 94 fűi.

3. Szegedi választmány Juranovics Ferencz nevéhez fűződik 
Szeged városa több társadalmi, kulturális intézményének kelet
kezése, virágzása. Természetes, hogy jelentős részt vett ki magának 
szegedi választmányunk fejlesztése, tehermentes fenlartása körül 
is. Elismerésünkkel adózunk nagy érdemeinek. E választmány 
taglétszáma 9; rendesen fizető 8; hátralékos 1. Bevétele: tag
díjakból 1593 kor. 92 fill.; kezelési illetékre 82 kor. 65 fiit. ; 
hátralékos tagdij 124 kor. 16 fill. Kiadás : 6 kor. 18 fill.

4. Győri választmány. Erős fejlődésnek indult. Taglétszáma, 
daczára, hogy hátralékos tagjai közül hét kizáratott, a múlt 
évihez képest emelkedett. Ez eredmény bizonyára az ügybuzgó 
elnök, Meixner Mihály és Iíuster Géza alelnök urak érdeme. E 
választmány taglétszáma 28; rendes fizető 25; hátralékos 3. 
Bevétele: tagdijakból 1542 kor. 31 fill.; kezelési illetékre 80 kor. 
75 fill.; hátralékos tagdij 48 kor. 74 fül. Kiadás: titkár fizetése 
100 kor.; egyéb (levelezés stb.) 18 kor. 06 fill.

5. Szombathelyi választmány. Varasdy Sándor, választmányi 
elnök czéltudatos működése alatt a választmány is belejött a 
rendes kerékvágásba. Működése ez idő szerint nemcsak kifogás
talan, de dicséretes ügybuzgalommal törekszik arra, hogy taglét
számúnak emelése által a Dunántúl legerősebb választmányává 
fejlődjék. Taglétszáma 20; rendesen fizető 8; hátralékos 12. Be
vétele : tagdijakból 958 kor, 46 fillér; kezelési illetékekre 49 kor. 
18 fillér; hátralékos tagdij 44 kor. 02 fillér. Kiadása: pénzbeszedő 
120 kor.; postaköltség 2 kor. 84 fillér.

0. Aradi választmány. Taglétsz.áma 18; rendesen fizető 9; 
hátralékos fizető 9. Bevétele : tagdijakból 990 kor. 63 fid.; kezelési 
illetékekre: 83 kor. 75 fillér; hátralékos tagdij 988 kor. 82 fillér. 
Ebből 458 kor. 78 fillér függő tételen. Kiadása: 80 korona-

^' Mislcolczi választmány. Fejlődésén megérzik, hogy ogyc- 
f! „ J(̂  szelleme, Bokros Károly vette közvetlen gondozásába.
Hu fegyvertársai: Gottvvald Rezső és Feuereisen Géza. Törek- 
vésuk nem is maradt siker nélkül, m irt eltekintve attól, hogy a 
választmány egyesületünkre egy fillér teherrel som nehezedik, 
fejlődése úgy taglétszámban, mint bevételeiben örvendetes és 
állandó. Taglétszáma 36; rendesen fizető 25; hátralékos 11. Be- 
vétele: tagdíjakból 1276 kor. 81 fillér; kezelési illetékekre 63 kor. 
m  fill ; hátralékos tagdíj 137 kor. 58 fill. Kiadása 20 kor. 50 fill.
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8. Választmányon kívüliek. A tagok száma a taggyüjtő 
működése folytán az előző évi létszám ötszörösére emelkedett. 
Tagok száma 24S ; rendesen fizető 144; hátralékos 104. Bevétele: 
tagdíjakból 3300 kor. 23 fillér; kezelési alapra 198 kor. 40 fillér; 
hátralékos tagdíj 987 kor. 91 fillér. Ezekben öleltük fel a letelt 
év fontosabb eseményeit; iparkodtunk mindenre kiterjeszteni figyel
münkéi, hogy a t. közgyűlést egyesületünk jelen állapotáról hűen, 
legjobb tudomásunk szerint tájékoztassuk. Kéijük ezek után a t. 
közgyűlést, hogy évi jelentésünket s az 19u4. évi záré számadást 
jóváhagyólag tudomásul venni és nekünk a felmentvényt meg
adni méltóztassék.

Budapest, 1905. augusztus hó.
Az igazgatóság.

A nagy tetszéssel fogadott előterjesztés után a 
közgyűlés elnök ajánlatához képest Bokros Károly szak
osztályi elnöknek és dr. Solti Ödönnek lelkes munkás
ságokért és az egyesület fejlesztése érdekében kifejtett 
tevékenységükért jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki.

Tanonczügyi szakosztály.
A napirend következő pontja értelmében Glück 

Frigyes szállodás, mint a tanonczügyi szakosztály elnöke 
hosszabb érdekes és számos statisztikai adattal ellátott 
jelentését terjesztette elő e szakosztály 1904—1905. évi 
működéséről. A szabad előadás formájában előadott 
jelentés, melyet a gyorsírói lejegyzések alapján lapunk
ban legközelebb egész terjedelmében közölni fogunk, 
és amely igy közvetlenségénél fogva szokatlanul nagy 
hatást, helyenként pedig hangos tetszésnyilatkozatokban 
megnyilvánuló lelkesedést keltett, nemcsak ama terv
szerű és czéltudatos munkásságnak bizonyitéka, melylyel 
az országos szövetség a tanonezoktatás országos szer
vezésére törekszik, de mert az ez idő szerint működő 
szakiskolában ez idő szerint több ezer ifjú nyer szak
szerű kiképaztetést, egyúttal beszédes argumentum arra, 
hogy iparoktatásunkat a szakszerűségre kell fektetnünk. 
A közgyűlés az előadó szakosztályi elnöknek az elnök 
indítványára jegyzőkönyvi köszönetét szavazott.

Közvetitésiigyi szakosztály.

F. Kiss Lajos titkár felolvassa a szakosztály elnök
ségének következő évi jelentését:

III. A közvetitésügyi szakosztály jelentése.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Azon szocziális mozgalmak, melyek az utóbbi 

években minden iparág terén megfigyelhetők voltak, 
nem hagyták érintetlenül a mi iparunkat sem, noha alkal
mazottaink — eltérően más iparágak munkásaitól, főleg, 
sőt majdnem kizárólag, ama társadalmi jogos törekvéseik 
megvalósítására szorítkoztak, melyekben résztevenni, 
szövetségünk közvetítési szakosztálya van hivatva rendel
tetésénél fogva.

A cseiedszerzői iparigazolványnyal dolgozó hely- 
közvetitő ügynökök ellen felmerülő panaszok, a szállodai 
és vendéglői személyzettel szemben gyakorolt ismételt 
és nagyfokú vissszaélések folytán nemcsak hogy meg 
szűntek, hanem még sokkal nagyobb számban merültek 
fel, mint a megelőző években, sőt egy-két törvényszéki 
tárgyalás révén néhány oly esetről'is van tudomásunk, 
am kor állást kereső főpmezérek oly magas közvetítői 
dijat voltak kénytelenek fizetni, mely a munkakereső 
keresleti viszonyaival egyáltalán nem állott arányban. 
Csak természetes dolog tehát, hogy az alkalmazónak 
által helyzetük javitasa érdekében és az ügynöki rend
szer visszaélései ellen indított mozgalmak az 1904. és 
1905. év folyamán sem szüneteltek és hogy ipari alkal
mazottaink minden rendelkezésükre álló eszközt fel
használtak arra, hogy a közvetítést az őket kizsák
mányoló ügynökök kezei közül kiragadják az általuk 
létesített, illetőleg létesíteni szándékolt ingyenes, egye
sületi helyközvetités réven. Elöl járt ezen igyekezetben 
a , Magyar Országos Finczér-Egyesület*, melynek jóin

dulatú támogatását már múlt évi szegedi közgyűlésünkön 
szövetségi tagjaink figyelmébe ajánlottuk és az 1904. 
év elején a fuvarosban létesített „Budapesti pinezérek 
szakegyesülete* is, mehet azonban, mivel erőszakos esz
közökkel kezdett működni, a belügyminisztérium csak
hamar fel is oszlatott.

Szövetségünk közvetítési szakosztálya a helyköz- 
vetitési ügy reformjából reá háramló feladatoknak olyfor- 
mán tett eleget, hogy múlt évi jelentésünk, illetve e jelen
tésünk kapcsán előterjesztett indítványunkhoz képest 
egy Oundel János, Stádler Károly és Glück Frigyes 
urakból egybeállitott szükebb bizottság utján összeköt
tetésbe lépétt a budapesti m. kir. állami munkaközvetítő 
intézet vezetőségével, hogy megállapítsa ezzel egyet
értőkig ama módozatokat, amelyek szerint helyközve- 
tités, az alkalmazottak jogos igényeinek tekintetbe véte
lével az állami munkaközvetítő intézet révén eszkö
zölhető volna.

Ezen eljárás eredményeképp jelenthetjük a mélyen 
tisztelt közgyűlésnek, hogy búr az állami munkaközvetítő 
intézet vezetősége nagy tetszéssel, sőt örömmel fogadta 
ama tervünket, hogy az intézet keretéhen iparunk alkal
mazottaink részére egy külön szakosztály létesittessék, sőt 
némi vasúti utazási kedvezményen kivüi hajlandónak 
mutatkozott arra is, hogy magára vállalja a fentartási 
költségek egyrészének fedezését i s : a közvetítési ügy 
reformja érdekében megindított akcziónk mégis ered
ménytelen maradt, mert a kiküldött bizottság arról 
győződött meg, hogy a közvetítésnek a tervbe vett mó
don eszközlése a szövetségre oly nagyarányú anyagi 
terheket róna, melyek elviselésére a szövetség tekin
tettel csekély anyagi segélyforrásaira, egymagában 
nem képes.

Tekintettel már most azon körülményre, hogy 
alkalmazottaink jogos sérelmei és panaszai, me
lyek a közvetitési ügy reformálását égető szükséggé 
teszik, napról-napra szaporodnak ; tekintettel továbbá 
arra, hogy alkalmazottainknak ily czélból létesített 
egyesületei a reform megvalósításával együttjáró fel
adatok teljesítésére egyrészt gyengének bizonyultak, de 
másrészt szövetségünk különben is e reformot— hozott 
közgyűlési határozatához képast — csak az állami munka
közvetítő intézettel kapcsolatban oldhatja m eg: azon 
indítványt terjesztjük a mélyen tisztelt közgyűlés elé, 
mondja ki határozatilag, hogy:

A .Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége", 
tekintettel az 1904. évi szegedi szövetségi közgyűlésnek 
a közvetítési ügyben hozott határozatára, újólag is 
kimondja, hogy a munkaközvetítés szervezését a szállo
dás, vendéglős és korcsmárosipar terén csakis a m. kir. 
állami munkaközvetítő intézet révén tartja végrehajt- 
hatónak, mivel azonban a szövetség elnöksége, illetve 
az e czélból kiküldött bizottság tagjai az állami munka
közvetítő hivatal vezetőjével folytatott tanácskozások 
révén arról győződlek meg, hogy e terv meg- 
valósilásának egyedüli akadálya az, hogy a szövetség 
a reform kivitelevei együitjáró személyi és dologi ki
adások viselésére, amiben az érdekelt feleknek a 
dolog természetéhez képest egyformán kell osztoz
kodtok, egymagában nem képes, minélfogva a köz
gyűlés utasítja az elnökséget, hogy a munkaközvetí
tés, reformja érdekében még az 1905. év folyamán 
hívjon egybe egy ankétet annak tárgyalása cz.él- 
jából, hogy miként volna a munkaközvetítés a szállo
dás-, vendéglős-és koresmáros'pnrban az állami munka- 
közvetiiő intézet igénybevételével országos jelleggel 
sze ve/.hető és hogy az így létesítendő intézmény fenn
tartásához, helyesebben: a dologi és személyi kiadások 
fede.. é éhez az érd tkelt felek (egyesek avagy társula
tok) mily arányban járuljanak hozzá. Végül utasítja a
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közgyűlés az elnökséget arra is, hogy az ezen tanács
kozásokon hozandó határozatok alapján intézzen a kor
mányhoz föliratot az iránt, hogy a cselédszerzői igazol
ványnyal működő pinczérügynökök a szállodákban, ven
déglőkben, korcsmákban alkalmazott személyzet köz
vetítésétől az ipartörvény revisiója alkalmával hozandó 
törvényes intézkedések által egyszer és mindenkorra 
tiltassanak el.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Amidőn e határozatunkat, illetőleg indítványunkat 

a mélyen tisztelt közgyűlésnek elfogadásra ajánljuk, 
teljesen tisztában vagyunk nemcsak az általunk javasolt 
ujitás nagyságával és a messze jövőre, valamint ipa
runk közvisszonyaira is kiható óriási jelentőségével, 
hanem tudatában vagyunk ama munka nagyságának is, 
melyet javaslatunk végrehajtása és gyakorlati keresztül
vitele reánk ró. Ámde, ha alkalmazottaink erkölcsi és 
anyagi érdekei, amint ezt országos nyugdijegyesületünk 
és szakiskoláink alapításával ország-világnak oly fényesen 
bebizonyítottuk, nem is képeznék állandó gondos
kodásunk tárgyát, ha a többi iparág terén felmerülő — 
teljesen azonos törekvések nem is hajtanának kény
szerítő erővel arra, hogy a munkátözvetitésnek országos 
szervezésére törekedjünk: iparunk jól felfogott érdekei, 
melyek itt is teljesen azonosok ipari alkalmazottaink 
érdekeivel, arra indítanak, hogy e kérdés mielőbbi és 
végleges megoldását országos szövetségünk egyik leg
életbevágóbb feladatának tekintsük.

A helyközvetitési intézmény reformálása, mely
hez alkalmazottainknak nemcsak legvitálisabb anyagi, 
de egyúttal nagyjelentőségű erkölcsi érdekei is fűződnek 
évek hosszú sora óta állandó vágya alkalmazottainknak és 
mert e vágy és törekvés jogosságát, melynek az a vég- 
czélja, hogy a jelenlegi tökéletlen, igazságtalan és ki
zsákmányolásra alapított rendszernek véget vessen, mi 
sem tagadhatjuk, elérkezett az ideje annak, hogy egy 
elhatározott lépéssel ipari alkalmazottaink segítésére 
siessünk, bizonyságául annak, hogy iparunk érdekeit 
nem különítjük el alkalmazottaink érdekeitől, hanem 
figyelemmel és méltánylással kisérve jogos és megvaló
sítható törekvéseiket, azokat elősegíteni igyekszünk.

Budapest, 1905. szept. 1.
F. Kiss Lajos, Förster Konrá(L,

titkár. elnök.
A közgyűlés e jelentést elnök részletes felvilágo

sításai után élénk helyesléssel tudomásul vette.
Idegenforgalmi szakosztály.

Következett a napirend értelmében az idegenfor
galmi szakosztály következő évi jelentése:

Az idegenforqalmi szak
osztály évi jelentése.

Tisztelt közgyűlés!
Az idegenforgalom emelésének kérdése nehány 

év óta napirenden van gyűléseken, kongresszusokon, 
lapokban anélkül, hogy az ügynek nagy mértékben 
észrevehető hasznára válnának a tömérdek sok tanács
kozások és czikkek. Ennek oka abban rejlik, hogy a 
legritkább esetben hallunk tárgyilagos határozatokat és 
az elhangzó beszédek, a lenyomtatott czikkek, többnyire 
hemzsegnek a túlzásoktól és nemcsak egyoldalúságban 
szenvednek, hanem még ferdeségekkel is tetézve vannak.

Tény az, hogy a fürdőidényben óriási népvándor
lás keletkezik hazánkból Európa minden iránya felé. A 
szomszéd Karinthia, Stájer és Tiról falvait, a wörthi 
tó partjait, Ischlt, Ausseet, a nagy osztrák és német 
gyógyító fürdőket, a távoli Svájcz szállodáit, Abbáziát, 
a Lidót, Riminit s egyéb itt fel nem sorolt nyaraló- és

fürdőtelepeket bejárja a magyar közönség és viszi ki a 
sok pénzt, mig hozzánk alig számbavehetö idegen jő 
külföldről.

Az ujjainkon számíthatjuk össze azt az egy pár 
száz külföldit, akik nyáron át a Tátrában, Trencsén- 
Tepliczben, Pöstyénben és még egy-két fürdőhelyen 
tartózkodnak. És igy a mérleg úgy billenik a hazai 
idegenforgalom kérdésében, hogy az aranypénzzel teli 
serpenyő, a jóval nehezebb, az értékesebb a külföld
nek jut, a pár papirbankótól könnyű, majdnem üres 
serpenyő pedig marad a mienk. Tehát a mérleg hatá
rozottan rossz.

Pedig természeti szépségekben, gyógyító vizekben 
hazánk bővelkedik és a külföldi konyhát annyira nem 
bírja a magyar ember megszokni, hogy külföldről kell 
hazatérnünk, hogy azután itthon elismerhessük hazai 
konyhánk jóságát és előnyeit a külföldié fölött. Bár 
nyíltan bevalljuk, hogy sokszor a megérdemelt dicséret 
helyett becsmérlés a jutalmunk.

S hiába tanakodunk a fölött, hogy mennyire föl
lendülnének fürdőink, nyaralótelepeink, ha a külföldön 
elköltött pénznek csak felét is költenék el itthon! A 
tanácskozások, szónoklatok, czikkek évről-évre meg
ismétlődnek ugyan a meleg nyári napok beálltával és 
a nyaralás után és azután a társadalom, hatóság pihe
nőt tart a következő évig, amikor a régi nóta újból 
kezdődik. És pedig sajnos, minden haszon nélkül, a 
tapasztalatok szétszóródása folytán tanulság nélkül, az 
igazi munkának legkisebb nyoma nélkül, az őszinteség 
és komolyság legmesszebbmenő hiányával.

Hiszen teljes igazság az, hogy minden ember 
szeret világot látni és a franczia, angol és a német 
éppen úgy kivándorol hazájából nyáron, mint mi, mert 
a mai ember ideges és kiváncsi, de a divatnak is 
bolondja és ezen oknál fogva a külföldön való nyara
lás fölpanaszlása talán túlzásnak tetszik. Ám sajnos, a 
statisztika, melyek az idegenbe járó magyarok számát 
feltünteti, oly magas számokat mutat, hogy ily nagy
arányú külföldön való nyaralást mégis sokallunk. Sok
kal kevesebb is elég volna. Ezzel szemben azonban a 
külföldiek mindenhova eljutnak, csak hozzánk nem.

Azt hisszük, hogy nem mondunk semmi újat, se 
valami különöset, ha azt állítjuk, hogy van magyar 
ember, aki hites vezető lehelne Tirolban, azonban soha 
életében nem látta a Tátrát vagy Erdély bérczeit.

Ha azt a nagy pénzforgalmat tartjuk irányítóul, 
mely egyes látogatott fürdőhelyekről nyilvánosságra jut, 
akkor önkéntelenül elénk torlódnak a különböző bevé
teli források, melyek egy nagy nemzetgazdasági problé
mában folynak össze, melynek helyes és okos meg
oldása éppen oly fontos és szükséges, mint bármely 
más iparproblémáé.

Nálunk azonban nagy hiba az, hogy nem nemzet- 
gazdasági szempontból fogják fel a nyaralást és fürdő
zést és igy az idegenforgalom emelését, hanem elég
ségesnek vélik egyes fürdőhelyek forgalmát egyedül 
hazafias szózatokkal megalapítani akkor, midőn a vas
utak folytán már valamiképpen bele tudunk illeszkedni 
a nemzetközi forgalomba is és igy hazai fürdözőinknek 
annál inkább hozzáférhetőbbé tesszük a kényelmes köz
lekedést. Azonban nem elég egyedül a közlekedés meg
könnyítése, meg kell változni hazai nyaralótelepeinken 
és fürdőhelyeinken — tisztelet a kivételeknek — ama 
kezdetleges állapotoknak, melyek folytán általánosság
ban és részleteiben is képtelen felvenni a versenyt a 
modern hazai és külföldi fürdő- és nyaralóhelyekkel. 
A nyaraló közönség mindenkor megköveteli, hogy a 
fürdőhelyeken megtalálja a kényelmet és azt a szak
értelmet, mely az igényeket minden irányban ki tudja 
elégíteni. Mert a főkérdés az a nyaralásnál, hogy meg

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk. ■
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kapjuk-e pénzünkért azt a hazai fürdőkön, amit kül
földön nyújtanak? Ez nemcsak nagy, hanem merész 
kérdés is részünkről, akik a nagyközönséget szol
gáljuk és mégis megbolygatjuk csak azért, hogy 
kimondhassuk, miszerint árak tekintetében a leg
több hazai fürdőben megtalálhatja a nagyközönség azt 
az átlagot, mely a külfölddel szemben megállja a ver
senyt.

Ennek bizonyítékául ime felsoroljuk dr. Hanicó 
Vilmos .Magyarország fürdői és ásványvizei" czimü 
müvéből nyert adatok alapján hazánk fürdőinek a 
lakásokra és élelmezésekre vonatkozó árszabásait, 
melyekből mindenki tájékozódást szerezhe. a hazai 
fürdők és nyaralók árviszonyairól, de egyúttal megerő
sítést is nyerünk arra nézve, hogy az árak miatt hazánk 
fürdőibe bátran tódulhatna a nagy közönség.

Az árakra vonatkozó kimutatás a következő:
A Balaton.

a) B a la to n fü re d .
A vendéglőkben, az igazgatóság kezelése alatt álló szállók

ban, az árnyékos kertekkel környezett villákban mintegy 800 
kényelmesen berendezett szoba áll a vendégek rendelkezésére. 
A szobák ára az uradalmi épületekben, az Ipoly-udvarban, a 
Grand Hotelben, az Erzsébet- és Klotild-udvarokban naponkint 
2—10 kor.-ig. A három utolsót fedett sétálóhely köti össze a 
gyógyteremmel, a Grand Hotel étkező termeivel és kávéházával. 
Napi ellátás (pensió) Wild Péter vendéglősnél személyenként 4 
koronától fölfelé.

b) Siófok.
A szobák napi ára 2'40 kor.-nál kezdődik. Az elő- és utó- 

saisonban 40 százalékkal olcsóbb. A teljes ellátás á la carte ét
kezés mellett szobával együtt személyenként 10 koronára tehető. 
Ponziószerü étkezés naponként 7 korona.

c) B a la to n -A im ád i.
A fürdővendégek közül, aki csak az élelmezést veszi igénybe, 

24 korona 50 fillért fizet. A nyaralóknak havi előfizetése ebéd és 
vacsorára — a Hattyú-vendéglőben — 72 korona; gyermeknek 
40 koronával féladagra is elő lehet fizetni. Reggeli, ebéd és 
vacsora felnőtteknek 80 korona. Az előfizetés a gyógyétkezésre 
havonként 100 korona. A bérházban kisebb szoba 3 K. 40 fill., 
nagyobb 5 kor., egy pótágy 1 kor. 60 fill.

d) B a la to n -F ö ld v á r .
A szobák napi ára 3 korona 20 fillértől 10 koronáig. 

Étlap á ra i: leves 20 fillér, marhahús mártással 60 fillér, főzelék 
60 fillér, tészta 60 fillér, sült 120 fillér, egy liter asztali bor 
100 fillér.

Szobaárak junius 15-től július 1-ig és szeptember hóban 
40 százalékkal mérsékeltebbek.

e) K e sz th e ly .
A városban s a tó partján kényelmes szállók és vendéglők 

vannak.
f) B ala to n -F o n y ó d .

A szobaárak egy hónapra 80 koronától feljebb. Étkezés 4 
koronától feljebb.

g) B a d a c so n y .
A gőzhajóállomás közvetlen közelében van a „Hableány* 

szálló, ebben nemcsak kényelmes szobákat, de jó ellátást is kap
hatnak a vendégek. Jó szobák kaphatók a „Neptun" szállodában 
is. A Hableány szállóban egy szoba (egy ágygyal) 30 frt egy 
hónapra; ugyanitt kétágyas szoba 38 írtért kapható.

B ald ó cz .
A lakószobák és ételek ára felette mérsékelt. A szobák ára 

naponként 1 kor. 60 fillértől 6 koronáig. Pensió (reggeli, ebéd és 
vacsora) személyenként 3 kor. 60 fillér. Gyermekek 15 éves 
korukig felét fizetik.

B a l f .
A szobaárak 2—4 korona között váltakoznak. Az étkezés 

étlap szerint, jutányos árak mellett történik: a közös étkezésnél 
84 koronáért egy hónapra reggeli, ebéd és vacsora, ügy a konyha, 
mint a pinczo a fürdőtulajdonos ellenőrzése alatt áll.

B a rla n g l ig e t .
A szobák ára naponkint 1 koronától 4 korona 80 fillérig. 

Étkezni lehet étlap szerint vagy közös asztalnál. A közös asztal

nál étkezve személyenkint 2 kor. 40 fillér, teljes ellátásért heten
ként 24 korona fizetendő.

B á rtfa .
A részvénytársaság szállodáiban és a magánvillákban 1061, 

kényelemmel berendezett szoba áll rendelkezésre. Szobaárak 
naponkint: 1 frt, 2 frt, 2 frt 60 kr. A fürdőben van több ven
déglő. Lakás az évad elején: junius 20-áig, augusztus 20-ától 
kezdve a részvénytársasági szállodában és pedig a „Deák“ szállo
dában, a „Széchenyi" szállodában, az uj gyógyházi szállókban és 
a „Víztorony" villában 30u/o-kal olcsóbb. Kiszolgálat az egyes 
szobákban naponkint 30—40 fill., hetenkint 1 kor. 40 fill.-től 
2 koronáig. A nagyvendéglő tágas termeivel (villamos világítás) 
kitűnő vendéglős vezetése alatt áll. Étkezés étlap szerint vagy 
teljes ellátás mérsékelt árakon, a vendéglősökkel kötött egyez
ményes ár alapján kapható. Az elő- és utó-saisonban egy személy 
teljes ellátási 8 koronába, a fősaisonban 12 koronába kerül.

B ih a rfü re d .
Az étkezés a közös asztalnál (reggeli, ebéd, vacsora) 3 kor., 

a gyermekek ellátása 2 kor. Egy szoba ára 9’60—1'20 korona.
B ik sz á d .

A szobák napi ára : 2—6 kor. Az étkezés közös asztalnál 
történik. Egy ebéd (5 fogás) 2 kor. Reggeli 4S fillér. Vacsora 
étlap szerint.

B o ro szn ó .
Egy szoba, ágyneművel hetenkint 4—10 írtig. Étkezés a 

közös asztalnál személyenként egy hétre 11 frt 20 kr. Gyermekek 
10 éven alul 8 frtot fizetnek.

B álv á n y o s-fü rd ő .
Teljes ellátás (pensió : szoba, reggeli, ebéd, vacsora, szol

gálat) napjára 6—7 kor.
B o rsz é k .

Az életviszonyok Borszéken megfelelőek a középosztály 
igényeinek és képességeinek. Az igazgatóság szállójában : a „Re
ményiben kifogástalanul berendezett szobák ára 2 koronától
7 koronáig váltakozik, a „Melik“-szállóban 2 koronától 5 koro
náig ; a heti árak olcsóbbak. Az élelmezés jó és olcsó. A „Remény" 
vendéglő megállapított árai: leves 20 fillér, pecsenye 0-90—1'40 
kor., tészták 0-50—0'60 kor., sör egy nagy palaczk 60 fillér, bor 
literje 1’20 korona. Állandó bérletben vagy teljes pensió alakjá
ban jelentékenyen (20 százalékkal) olcsóbb. A kisebb igényüekot 
azonban teljesen kielégítik a kisebb vendéglők is.

B u z iá s .
A szobák napi ára a fürdőszállókban 1 kor. 60 fillértől 

6 koronáig. Kitűnő szolgálat és jó étkezés.
B ü d ö sk ö .

A szobák napi ára 80 fillértől 2 korona SO fillérig. Teljes 
pensió 4 kor. 50 fillértől 7 koronáig.

B ü d ö s p a ta k i  fü rd ő .
A szobák napi á ra : egy ágygyal 1 kor. 20 fillértől 2 kor. 

40 fillérig. Az élelmezés naponta személyenként 2 kor. 40 fillértől 
3 koronáig.

C s í z .
A szobák napi ára 1 kor. 60 fillértől 6 koronáig. Ágynemű- 

használat GO fillér. Szolgálat hetenkint 2—4 koronáig. A svájezi 
házban 40—50—70 koronáért lehet egy hónapra szobát kapni. 
A fürdővendéglőben kapható havi abonement mellett teljes 
ellátás : reggeli, ebéd, vacsora 2 korona napi árért. Teljes napi 
ellátás 2 kor. 40 fillértől 4 koronáig.

S z e n tiv á n y i  C so rb a -tó .
A szobák napi ára 3 koronától 8 koronáig. Teljes ellátás 

(lakás, reggeli: thea, kávé, csokoládé ; ebéd 5—7 fogás ; vacsora)
8 koronától 11 koronáig. A penziót élvezők sok előnyben része
sülnek. Reggeli 1 kor., ebéd 3 kor., vacsora 2 kor.

C zem éte .
A szobák ára egy hóra 30 koronától 60 koronáig. Ágy

nemű egy napra 50 fillér. Ebéd (4 tál étel) hetenként 16 korona, 
vacsora 10 korona, reggeli 2 kor. 80 fillér.

D a ru v á r .
A szobák ára 80 fillértől 5 koronáig. Első osztályú étkezés 

(reggeli, ebéd, vacsora) havonként 92 kor., másodosztályú 72 kor.
E lö p a ta k -fü rd ö .

Étkezni 5 vendéglőben lehet; az ételek elkészítése fölöti 
a fürdőorvos mindenkor ellenőrzést gyakorol, a vendéglői árak 
mérsékeltek.

F e k e te h e g y .
Szobák ára két ágygyal naponként 1 korona 40 fillértől

— Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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2 korona 60 fillérig, ágynemű 4C fillér. Napi élelmezés 2 koroná
tól 4 kor. 60 fillérig.

E rd ö b é n y e .
Szobaár ágyneművel 2 koronától 3 korona 50 fillérig. Szol

gálat 20 fillér. A közös étkezésnél 5 tál ételért 2 kor. fizetendő.
F e lső -B a jo m  (B ázn a ).

Szobaárak 0 80—5 kor. Ebéd 1 kor. 80 (111. 
F e re d ö -G y ó g y  (A lg y ó g y -fü rd ö ).

A szobák ára 1'20—4 kor. Az étkezés jó és nagyon olcsó. 
Pensió (teljes ellátás, fürdő, lakás) naponként 4 korona. Reggeli, 
ebéd, vacsora havonkint 05 kor.

F e lix -fü rd ö .
A szobák napi ára l '6 0 -6  kor. Az étkezés étlap szerint 

történik. Ebéd (4 fogás) 2 kor.
F e n y ö h á z a .

Teljes napi ellátás személyenkint 4 kor. Társas ebéd sze- 
mélyenkint 2 korona. Szobaár: kis szoba napjára 2—3 korona, 
nagy szoba 4—5 kor. Szolgálat 30 fillér.

G ánócz.
A szobák napi ára L20—4 kor.-ig. Teljes pensió egy hétre 

24 kor., egy napra 4 kor.
G y e r ty á n l ig e t .

Szoba egy hónapra több személy részére 80 korona. Kis 
pensió 4 kor. Nagy pensió 5 korona.

H a rk á n y .
A nagyszállóban 67 szoba áll rendelkezésre. Szobaárak 

2—2’80 korona.
H á rs fá iv á .

A lakóházakban összesen 100 szoba van. A szobák napi 
ára 1'20—4 koronáig. A konyha jó és olcsó.

H év íz .
Szobaárak 2—3'60 kor. Az étkezés jó és olcsó. 

H e rk u le s fü rd ő .
A szobák napi ára 1 kor.-tól 9 koronáig. A vendégek élel

mezéséről 9 vendéglő gondoskodik.
H om oród .

A lakószobák (80 szoba) egészségesek, de berendezésükben 
csak azt nyújtják, amire szükség van. A vendéglő széles folyo
sója esős időben fedett sétahelyül szolgál; a szobák ára egy hóra 
44 koronától 60 koronáig, egy napra ágyneművel 3 korona. Ebéd
1 kor. 80 fillér.

Ig ló fü re d .
A közös étkezés ára (reggeli, ebéd, vacsora) 2 kor. 80 fül. 

Pensió (lakás, étkezés) 3 kor. Szobák heti ára 9 kor.-tól 38 kor.-ig.
K á sz o n -J  a k a b fa lv a .

A szobák napi ára 1 kor. 20 fillértől 2 kor. 40 fillérig. Élel
mezés napjára 3 korona.

K e re s z té n y s z ig e t .
A szobák egy hétre 10 kor.-tól 24 kor.-ig. Étkezés egy 

hétre személyenkint 24 korona.
K o lo p fü rd ö .

Szobaár: 2 kor. Egy heti étkezés 10 kor.-tól 17 kor. 60
fillérig.

K olozs.
Szobaárak 2 kor.-tól 2 kor. 40 fillérig. Reggeli, ebéd, vacsora 

egy hóra 60 korona.
K o ritn ic z a .

Pensió-ár naponkint (lakás, teljes ellátás, szolgálat) 8 
korona. Szobaár 1 kor. 20 fill.-töl 8 koronáig.

K orond .
Szobaárak 80 fill.-töl 2 kor. 40 fill.-ig. Reggeli, ebéd, vacsora

2 kor. 40 fillér.
L ip ik .

A szobák napi ára 1 kor. 60 fillértől 6 koronáig. Pensió egy 
hóra 195 korona.

K o v ászn a .
A fürdővendégek részére 400 tiszta, egészséges lakószoba 

áll rendelkezésre. A szobák napi ára 1 koronától 3 koronáig. 
Ebéd és vacsora személyenként 40—50 korona egy hóra.

L ub ló -fü rdö .
Szobaárak 2 kor.-tól 6 kor.-ig. Étkezés a közös asztalnál: 

2 kor. 60 fill.
M áln ás.

A lakóházakban összesen 120 vendégszoba van. A szobaár :
1 koronától 2 kor. 40 fillérig. Reggeli, ebéd, vacsora 2 hétre 
30 korona.

M arilla .
A pensió napi ára (mely magában foglalja a reggelit, ebédet, 

vacsorát, lakást és kiszolgálást) a fősaisonban 6'50 és 9 korona 
között ingadozik (aszerint, amint az ebéd 4 vagy 6, a vacsora
2 vagy 3 fogásból áll). Ezen összegben bonfoghltatik egy igen 
szép, tágas, egyszemélyes szoba ára is ; megjegyzendő azonban, 
hogy a pensió ára alacsonyabb, ha a beteg a gyógyhelyet az 
elő- vagy utósaisonban keresi fel, amidőn a lakások amugyis 
25 százalékkal olcsóbbak, vagy ha pedig egy kevésbbé elegáns, 
de azért nagyon kellemes szobát kíván.

P a lio s .
A fürdőépületekben és villákban több 100 szoba áll ren

delkezésre. A szobák napi ára 1 kor.-tól 4 koronáig. Az étkezés 
étlap szerint.

P á rá d .
A szobák napi ára 80 fillértől 10 kor.-ig. Ebéd table d’höte

2 kor. 40 fillér.
P á v e l- fü rd ö .

Az étkezés közös asztalnál vagy étlap szerint történik. Egész 
napi ellátás közös asztalnál 3 kor. Egy szoba ágyneművel 2 kor. 
40 fill.-töl 2 kor. 80 fillérig.

P ö s ty é n .
Az intézet házaiban a szobák ára heteukint 12—30 kor 

A gyógyház vendéglőben napi 3—5 kor.-ért teljes ellátás kapható. 
A Zöldfa-szállodában napi 5—7 kor.-ért csinos szobát és teljes 
ellátást kapnak a vendégek.

B a d n a -B o rb e re k .
Szoba napjára 1 kor. 20 fillértől 5 kor.-ig. Szolgálat, taka

rítás 20 fill. Reggeli, ebéd, vacsora 3 kor. (Havonkint 60 kor.)
R ajecz -fü rd ő .

A szobák heti á ra : 8—20 kor. A konyha mind a három 
vendéglőben jó és olcsó.

R án k fiired .
Társasebéd 2 kor. A szobaár 1 kor. 20 fill.-töl 3 koronáig.

S a v a n y ú k ú t.
Lakás, élelmezés, fürdők, szoba- és fürdőszolgálat 60 kor.- 

tól fölfelé (helenkint).
S toósz .

A szobák napi ára 1 Kor. 40 fillértől 3 kor. 60 fill.-ig. Az 
étkezés közös asztalnál történik. Napi ellátás 3 K. 60 fillér.

S tu b n y a .
A szobák napi ára 1 kor. 20 fill.-től 3 kor. 20 fill.-ig. Az 

étkezés jó és nem drága.
S z e n t-L á sz ló  fü rd ő .

A szobák napi ára 1 kor. 20 fill.-től 5 kor.-ig. Az étkezés 
étlap szerint történik.

S zk lenó .
Szobaár 1 K. 20 fill.-tői 3 K. 20 fill.-ig. Az élelmezés olcsó.

S z liá c s
A szobák napi ára 1 kor. 60 fill.-től 7 kor.-ig, Az élelme

zésről négy vendéglő gondoskodik. Pensió (teljes ellátás, lakás 
stb.) az elő- és utóévadban egy hónapra 230 korona.

S zob ránoz .
A lakószobák napi ára 1 kor. 20 fill.-től 4 koronáig. Az 

élelmezésről két vendéglő gondoskodik. Az étkezés közös asztal
nál történik.

S z o v á ta .
Szobaár (ágynemű nélkül) 1 kor.-tól 5 kor.-ig. Egy ágynemű 

70 fillér. A felső-szovátai vendéglőben ebéd és vacsora (egy hóra) 
60 kor. Az alsó vendéglőben olcsóbb.

T aro sa .
A szobák napi ára 1 kor. 40 fill.-től 7 kor. 20 fill.-ig. Az 

élelmezésről a nagyvendéglő gondoskodik.
A lsó -T á tra fü re d .

A szobaár egy hétre 30 kor.-tól 40 kor.-ig. Rendes pensió 
egy hétre (reggeli, 5 fogás ebéd, vacsora) 40 kor. Egy társasobéd
3 korona.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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T á tra fü re d . n
Szobaárak 2 kort-tól a kor.-ig, Az elő- és utóidénybe tel

jes ellátás (lakás, reggeli, ebéd, vacsora) személyenként 36 kor.-ért 
kapható. Teljes pensio (szobával) a Nagyszál óban 6 koronától 
felfelé. Egy ágyas szoba a Nagyszállodában egy napra 4 koroná
tól, egy ágyas szalonszoba előszobával naponta 10 kor. Étkezés 
(reggeli, ebéd, vacsora) a Nagyszállóban naponkint 8 korona

U J-T átrafü red .
Szobaár 3 koronától 6 kor.-ig. I. oszt. pensio 6 kor., II. 

oszt. pensio 4 kor. 40 fill.
T átra -S zép lak .

Szobák napi ára 1 kor.-tól 5 kor. 60 fill.-ig. Egy szoba ára 
az egész saisonra 80 kor.-tól 300 kor.-ig Az étkezés az étterem
ben és kávóházban étlap szerint vagy pensióban történik. A 
pensió heti ára 24 korona, s áll reggeli, ebéd és vacsorából. 4 — 5 
fogásos teríték ára 2 kor. 40 fill.-től 3 kor.-ig.

V irág v ö lg y .
A szobák ára 1 kor. 20 fillértől 5 kor. 20 fillérig. Kitűnő 

magyar konyha. Pensió (lakás, étkezés és kiszolgálás a fősaison- 
ban (julius 1-től augusztus 31-ig) személyenkint 36 kor. egy hétre, 
elő- és utó-saisonban 30 korona.

S zto jka .
A szobák napi ára 1 kor. 20 fill.-től 3 kor.-ig. Reggeli, 

ebéd és vacsora 2 kor. 40 fillér.
T átra -L om nicz .

Szobaárak 3 kor.-tól 7 kor.-ig. Étkezés hetenkint 24 korona. 
Pensió (a szoba ára szerint változik) reggeli, ebéd és vacsorával 
együtt 10 koronától kezdve. Reggeli 1 kor. Ebéd 3 kor. 60 fill. 
Vacsora 3 kor. 50 fillér.

T orda.
A szobák ára 1-40—3 kor.-ig. Ellátás 15 napra 24 korona. 

T u sn ád .
A szobák napi ára 2—8 kor.-ig. Ebéd, vacsora egy hóra 

60 korona.
T u rv é k o n y i é s  v á m fa lu s i M áriavö lgy i fü rdő .
Szoba-ár 1—2 kor.-ig. Ágynemű 40 fillér. Az étkezés jó 

és olcsó
T h u rzó -F iired .

A szobák ára 1-40—4-50 kor.-ig. Pensió hetenkint 24 kor. 
Teljes ellátás (lakás, kiszolgálás, étkezés) 26 korona hetenkint. A 
fő-saisonban 32 kor.

T ren csén -T ep licz .
A szobák napi ára 1'20—12 kor.-ig.

V ih n y e .
A szobák napi ára 1'20—5 20 kor.-ig. Az étkezés a nagy 

fiirdövendéglő éttermeiben (reggeli, ebéd, vacsora) 3 korona, (a 
heti bérlet 20 kor.). Társasebéd személyenként 2 kor.

V izakna.
Szoba-árak 0’80 -3  koronáig naponkint. Ebéd P20 -2-40 

kor.-ig. Reggeli 50 fillér, vacsora 0*9C—1*40 kor.-ig.
Ezen kimutatás, inaly magában foglalja hazai für

dőink lakás- é3 ellátási árainak hü képét, világosan 
rámutat egy olyan okra, hogy nem a drágaságban vagy 
olcsóságban kell keresnünk a különböző panaszok kut- 
forrását, hanem ama rendszerben, bátran rendszer
telenségnek is nevezhetnénk — mely csak a mi fürdő
helyeinken és nyaralótelepeinken szokásos és divatos.

Csak egy rendszer uralkodik nálunk, mely 
elárulja a szakértelem egyformaságát ős tunyaságát, 
sőt a legtöbb esetben a hiányát is. Nagy hibája 
ugyanis fürdőhelyeinknek, hogy csakis bizonyos rangú 
és rendű vendégek érezhetik jól magukat egyes helye
ken és hiányoznak olyan fürdőhelyeink, ahol minden 
rangú és rendű ember jól óreznő magá,t. Svájczban, 
Tirolban és egyéb frequontált idegenforgalmi helyen, akt 
keveset, akar költeni, olcsón kap teljes ellátást, de ha 
valaki 20—30 frankot és többet akar naponta fizetni,
íz is megkapja az ellenérték l.

Ha ezen helyeken uj vállalat létesül, úgy hírd tik. 
íogv lohetetlen tudomást nem venni ró a; a menetrende
det, képes füzeteket százezerszámra osztogatják ingyen, 
íitünőon kiszolgálják az embert és nincs rangkulönb- 
;ég ; a vendég vendég és minden azon fordul meg, meny-

yit akar fizetni, ügy kiszolgálják az embert mindenütt, 
mint bármelv áruházban: pontosan, ölesén és szolidan. 
Amely hazai fürdőinket hasonló elvek vezérlik, azok 
virágoznak; csakhogy e telepeken nem lehet helyet 
kapni a nagy forgalom folytan.

Éppen ezért az idegenforgalom emelésére az előbb 
cmlitett szakértelmen kívül még töke is szükséges, mely
hez, ha csatlakozik a kartársi összetartás, akkor lehet 
csak nálunk az id-genforgalom emelésére1 komolyan 
beszélni.

Okos pénzembereknek kellene összeülni, akik 
elég pénzt raknának össze íürdötelepek létesítésére, 
meglevők kibővítésére és ha olyan szakképzett embe
reket alkalmaznának, akik az idegenforgalom emelését 
teljesen értenék, akkor egészen más képet öltene a 
magyar fürdőügy és igy az idegenforgalom emelésének 
kérdése is.

A fiirdötulajdonosok az idegenforgalom emelését 
nagyban előmozdíthatnák méltányos bérleti szerződések 
kötésével, a hatóságok pedig támogathatnák a fürdő- 
ügyet azzal, ha a látogatott fürdőkben betiltanák azokat 
a dáridókat, melyek a pihenni vágyó fürdövendégeket 
nemcsak zaklatják, hanem a legtöbb esetben a hazai 
fürdőktől elriasztják.

Állam, hatóság, magántulajdonos és bérlő tekintse 
közkincsnek a b rtokában levő vagy bérletét képező 
fürdőhelyeket. Szükséges, hogy az állam, hatóság, ma
gántulajdonos és bérlő lemondjon arról a hatalomról, 
melyet mint birtokos az ő jogos területén joggal gyakorol
hat, mely joggyakorlat azonban nálunk, sajnos, többnyire 
kiváltságosaknak nyújt olyan előnyöket, melyeket min
den egyes vendégnek egyformán kellene élvezn e. Tá
mogatást, erkölcsi és anyagi áldozatot, illetve befekte
tést vár joggal a magyar fürdőügy az illetékes ténye
zőktől ; mi pedig, mivel csak szakszempontból foglal
kozunk az idegenforgalom kérdésével, kapcsolatot aka
runk teremteni szaktanainkkal, fürdővendég őseinkkel 
oly őzéiből, hogy az egész országból a közvetlen for
rásból nyerjünk adatokat és felvilágosításokat, hogy 
elvethessük a komoly munka magját abba a talajba, 
melyből — kellő, gondos és észszerű művelés mellett 
— idővel egy nagy és életrevaló nemzetgazdasági kér
dés megvalósítása kelhet életre.

Talán egy kissé el is tértünk jelentésünkben attól 
a czéltól, melyet tulajdonképpen kitűztünk magunknak, 
azonban kötelességünknek tartottuk hivatalos jelenté
sünk beterjesztése előtt rámutatni arra, hogy az idegen- 
forgalom emeléséhez e három tényező: pénz, szakérte
lem és kartársi összetartás feltétlenül mogkivántatik. 
Az üzletek pénzügyi részéhez szövetségünknek és igy 
szakosztályunknak sem lehet hozzászólása, mert mint 
erkölcsi testület pénzügyekkel nem foglalkozhatunk. 
Azonban a szakértelem és kartársi összelartás oly 
két fontos tényező, mely már a mi érdekköreinkbe 
vág és ha sikerülend a szegedi közgyűlésből folyólag 
a közvetilésügyi és tanonezszak ktatási osztálylyal 
egyetemben szakosztályunknak oly összeköttetéseket 
létesíteni, melyek alapján szakképzett kartársainknak 
biztosíthatunk a fürdöügyek fejlődésében bizonyos 
positiókat, ha sikerülend a fürdővendéglősöket, kiknek 
legnagyobbrésze eddig nem is ismeri szövetségünket, 
a kartársi összetartás előnyeiről meggyőzni, hogy ezt 
megalapítva, ápolhassuk és fejleszthessük, akkor oly ered
ményt fogunk elérni, mely az idegenforgalom emelésé
nek kérdését egy csapással előbbre vinné.

Mert pénzzel, szakértelemmel és összetartással 
győzhetünk és meghódíthatjuk nemcsak a huzal, hanem 
a külföldi közönséget is.

Ez -k után engedjék meg tisztelt kartársnink, hogy 
rátérjünk jelentésű k azon részére, mely feladataink 
végronajtását körvonalazza ebben az eszendőben.

M egrendeléseknél kérjük  tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. =
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Tisztelt Közgyűlés!
Idegenforgalmi osztályunk ezidei munkássága a 

gyakorlati czélok megvalósithatása szempontjából főleg 
elméleti téren mozgott és igy az idei közgyűlésnek 
újabb befejezett eredményekről legnagyobb sajnálatunkra 
nem számolhatunk be.

Az elmúlt évben szakosztályunk feladatai közé 
tartozott:

1. A .Szállodai és Szállóvendéglői Czimtár“ ki
javítása oly értelemben, amint azt győri kartársaink nevé
ben Kuster Géza kartársunk a szegedi közgyűlésen indít
ványozta, t. i. hogy a nagy-méltóságú m.kir. belügyminisz
térium utján kérjük meg az egyes városok hatóságait, 
hogy a szövetségünk által kiadott czimtárból törülnék 
a zugszállodákat, az alkalmi mulatóhelyeket és bordély
házakat, hogy a második kiadás teljesen megfeleljen 
ama hivatásának, hogy az utazó közönség czéljait tisz
tán szolgálja. Az igy beérkezett és feldolgozott anyagot 
azután be kellett volna hivatalból küldenünk az ipar
társulatoknak, hogy a még igy is fenmaradó esetleges 
hibákat javítsák ki.

2. Tájékozódást kellett szereznünk Kommer Ferencz 
tagtársunk indítványa alapján a külföldi nagyobb 
képes lapok hirdetési árairól, hogy tájékoztatást nyer
jünk, vájjon mennyibe kerülne a legelőkelőbb külföldi 
lapokban hazánk szép vidékeinek állandó ismertetése.

3. A tanonczügyi, közvetitésügyi és az idegenfor
galmi szakosztálynak együttesen ki kell dolgozni oly 
javaslatokat, melyek alapján a nyári fürdőző közönség 
részéről felhangzó jogos panaszok a fürdőtulajdonos, 
bérlő, a személyzet és a fürdőközönség kölcsönös meg
elégedésére a méltányosság szempontjából legyenek el- 
intézhetök.

4. Szakosztályunk tervbe vette, hogy a .Szállodai, 
és Szállóveridéglők Gzimtara* második kiadását ki fogja 
bővíteni a vendéglősök és kávésok czimtárával is, hogy 
egész szakiparunk hü tükrével szolgálhassuk az idegen- 
forgalmat.

Ez a négy nagy feladat háramlott reánk ebben az 
esztendőben és ha csak az előkészítések stádiumáig 
jutottunk el, ennek nem az volt az oka, hogy szak
osztályunk nem dolgozott, hanem akaratunk, munkánk 
és törekvésünk végrehajtása a mai viszonyok folytán 
hajótörést szenvedett.

Ugyanis a czimtár újabb összeállításánál a magas 
kormány támogatása nélkül tehetetlenek vagyunk, mert 
a czimirodák utján beszerzett anyag nemcsak meg
bízhatatlan, hanem oly költséges is, hogy szövetsé
günk mai taglétszámából befolyó egész évi befizetések 
sem fedeznék még a levélbélyeg költségeit sem 
és a szövetség törzsvagyonát szakosztályunk érin
tetlenül óhajtja hagyni. De nemcsak a mai zavaros 
viszonyok kényszer.tettek bennünket a tétlenségre, 
hanem a második kiadás megismétlése ebben az esz
tendőben fölöslegesnek is mutatkozott, mert tudtuukkal 
a szövetség birtokában még mindig van egy pár ezer 
példány az első kiadásból és a központi elnökség kész
séggel bocsájtja ezeket rendelkezésére tisztelt tagjaink
nak, ha ilyenért lovélben az elnökséghez fordulnak.

Mindezen körülmények daczára szakosztályunk 
intenzív munkával végrehajtotta az összes előkészüle
teket és elvégezte mindama feladatokat, melyek az 
újabb czimtár összeállítására szükségesek és csak az 
alkalmas időre várunk, hogy a szakosztályunkon kívül 
álló tényezőknél is megtehessük a kellő lépéseket, hogy 
biztosan elérhessük czélunkat.

Nagyon természetes, hogy a vendéglősök és kávé
sok czimtára is szoros összefüggésben áll a második 
czimtár kiadásával, ennélfogva eme kiadványt is az 
előző okok késleltetik.

=  Hirdetési rovatunkat lapunk olva

Az előadottak alapján kérjük a tisztelt köz
gyűlést, hogy szakosztályunknak a czimtárra vonat
kozó fentebb vázolt előkészítő munkálatairól, me
lyeknek óriási halmazatát, amilyenek a kérdőivek, a 
kérdőíveknek megyék szerinti beosztása, mindmeg
annyi hivatalos akta bemutatása nélkül szíveskedjék 
tudomást szerezni. Sőt ezirányu munkálatunkban nem
csak a szives tudomásvételt kérjük tisztelt tagtársainktól, 
hanem igen értékes támogatásukat is igénybe óhajtjuk 
venni a czimtár elkészítése előtt. Ezért is azon remé
nyünknek adunk kifejezést, hogy midőn most már a 
a szállodások, vendéglősök és kávésok czimtára kinyo- 
matása előtt a korrektúrákat rendelkezésükre fogjuk 
bocsájtani, szakosztályunk oly lelkiismeretes munka
társakat nyer szaktársainkban, akik velünk karöltve 
segitik hazánkban az idegenforgalom emelését szak
szempontból fokról-fokra fejleszteni és előbbre vinni.

Feladatunk második részét végrehajtottuk és 
bekértük azon külföldi illustrált lapok árait, melyekről 
tudjuk, hogy az egész müveit világon elterjedtségnek 
örvendenek és igy ezekben előreláthatólag hazánk szép 
vidékeinek alkalmas módon való ismertetése bizonyára 
felénk terelné a külföldi utazóközönség egy részét.

Ezen árajánlatokból azonban arról győződtünk 
meg, hogy a nagy költségeket egyedül a mi szakiparo- 
saiuk nem viselhetik, ha intensiv módon akarjuk az 
illustrált lapokat igénybe venni, — gyér ismertetés tel
jesen értéktelen volna — ennélfogva azon eszme fog
lalkoztatott bennünket, hogy nem-e volna czélszerü a 
hazai fürdőket és városokat belevonni ezen specziális 
érdekeltségbe. Ám a kérdés megoldása oly nagy hord
erejű, hogy mi a tisztelt közgyűlés plénuma elé ter
jesztjük e kérdés megvitatását és kérjük tisztelt tagtár
sainkat, hogy akár szóval most a közgyűlésen, akár 
Írásban a közgyűlés befejezése után támogassák szak
osztályunkat, tehát szövetségünket tanácsaikkal, tapasz
talataikkal, mert csak igy lehetünk igaz és hü végre
hajtói az összes feladatoknak, melyek döntésre várnak.

Áttérünk most tisztelt közgyűlés múlt évi indítvá
nyunk ama részéhez, mely feladatunkká tette, hogy a 
tanonczügyi és közvetitésügyi szakoszlálylyal együtt dol
gozzunk ki oly javaslatokat, melyek lehetővé tennék 
ama jogos punaszok és bajok orvoslását és megszün
tetését, meiyek nálunk minden alkalommal felhangza- 
nak, ha a magyar fürdőügyről beszélnek vagy imák,

Röviden akarjuk vázolni ama irányelveket, melyek 
bennünket ez indítvány megtételénél vezéreltek.

Ha figyelembe vesszük szakiparunkban a hely- 
közvetités kérdésének hosszú tüzes vonalként való 
végigvonulását, akkor önkénytelenül eszünkbe jutnak ama 
sok és szép beszédek, melyek ebben az ügyben főnö
kök és alkalmazottak részéről évek óta elhangzottak.

Szövetségünk aradi közgyűlése, majd utóbb újból 
egy igazgatósági határozat alapján mi az állami köz
vetítő utján kívánjuk e kérdés megoldását. Ahhoz azon
ban, hogy ezt gyakorlatilag megvalósítsuk, nézetünk 
szerint egy enquettet kellene összehívni az érdekelt 
pii.czérség részéről is és reméljük, hogy igy módunk
ban lesz a másik érdekelt helyről is meghallani az észre
vételeket, melyeknek respektálható részét mi is kész- 
séggol magunkévá 'esszük. Főnökök és alkalmazottak 
igy kicserélvén eszméiket, a gyakorlati megvalósítás felé 
visszük ezt a kérdést oly formában, hogy módunkban 
legyen szakképzett személyzettel ellátni nyaralóhelyein
ket és fürdőtelepeinket.

Ily irányban óhajtotta szakosztályunk igénybe venni 
a közvetitésügyi szakosztály támogatását és amint az 
elnökség évi jelentéséből méltóztattak hallani, ebben az 
ügyben az előmunkálatok folyamaiban is vannak.

Amit pedig a tanonczügyi szakosztálytól, ettől az
óinak becses figyelmébe ajánljuk. =====
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áldásosán működő és össziparunk örök háláját meg
érdemlő szakosztálytól kérünk, ugyancsak belevág szak
iparunk továbbfejlesztésébe és igy közvetett módon az 
idegenforgalom emelésének igen hathatós előmozdí
tója volna.

Merész kérelem ez, tisztelt közgyűlés, melylyel 
ezen tevékeny és gyakorlati sikereket felmutató szak
osztályhoz fordulunk, de ha a czélt tartjuk szemünk 
előtt, ha figyelembe vesszük e szakosztály eddigi mű
ködését, akkor az lebeg szemeink előtt, hogy sokkal 
nehezebb feladatot oldott meg e szakosztály az iskolák 
alapításával és fejlesztésével, mint aminő nehéznek 
látszik azon újítás, melyet mi tisztelettel bátrak vagyunk 
előterjeszteni.

Ugyanis tapasztalatból tudjuk, hogy azon ifjak, 
akik szakiskoláinkat végzik, szakképzettségüknél fogva 
általánosságban iparunk fejlődésének képviselői a nyil
vánosság előtt. Ámde hány olyan tudományszomjas 
ifjú lépett a mi rögös pályánkra, akik magukon kivül álló 
okoknál fogva nem tudták elsajátítani mindazt a tudást, 
amire áhítoznak. Ennélfogva nézetünk szerint gyakor
lati haszonnal járó ujitás volna, ha a kereskedelmi esti 
tanfolyamok módjára, felnőtt alkalmazottaink részére 
rövidebb ideig tartó kursusokat nyitnánk a központban, 
hogy a kellő tudás elsajátítása után azok az ifjak is 
kivigyék az életbe mindazt, amire egy qualifikált szak
iparosnak feltétlenül szüksége van.

A részletekről és kivitelről annál inkább sem szó
lunk, mert ezek esetleges végrehajtására egyedül a szak- 
oktatási osztály hivatott. Azonban, hogy mennyire bele
tartozik az idegenforgalom emelésének keretébe ez a 
fontos ujitás is, azt a tisztelt kartársak bölcs belátására 
és megítélésére bízzuk. S ha anyagilag gyenge is szövet
ségünk, nézetünk szerint a beiratási dijakból, az iskola
pénzekből, a pinczéregyletek és szövetségünk anyagi 
támogatásából egy ilyen felsőbb pinczértanfolyam fenn
tartható volna.

Azt hisszük tisztelt közgyűlés, hogy ezen iparunkra 
mélyen kiható újabb alapítással nemcsak Győr városa 
iránti hálánknak adunk kifejezést, midőn éppen a 
Dunántúl egyik legelőkelőbb helyén vetjük fel ez esz
mét, hanem egyszerre rohamosan visszük előbbre szak
iparunk fejlődését is azzal, hogy lehetővé tesszük azok 
részére is a szaktudás elsajátítását, akiknek erre eddig 
még nem volt alkalmuk. Midőn igy karöltve a felsorolt 
két szakosztállyal szántjuk szakiparunk földjét, az 
elvetett mag termését a mi osztályunk azután feldol
gozva, az idegenforgalom emelésének szolgálatára 
fogja bocsájtani.

Elérkeztünk jelentésünk azon részéhez, melyben 
egy nemzetközi újításról számolhatunk be. Ugyanis a 
„Nemzetközi SzállodásokEgyesülete“ egy sürgönyschémát 
adott ki tagjai részére oly czélból, hogy a külföldi utasok 
sürgönyileg az eddigi költséges ár helyett olcsóbb áron 
rendelhessék meg a szállodákban a lakást. A tisztelt köz
gyűlés tagjainak itt eredetben rendelkezésére bocsájtunk 
egy-egy példányt oly czélból, hogy azt tanulmányozva oly 
irányban határoz zunk, váljon szükségesnek tartja-e a 
tisztelt közgyűlés a magyar nyelven való kinyomatást. Meg 
kell jegyeznünk, hogy ezen Code telegraphiqu czélja az, 
hogy az utasoknak díjtalanul szétosztassanak és hogy 
ezeket akár a bel-, akár a külföldi forgalomban ven
dégeink használhassák.

Ezek után kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy jelen
tősünket szíveskedjenek tudomásul venni és szakosztá
lyunk utján szövetségünket mindama támogatásban 
részesíteni, amire jelentésünkben megkértük tisztelt kar
társainkat, hogy munkálataink gyümölcsét minél előbb 
és minél nagyobb mértékben élvezhessük.

Végezetül van szerencsénk a tisztelt közgyűlés elé

~ = = = ~  Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvass

a következő kérdéseket előterjeszteni szives határozat
hozatal czéljából:

a) Helyesnek és szükségesnek tartja-e szövetsé
günk közgyűlése, ha hazai szépségeinknek a külföldi 
lapokban való ismertetése czéljából a városokhoz, fürdő
tulajdonosokhoz és bérlőkhöz beadványokkal fordulunk 
oly czélból, hogy együttesen (collective) viseljük ezen 
ismertetések költségeit?

Ha a tisztelt közgyűlés ezen kérdésben álláspon
tunkat magáévá tenné, akkor kérjük e pontnál határo- 
zatilag azt is kimondani, hogy a tisztelt közgyűlés a 
munkálatok végrehajtásával a központi elnökséget bizza 
meg az idegenforgalmi osztály belevonásával.

h) Minő álláspontot foglal el a tisztelt közgyűlés 
a jelentésünkben felsorolt helyközvetitési osztály által 
egybehívott pinczérerquettel szemben és a javaslatba 
hozott uj pinczértanfolyammal szemben, melynek végre
hajtásával a tanonezügyi szakosztály volna megbízandó ?

. c )  Szükségesnek és czélszerünek tartja-e a tisztelt 
közgyűlés a nemzetközi szállodások által forgalomba 
hozott sürgöny-kulcs kinyomatását és tagjaink közötti 
terjesztését?

Az előadottakkal kimerítettük ezidei anyagunkat 
és jelentésünket azon hő óhajunkkal fejezzük b e : vajha 
a magyarok Istene engedné meg, hogy az idegenfor
galom emelését czélzó munkálatainkat siker koronázza 
és hogy ebből összes kartársaink újabb és újabb erő
forrást nyerhessenek ama küzdelmekhez, melyekből 
szakiparunk minden egyes tagjának bőven kijut a 
modern élet versenye és követelményei folytán!

Budapest, 1905 augusztus 19-én.
Barta Béla Stadler Károly

jegyző. elnök.

A közgyűlés a jelentést a benne foglalt összes 
indítványokkal, melyek pontonkint terjesztettek elő, együtt 
egyhangúlag elfogadta és érvényesítés czéljából a köz
ponti igazgatósághoz utalta.

A napirend következő pontjai értelmében Willburger 
Károly helyettes föpénzláros terjesztette elő ezután 
a szövetség 1904—1905. évi zárószámadását, amely 
szerint a szövetség vagyona 6872 K. A közgyűlés a 
felügyelő bizottság tagjai állal felülvizsgált zárószáma
dást helyesléssel tudomásul vette és az elnök indítvá
nyára a fölmentvényeket egyhangúlag megadta.

Lapunk t. előfizetőinek jogügyi kérdésekben jogügyi
munkatársunk tanácscsal díjtalanul szolgál.

j H I R M A N N  F e r e n c z
ts ’Sts’íts'J R É Z Á R U G Y Á R A

BUDAPEST, VII., CSÁNYI-UTCZA 7— 9.

I l i i !  T T ’észit sörkimérö készülékeket,
S i |§j Jl X  bor- és sör-szivattyukat, bor- 

és sör-csapokat és mindennemű 
P|Í| pinczegazdasági czikkeket. |fte

: l l f i l  Elvállal régi szénsavas készülékek IpK;
légnyomásra való átalakítását.^  É tJ k

rj8

r

mindig lapunkra hivatkozni.
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Indítványok

I. A „Somogyvármegyei vendéglősök és korcsmárosok 
egyesülete" indítványai.

A „Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" 
tekintetes elnökségének.

Budapest.
A Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége közgyűlési meg

hívójában foglalt napirend VI. pontja értelmében van szerencsénk 
a következő indítványokat bejelenteni.

1. Egyesületünk indítványozza, hogy a Magyar Vendéglő
sök Orsz. Szövetsége tegye magáévá a buteliamérőh elleni mozgal
mat, akik a korlátlan italmérőkkel versenyeznek, a törvényeket 
nem respektálják, sőt kíjátszák, ami által a tultorhekkel küzdő 
italmérőnek tetemes kárt okoznak.

2. Egyesületünk indítványozza, hogy a Magyar Vendéglősök 
Szövetsége tegye magáévá az egyesületünk által már is megindí
tott, sőt a kaposvári pénzügyigazgatósághoz is beterjesztett ama

kérvényünket, hogy a mézsörelárusitás fogyasztási acló alá vonás- 
sék. Mert, mint az a kaposvári vegyészeti állomás által kiadott 
bizonyítvány igazolja, a mezsörben nagymennyiségű alkohol foglalta
tik, amiért is a vásározó nép a mézsört majd úgy fogyasztja, 
mint a közönséges sört és számtalan nagyobb mennyiségű méz
sört fogyasztó ember a mézsörtől teljesen részeg

3. Egyesületünk indítványozza, hogy a Magyar Vendéglősök 
Orsz. Szövetsége hívja fel azon vendéglősegyesületeket, ipartársula
tokat stb., melyek ez idő szerint még nem tagjai az orsz szövetség
nek, hogy legyenek ennek tagjaivá, továbbá fejtsen ki a szövetség 
akcziót az iránt, hogy azon megyékben, melyekben még ezidő- 
szerint vendéglősegyesület vagy ipartársulat nem létezik, ilyenek 
létesüljenek, mert csak igy lehet az orsz. szövetséget közös aka
rattal támogatni s egy megindított országos mozgalmat könnyeben 
megvalósítani. Maradtunk teljes tisztelettel.

Kaposvár, 1905 aug. 28-án.
Máyer Bérezi, Griinwald Mór,

jegyző. elnök.

A közgyűlés a somogyvármegyei vendéglős egye
sület által a zárt palaczkmérők ellen indítványozott 
mozgalmat mellőzte, ellenben a méz-sör elárusitást 
megadóztatni kívánja és a szövetség szélesebb körű 
propagálását javasolta.

II. Springer József (Budapest) indítványa.
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“

Tekintetes Elnökségének
Budapest.

A múlt évben Szegeden tartott szövetségi közgyűlés elé a 
„Budapesti korcsmárosok Ipartársulata" nevében, mint ennek a 
társulatnak ezidőszerint is elnöke, inditványnyal járultam aziránt,
hogy a szövetségi közgyűlés foglalkozzék a vendéglősök és korcsmá
rosok részére alakítandó országos fogyasztási hitelszövetkezet eszmé
jével, a szövetség igazgatósága vegye kezébe az ügyet és valósítsa 
meg az eszmét.

A közérdekű inditványnyal nem volt nagy szerencsém, mert 
a szövetség igen tisztelt igazgatósága feltételhez kötötte magát az 
ügygyei való foglalkozását is és pedig oly feltételhez, amit teljesí
teni nem áll módomban. Tehát a szövetség igazgatósága érdem
ben nem is foglalkozott az inditványnyal.

Azóta egy év telt el, moly idő alatt ebben az ügyben sokat, 
de talán az egész munkát is lehetett volna elvégezni. És mint
hogy az eszmét a kisebb existencziáju korcsmárosok érdekében 
nemcsak üdvösnek, hanem megvalósíthatónak is tartom, mint
hogy továbbra a vendéglősök és korcsmárosok országos fogyasz
tási és hitelszövetkezetét nagyfontosságu közgazdasági intézmény
nek is tartom, minthogy végül ennek az ügynek tanulmányozása, 
illetve megvalósítása a magyar vendéglősök szövetségének fel
adatává tartom: a kisebb üzletü és a megélhetésre nehéz küz
delmet kifejtő korcsmáros iparosok érdekében a szóban forgó 
ügyet ismét napirendre hozom és pedig mint a saját (egyéni) 
indítványomat és kérem azt a Győrött tartandó szövetségi köz
gyűlés elé terjeszteni.

In d í tv á n y .
Mondja ki a Magyar Vendéglősök Országos Szövetségének 

Győrött tartó közgyűlése, hogy hozzájárul a vendéglősök és korcs
márosok országos fogyasztási és hitelszövetkezet létesítéséhez és 
utasítja a szövetség igazgatóságát, hogy az indítványt a szakkörök 
bevonásával mentöl előbb, de legkésőbb egy éven belül hajtsa végre.

In d o k a im  a kővetkezők: 1. A jelzett szövetkezel létesítése 
által a közép és kisebb korcsmárosok abban a gazdaságilag igen 
előnyős helyzetbe jutnak, hogy italszükségleteiket a szövetkezet 
utján közvetlenül a termelőtől szerezhetik be és igy már a be
vásárlásnál jóminöségü dalok birtokába jutása mellett feltétlenül 
olcsóbb árakat érnek el. 2. Ennek lehetővé tétele mellett meg
mentjük az országban levő nagyszámú korcsmárosokat a bor és 
egyéb italokkal kereskedők nyerészkedő kihasználásától és őket 
ezáltal, mint iparosokat anyagilag függetlenné tesszük. Az a haszon 
tehát, ami a korcsmárosok révén az italkereskedök zsebébe ván
dorolt eddig, a korcsmárosoknak maradna meg és a mai gazda
sági viszonyok és a folyton emelkedő adók és illetékek, a folyton 
emelkedő lakbér és a folyton dráguló élclmiczikkek tekintetbe 
vétele mellett, nagyon is rájuk fér.

3. A fogyasztási szövetkezet utján tehát sokkal olcsóbban 
szerezhetjük be a kimérés alá kerülő bort, sört, pálinkát és bor- 
vizeket és amellett válogathatunk a minőségben is, de ugyancsak 
olcsóbban juthatunk egyéb szükségleteinkhez is, ilyen a hús, 
liszt, zsiradék, burgonya, ezukor, kávé, fűszerek, rizs, hagyma, 
zöldség stb., valamint a tüzelőanyaghoz is. És minden szükségleti 
czikkünk elsőrendű és olcsóbb lehet, mert közvetlen a termelőtől, 
tehát első kézből szerezzük be nagyban és nem leszünk kényte
lenek a közvetítő kereskedelemnek is adózni. Do magára a ter
melőre is előnyösebb ez az állapot, mert ő is felszabadul a köz
vetítő kereskedelem költségei alól. A szövetkezet közgazdasági

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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előnyei tehát nyilvánvalók, de különösen a kisebb tizletü kartár
saink anyagi ós gazdasági érdekei nyernének igazán megérdem- 
lőtt istápolást, mit az országos szövGtscg egyéb közhasznú tövé- 
kenysége mellett kötelességének tekintem.

tisztelt közgyűlés ! Ha valaki ismeri a kisebb korcsmárosok 
megfeszített küzdelmét a mindennapi kensérért, a családfcntar- 
tásáért és a tőlük követelt terhek elviselő.- eért — úgy én ismerem. 
b,s csupán hangsúlyozni óhajtom, hogy a kisebb existencziáju 
korcsmárosokat mindenki tetszése szerint bánihatja az éjjeli őrtől 
elkezdve a pénzügyi hatóság többféle és többoldalú közegéig. Az 
adó- és illetékkivető-bizottságok folyton nagyobb terheket raknak 
vállaikra, mindehhez járul még a különböző érdekcsoportok és 
kartellek által teremtett tisztességtelen verseny is ós nincs ez 
országban senki, ki a kisebb korcsmárosok helyzetével törődne, 
aki őket megvédené és aki sorsukkal azonosítaná magát. Pedig 
mindnyájan aránylag a legtöbb közterhet viselik, mindnyájan 
becsületes polgárai ed is hazánknak, Ezek a szempontok vezet
tek indítványom megtételére, ezek az indokaim, kérem a tisztelt 
közgyűlést, méltóztassék indítványomat egyhangúlag elfogadni, 

Karlársi üdvözlettel maradtam.
Budapest, 1905 augusztus 31.

Springer József, 
korcsmáros.

A közgyűlés ezen indítványt, tekintettel arra, hogy 
a szövetségi alapszabályok minden spekulácziószerü 
üzleti vállalkozást eleve kizárnak, s a szövetség vagyona 
kétes ós bizonytalan üzleti vállalkozásba nem kooz- 
káztatható, az indítványt Guruld János, Hauer Bertalan, 
Priváry Pál hozzászó'ása után egyhangúlag elejti, 
illetve mellőzni határozza.

III. Ratlocsay Imre (Pécs) indítványai.
Pécsett, 1905 szeptember 2-án.

.1 „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ 
tek. központi igazgatóságának

Budapest.
Tekintetes Igazgatóság!

Alulírottak, mint az orsz. szövetség újonnan belépett tagjai, 
bátrak vagyunk a tek. igazgatósághoz a következő indítványokat 
—• azon alázatos kérelem kapcsán — beterjeszteni, miszerint 
kegyeskedjék azokat, mint országos érdeküeket a közgyűlésre tár
gyul kitűzni.

1. A pénzügyminisztériumnál lépések teendők az iránt, hogy
mindazon városokban, melyekben ötvennél több vendéglős és 
korcsmáros van, úgy az italmérési illeték, mint a jövedelmi adó
kivető bizottságba 2—2, az ipartársulat által évröl-évre választott ipar- 
társulati tag neveztessék ki bizottsági tagul. In d o k o k  : Daczára, 
hogy a vendéglősök és korcsmárosok képezik úgy az állam, mint a 
város egyik legtöbb adót kivető osztályát, az adókivelő bizott
ságokban országszerte csak alig van vendéglős. Nagyobbrészt 
gazdag kiváltságosak ülnek a bizottságokban, miáltal — nem is
mervén a vendéglősök üzlettorgalmát — számtalanszor megtör
ténik, hogy míg egyesek jövedelmükhöz képest alig fizetnek adót, 
mások azzal túl vannak terhelve. Ezen visszás állapotot igazság
talan adókivetést — szerény véleményünk szerint — úgy véljük 
megszüntethetőnek, ha miniszteri rendelettel elrendeltetnék, hogy 
mindennemű adó- és illelékkivető bizottságba küldetnék ki tagul 
az ipartársulatok által. _ ,

2, A pénzügyigazgatóságok a törvény által előirt, a lakosság
létszáma arányéiban megállapított létszám felett engedélyt ne fal
hassanak. Minden korcsmaengedélyért benyújtott kérvény elinté
zése előtt az ipartársulat véleménye kérendő ki, s ha a döntés 
ez utóbbinak nem felelne meg, joga legyen az ipartársulatnak azt 
bélyegmentesen a pénzügyminiszterhez megfelebbeznt. In d o k o k  . 
A törvény előírja, hogy 40000 lakossal biro városokban minden 
500 lakosra egy korcsma engedélyezhető. A pénzügyigazgatoságok, 
hogy több italmérési illetéket és jövedelmi adót érhessenek el, 
nemcsak hogy figyelembe nem veszik a törvény e rendelkezését, 
hanem annyi engedélyt adnak ki, amennyi csak kérve lesz, mi
által csak a tisztességtelen verseny idéztetik elő. Ami az ipai- 
társulatok véleménye kikérését illeti, szerzett szomorú tapaszta
lataink késztetnek arra, hogy a beavatkozásba illetékes helyen 
jogot és alkalmat keressünk. Megtörtént ugyanis, hogy piotekczio 
utján oly egyén is kapott korcsmajogot, akit a társadalom 
másutt -  kizárt a maga kebeléből. Az llletö „ 1 n i ’ 
nevetségesen olcsó árakon árusított, adósa ma a - ’
sőt nem fizette ki adóját, illetékét, fogyasztási adóját sem. Az 
államnak nem volt haszna, de a szomszéd korcs^f/'osô f rzonkie" yfeön 
megkárosodtak, do az illető a bitolt is tncginga ’ • . fngvlsz! 
a korcsmárosok azóta úgy a pénzügyigazgato g, kitéve
tási adóhivatal részéről folytonos

H. Bornagykereskedőknek ne adassák fém
clárusiteísi engedély, a meglevők vonassa no. >,, ' , ; . , \ grHam]íeres volna keresztülvihető, a korcsmái engedély yel b»o bornagykeres 
kedök ne egyezhessenek ki a fogyasztási ni ma - '•

In d o k o k : A korcsmajoggal bíró bornagykoreskodőknek — 
tisztelet a kivételnek — két egymásmellen levő pinezéjük van. A 
nagyobb pinezére nézveafogyasztásiadóhivatallalki vannakegyezve, 
ebben tetszésük szerint pinezézhotnek, anélkül hogy ellenőrizve 
volnának. A korcsmái pinezéjükben eladott mennyiség után fizet
nek fogyasztási adót, de hogy hogyan, kiviláglik abból, hogy bár 
egy hordó volt a korcsmái pinezében náluk egy borkereskedőnél, 
mégis ötféle bor került a vendég elé és bár legkevesebb 25—35 
hektoliter bort ad el évente, az elmúlt évben i-0 kor. fogyasztási 
adót fizetett. Eltekintve attól, hogy ezáltal úgy az állami, mint 
városi háztartás a fogyasztási, jövedelmi és pótadónál károsodnak 
mert fogyasztási adót alig fizetvén potom áron szállítják boraikat 
üvegekben nemcsak magánvevőknek, hanem — mi még nagyobb 
baj — korlátolt kimérési joggal biró szatócsoknak is, kik az így 
szállított borok után szintén nem fizetnek fogyasztási adót és sok
kal olcsóbban árusítják boraikat, mint mi — alig lévén regiejiik 
— még mindig nálunk többet nyernek, kik óriási terheink alatt 
majdnem összeroskadunk.

4. Kifőzéselchez iparengedély legyen váltandó : ezek tulaj
donosai fizessenek iparkamarai és jövedelmi adót. In d o k o k  : A ki
főzések országszerte gombamódra szaporodnak, min nem is cso
dálkozhatunk, hisz egy jó kifőzés többet jövedelmez egy jólmenő 
vendéglőnél, mert míg a vendéglős óriási házbért, illetéket, adót 
fizet, személyzetet tart, világításért, fűtésért, a pompás berende
zésért és annak jőkarban tartásáért óriási összegeket fizet, addig 
a kifőző saját lakásán — mely után csak közönséges házbért 
fizet — 2 - —30 vendéget egy szakácsnővel szolgáltat ki, sőt még 
házon kívül is küld ételt. Kiadása alig lévén féláron adja az ételt, 
mint a vendéglős, a fogyasztási adóra nézve pedig ki lévén egyezve 
pinc/.éjéből olcsón árusítja vendégeinek a bort a borkereskedő által 
neki kedvezményes árban küldött palaczkokban, a sörös által 
küldött söröket formiilis kis vendégifijében anélkül, hogy a ható
ságok vagy pénzügyőrség ez ellen valamit tennének.

5. Nagyobb városokban töröltessék el a záróra. In d o k o k  : A 
nem államosított rendőrségek nagyobbrészt túllépik hal ásk őrü
ket, amennyiben némely vendéglősnél tulszigoruan járnak el a 
záróra tekintetében, mig másoknál, ba reggelig is nyitva tartanak, 
szemet hunynak.

6. Mint minden iparos kötelessége az ipartestületbe lépni, 
agy köteleztessék minden szállodás, vendéglős, korcsmáros, kávés az 
ipartársulatba lépni. In d o k o k  : Tapasztalat bizonyítja, hogy szak
mánk annyiféle elemből áll, mint semmiféle más szakma, kivéve 
tán a kereskedelmit, sőt még ez sem, mert ehhez is némi elő
tanulmány és gyakorlat kívántatik A mi szakmánk befogad min
denkit, lett légyen az bármi foglalkozású is azelőtt, ki aztán nem 
is törődik közügyeinkkel, mert a korcsmárosok nagyobb része 
úgy gondolkozik, hogy van elég régi, nagy vendéglős, lépjenek 
be azok az ipartársulatba. Bizonyítéka ennek, hogy a pécs-baranya
megyei ipartársulatnak tiz éves fennállása után csak 60 tagot 
számlál, holott l’écs-Baranyában legalább is 6?0 korcsmáros van. 
A tekintetes igazgatóság alázatos szolgái

Weisz Sándor. Radocsay Imre,
h. elnök.

A közgyűlés Radocsay Imre, Májer Ferencz hosszabb 
felszólalása, dr. Sildóssy János szakszerű magyarázatai, 
Gundel János, GlücTe Frigyes hozzászólása után csak 
annyiban fogadja el, hogy utasiija az elnökséget, mi
szerint tegyen lépéseket aziránt, hogy az italmérési 
illetékkivető bizottságba 2—2 tagot az ipartársulatok 
küldhessenek, továbbá, hogy a létszám betartassák, to
vábbá, hogy bornagykereskedőknek ne adassák korcsmái 
és palaczkboreiárusitási engedély, a meglevők vonas
sanak be, ha pedig ez nem volna keresztülvihető, a 
korcsmái engodélylyel biró bornagykereskedök ne egyez
hessenek ki a fogyasztási adóra nézve. A többi indit- 
ványpontozatot a közgyűlés egyhangúlag mellőzte.

IV. Nagy Lajos (Arad) indítványai.

Nagy Lajos aradi ipartársulati elnök az étlapok 
kizárólagos magyar nyelven Írása érdekében a követ
kező indítványt nyújtotta b e :

Tekintetes Elnökség!
Mélyen tisztelt közgyűlés !

Ismeretes dolog előliünk az a sajnálatos körülmény, hogy 
vendéglőinkben idegennyelvü étlapok is forgalomban vannak. Ha 
tekintetbe vesszük azt, hogy a külföldön — még a lengyel tar
tományokban is — kizárólag egy nyelven, az ország nyelvén 
vannak az étlapok kiállítva, azonnal beláthatjuk, hogy éppen 
Magyarországon idegennyelvü étlapokat használni nagyon elhibá
zott dolog. Amidőn a nemzet nyelvének, az édes magyar nyelv 
jogának érvényt akar szorozni, különösnek tartom, hogy ven

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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déglőink, hol annyi sok ember fordul meg, háttérbe szorítják a 
magyar nyelvet. Kétségtelen, hogy mi magyar vendéglősök, nem 
hazafiatlanságból teltük ezt így, de viszont rajtunk múlik, hogy a 
magyar nyelvnek e sérelmét megszüntessük. Hiszen a jelen körül
mények között, ha idegen vendég tér be hozzánk, minden bizony
nyal maga is elcsudálkozik azon, hogy Magyarországon boldogul 
a magyar nyelv ismerete nélkül Német nyelven társalognak a 
vendéglőkben idogennyelvü étlapokat használnak, talán nem is 
Magyarországon vagyunk.

Tisztelt Közgyűlés! Lehet hogy 1 nyegtelennek látszik a 
kérdés, de meggyőződésem szerint a legkevésbbé sem az. ila mi 
külföldre megyünk, igyekszünk az illető ország nyelvét legalább 
nagyjában megismerni, mert tudjuk, hogy máskép nem értethetjük 
meg magunkat. S ezzel megindokoltam azt is, mért van szükség a 
kizárólagos magyar étlapokra. Az a külföldi utas lássa, tapasz
talja, hogy ha Magyarországba jön, nehezen boldogul, ha magyarul 
nem tud. Vegye észre, hogy az ország, ahol tartózkodik : Magyar- 
ország. Erezzék ezt idogenajku honfitu'saink is.

Igaz, hogy a társadalom magatartása is hozzájárul a szo
morú állmotokhoz. Do tegye meg mindenki tehetsége szerint a 
kötelességét. A legkisebb, amit mi, magyar vendéglősök tehetünk 
az, hogy száműzzük az idegennyelvü étlapokat. Ennélfogva bátor
kodom a t. közgyűlésnek elfogadás végett a következő indítványt 
benyújtani :

Határozza el a vendéglősök országos kongresszusa, hogy 
ezentúl vendéglőinkben kizárólag magyarnyelvű étlapok fognak 
használtatni.

Kérem indítványomnak tárgyalását és elfogadását.
Aradon, 1905. augusztus hó.

A tekintetes közgyűlésnek kész szolgája:
Hagy Lajos. 

szállodás.
Miután Nagy Lajos ezen indítványt még a köz

gyűlés előtt önszántából visszavonta, a közgyűlés át
téri ugyancsak Nagy Lajos következő inditványcsoport- 
jának tárgyalására.

V. Nagy Lajos (Áradj indítványai.
Tekintetes Elnökség!
Mélyen tisztelt Közgyűlés !

Nap-nap után fájdalmas érzéssel tapasztaljuk, hogy a magyar 
vendéglősipar még ma sem érte el a haladásnak azon fokát, 
melyet más a mienknél kevésbbé fontos iparágak már régen 
túlhaladlak. Valamennyien akik igaz szeretettel vagyunk a ven
déglő, kávés, szálloda és korcsmái ipar iránt, látjuk és tudjuk, 
hogy iparunk legfontosabb ügyei még ma is rendezetlenek. Habár 
való igaz, hogy az utóbbi években igen sok üdvös intézkedéssel 
találkoztunk, amiért elsőbben a „Magyar Vendéglősök Oiszágos 
Szövetsége" érdemes vezetőinek tartozunk a legtöbb hálával és 
elismeréssel, mégis be kell ösmernünk, hogy a munkának csak 
a kezdetén vagyunk. Szerény véleményem szerint, a nagyközön
ség még ma sem méltányolja érdeme szerint a magyar vendéglő, 
kávés, szállodás- és korcsmárosipart. Be kell vallanunk, hogy a 
nagy összességgel szemben, elenyészően csekély azok száma, a 
kiket a társadalom méltóan megbecsült. Úgy érzem, a Magyar 
Vendéglősök Országos Szövetségéinek tekintetes közgyülésehelyesli 
azon meggyőződésemet, melyet a következőkben bátorkodom ki
fejezni : mindannyiunknak rajta kell lennünk, hogy a magyar 
vendéglőipar minél előbb a haladásnak és fejlődésnek azon 
magaslatára emelkedjék, ahol a müveit nyugati államok ezen 
ipara már régen áll. Hogy ezen nemes szándékunk megvalósul
hasson, arra kell törekednünk, miszerint a mi iparágunknak is 
minél több elméleti és gyakorlati tudással bíró munkásai legyenek. 
Nemde valamennyien tudjuk, hogy a hízónkban levő összes ipar
ágak munkásainak elméleti és szakmabeli kiképeztetésére úgy az 
egyes iparágak mesterei, de főleg a kormány évtizedek óta 
minden eszközt, módot és erőt felhasználnak, csak éppen a 
magyar vendéglőipar az a mostoha, mellőzött, sokszor lenézett, 
megrugdosott gyermeke a társadalomnak, amelynek munkásaival 
sem mi magunk, sem a kormányzó hatalom sohasem törődött 
és fájdalom ma sem törődik.

Azon kell lennünk, hogy iparunkat az oda nem való elemek
től megtisztítsuk és minden eszközzel, áldozatkészséggel arra kell 
iparkodnunk, hogy a magyar vendéglőipar n unkásai, pinezérei és 
a jövőben főnökei, vezetői, úgy szakmájukban, valamint a tár
sadalomban minden jogos kívánságnak és várakozásnak meg
feleljenek.

Tekintetes Közgyűlés! Midőn minden félreértés elkerülése 
végett előre is bocsánatot kérek, tisztelettel kijelentem: elösme- 
rem, hogy iparunknak, hála Istennek ma is több nagyérdemű, 
általánosan tisztelt és megbecsült tagja van de az is vsló igaz, 
hogy ezen a téren még sokat, do igen sokat kell tennünk, hogy a 
müveit nyugat vendéglőiparával a versenyt sikeresen felvehessük.

Nemes czélunk elérhetésének egyik legnevezetesebb eszköze : 
a szakirányú pinczériskola. Ezen igazság eroie hatotta volt át a 
budapesti szaktársakat, élükön a mi érdemekben gazdag, áldozat

kész és fáradságot nem ismerő büszkeségünkkel: Oliick Frigyes 
úrral, akkor, midőn tiz év előtt hazánkban az első pinezérszak- 
iskolát megállapították és azóta virágzásba hozták. Ugyancsak Glück 
Frigyes ur áldozatkészsége folytán létesült az országban három, 
négy nagyobb városban, igy Aradon is egy-egy szakiskola. Az egyes 
vendéglő-ipartirsulatok és a pinezéregyesületek dicséretére legyen 
mondva, anyagi erejükhöz képest mindent megtettek, hogy az 
iskolák ne csak megnyíljanak, hanem a jövőben fenn is álhassa
nak. De minden igyekezet és áldozatkészség hajótörést szenved 
azon rendezetlen állapotokon, melyek a pinezértanulók és főnökök 
között fennállanak. Ezen kijelentésem igazolására elegendő, ha 
megemlítem, hogy a legtöbb borfiu, pikkoló beáll egy-egy főnökhöz 
anélkül, hogy a főnök és a fiú illetékes hatóság előtt, mint 
ahogyan az minden más iparágnál és kereskedőknél törvény által 
megállapított kötelesség, szerződést kötne, ami természetes követ
kezménye, hogy a fiú akkor távozik cl az üzletből, amikor neki 
tetszik. A másik főbenjáró baj az, hogy az iparhatóságok a 
pinezértanulókat akkor oldják fel a szerződés köteléke alól, ami
kor a (iunak avagy hozzátartozóinak jól esik. Ezek a veszedelmes 
bajok okai annak, hogy egy-egy tanuló tizenkét hónap alatt tizen
kétszer is változtatja helyét. A fent jelzett és a valóságnak meg
felelő állapotok mellett a vidéken szervezett pinczérszakiskolák 
nem képesek megerősödni, mert a beiratkozott tanulók vagy csak 
szórványosan, avagy egyáltalán nem járnak iskolába. Mivel pedig 
az iskolákban nevelődő müveit, tisztességes, szakavatott és meg
bízható pinezérekre, a magyar vendéglőipar jövő oszlopaira égető 
szükségünk van: a következő tiszteletteljes inditványnyal járulok 
a tekintetes közgyűlés elé :

1. Mondja ki a „Magyar Vendéglősök Országos Szövetségé"- 
nek V-ik rendes közgyűlése, hogy a pinczérszakiskolák felállítását 
égetően szükséges kérdésnek tekinti és ezért megkeersi a szövet
ség kötelékébe tartozó vendéglöipartáraulátokat, hogy központjaikon 
pinczérszakiskolái állítsanak fel, vagy annak felállítását az illetékes 
hatóságoknál szorgalmazzák; u szervezésben segédkezzenek.

2. A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége" elnöksége 
megkéretik : a szövetség V-ik közgyűlésének határozata alapján 
személyesen keresse fel a m. kir. kereskedelmi és vallás- és köz
oktatásügyi miniszter urakat, előadván azon tűrhetetlen állapotokat, 
melyek a pinezértanulók alkalmazása, azoknak félfogadása körül 
még ma is fennállanak és erélyesen kérelmezzék, adjanak ki 
sürgősen olyan rendeletet, mely szerint minden főnök köteles a 
hozzá beszegödő pinczértanulóval az iparhatóság előtt szerződést 
kötni. A szerződésben bennfoglaltassék, hogy minden főnök köteles 
a hozzá beszegődött pinezértanuló iskolába járásáról gondoskodni.

3. A miniszter utasítsa az elsőfokú iparhatóságokat, hogy 
a szerződés alapján beszegődött tanuló a szerződést csakis a főnök 
meghallgatásával bonthatja fel és viszont.

4. Pinczcr-munkakönyvet csakis az elsőfokú iparhatóság előtt 
felszabadított pinezértanuló kaphat.

5. Az iparhatóság csakis azon esetre ezabaditsa fel a pinezér- 
tanulót, ha törvényes iskolai bizonyitványnyal igazolja, hogy tanuló
ideje alatt a pinczérszakiskolát, annak híjával az ismétlő vagy 
iparos-tanoncziskolát rendisen látogatta.

Indítványomnak, melynek szükséges voltát a tek. közgyűlés 
minden egyes igen tisztelt tagja átérzi, elfogadását kérve vagyok

a tekintetes közgyűlésnek
Aradon, 1905 augusztus hó.

kész szolgája: 
Nagy Lajos, 

szállodás.
A közgyűlés az indítványokat tanulmányozás vé

gett kiadta a központi igazgató - tanácsnak, ellenben 
Nagy Jenő József (Budapest) következő, elkésetten ér
kezett indítványát, melyben a kongresszusokra védnök 
felkérését javasolja, mellőzte.

VI. Nagy Jenő József (Budapest) indítványa.
Tisztelettel indítványozom, hogy a „Magyar Vendéglősök 

Országos Szövetsége“ közgyűléseit a szövetség kötelékén kívül álló 
előkelőség védnöksége alatt tartsa s e tiszteletbeli állásra esotröl- 
esetre annak a törvényhatóságnak (vármegye, szabad kir. város) 
főispánját, vagy annak a városnak polgármesterét kérje fel, a 
melynek területén a szövetség tanácskozik."

I n d o k o lá s : A kultúra, a közlekedés s a kereskedelem 
fejlődésével párhuzamosan szaporodik azon alkalmak száma, a 
melyekben a nagyközönség szövetségünk tagjaival érintkezésbe 
lép. Az ellátást, üdülést kereső közönség jogos igénye az, hogy 
szükségletei megfelelő kielégítést találjanak, viszont a szövetség 
érdeke, hogy tagjai működésűk közben társadalmi támogatásban 
részesüljenek. E czélok megközelítésén fáradozik szövetségünk, 
de nézetem szerint azért nem kiséri törekvéseit az óhajtott siker, 
tanácskozásaiban csupán tagjai vesznek részt s csak elvétve 
nyílik alkalom arra, hogy egyrészről a nagyközönség jogos igényeit, 
másrészt óhajait, érdekeit illetékes tényezők közreműködésével 
elősegítse. Ilátorkodom hinni, hogy ha szövetségünk az általam

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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ajánlott formában lépne szorosabb érintkezésbe a társadalomnak 
említett előkelőségeivei, a kik eddig csupán, mint vendégek vettek 
részt, hogy ez a közvetlenség mindkét irányban jó eredményt 
vonna maga után. K reményben isméden indítványomat s tisztelet
tel kérem annak elfogadását.

Kelt Budapesten, 1905 szeptember hó 4-én.
Nagy Jenő József, 

vendéglős, szövetségi tag.
Priváry Pál a következő indítványt adta be:

VII. Priváry Pál (Szeged) indítványa.
A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége“ 

tek. központi igazgatóságának
Budapest.

Alulírott tisztelettel kérem a tek. igazgatóságot, hogy a f. 
évi szept. hó 11—14-én Győrött tartandó V. évi rendes közgyű
lés elé alábbi indítványomat előterjeszteni méltoztassék:

„Mondja ki a közgyűlés, hogy úgy a vendéglői ipar, mint 
a korcsmái jog gyakorlására szükséges, a hatóság által kiállítandó 
erkölcsi bizonyítványok és egyéb igazolványok csak azon esetek
ben állitandók és szolgáltatandók ki, lia előbb e tárgyban a helyi, 
törvényesen fennálló vendéglösipartársulatnak, mint erkölcsi testü
letnek véleménye kéretik ki, és ennek véloményes jelentése alap
ján hozassák meg az illetékes hatóság által az italmérési enge
dély kiadhatására vonatkozó határozat. Jelen indítványomat a 
következőkben indokolom:

Általános panaszként hangzik az országban mindenfelé ven
déglős és korcsmárosok körében, hogy az italmórési engedélyeket 
szabály és törvény ellenére sok esetben igazságtalanul szolgálta - 
ják ki, s pedig olyanok részére is, kik arra teljesen érdemedé
nek, miáltal a magyar vendéglői ipar jó hírneve nem emelkedik, 
sőt hanyatlik. Tudott dolog, hogy sok esetben a hatósági közegek 
oly egyének részére is szolgáltatnak ki igazolványokat és erkölcsi 
bizonyítványokat és hogy ennek alapján a pénzügyigazgatóság oly 
egyéneknek adja ki tartózkodás nélkül az engedélyeket, hogy az 
ember csak akkor győződik meg arról, hogy mily szembeszökő 
felületességek fordulnak elő az iparengedélyek körül, mikor mindez 
nyilvánvalóvá, válik. Hogy az ily esetek gyakoriak, onnan vae, 
hogy az illetékes ha!óságok nem kutatják töviről-hegyire az ille
tők múltját, lulajdonképeni ekszisztencziáját, sok esetben — épp 
ezéit — érdemes polgárok kérelmeit utasítják el s igy e révén 
számtalan méltánytalanságot és igazságtalanságot követnek el. 
Hogy pedig ezen lényeges bajon gyökeresen változtatni kell, sőt 
szükséges arra, — különösen ott, ahol szervezett ipartársulat 
van — a legegyenesebb ut és mód az, hogy az engedélyt kiszol
gáltatandó hatóságok keressék meg véleményadás végett az ipartár
sulatokat, melyek készséggel szolgálnának részlehajlatlan felvilágo
sítással a folyamodók személyére és jellemére nézve, mely intézke
dés által mig egyrészt a hatóságok helyzete könnyittetnék meg az 
igazolványok és engedélyek kiadásánál, addig másrészt a ven- 
déglősipartársulatok tekintélyének gyarapodása folytán lendületet 
nyerne a társulás eszméje is I

Az előadottakban igyekeztem röviden összefoglalni indít
ványom indokolását s hiszem, hogy a t. közgyűlés azt — ha talán 
módosításokkal is — tárgyalás alapjául el fogja fogadni, határozat- 
hozatal esetén pedig annak érvényt szerzendő a központi igaz
gatóságot a szükséges teendőkkel megbízni.

Melyek után maradtam a tekintetes igazgatóságnak és köz
gyűlésnek.

Kartársi tisztelettel.
Szegeden, 1905 szeptember 2-án.

Priváry Pál, 
vendéglős.

A közgyűlés ezen indítványt a kaposvári indit- 
ványnyal való azonossága folytán nem látta szükséges
nek külön is tárgyalni, amiben az indítványozó is kész
séggel megnyugodott.

A jövő évi közgyűlés.
A közgyűlés bezárása.

A jövő évi közgyűlés helyére vonatkozólag a köz
gyűlés, miután eziránt az igazgatósághoz nem érkezett 
ajánlat, nem határozott, úgy, hogy a közgyűlés minden 
valószinüség szerint Budapesten lesz megtartva. Végül 
az elnök köszönetét mondott Győr városának, a győri 
ipartársulatnak, a helyi rendező-bizottságDak, mire a 
közgyűlés elnök éltetésével véget ért.

E közben elkövetkezett a dél és a hölgyek ké
szültek a bankettre.

Diszebéd.
Déli 2 órakor fényes diszebéd volt a győri Lloyd 

nagytermében, melyen mintegy háromszázan vettek részt. 
Jelenvoltak: Wennesz Jenő helyettes polgármester, 
Schlichter Lajos kamarai elnök, dr. Angyal Armand 
főkapitány, Gelléri Mór kir. tanácsos, Hűiért Károly 
orsz. képviselő, Schacll József főszámvevő, Zechmeister 
Kálmán ipartestületi elnök.

A diszebédnek 8 fogásos menüje volt s az ételek, 
annyi szakértő számára, természetesen kifogástalanok 
voltak, ami Prüger Gyula kiváló szaktudását bizonyltja.

Az ebéd folyamán számos felköszöntő hangzott 
el. Az elsőt, melyet Gundel János mondott el a királyra, 
a jelenlevők állva hallgatták végig. Utána GlücTc Frigyes 
Győr városát, Wennes polgármesterhelyettes a vendég
lősöket, Herezeg Ferencz Gundel Jánost és Glück Fri
gyest, Kommer Ferencz a szövetség és a győri ipar
társulat tagjait, dr. Németh Károly a vendéglősöket, 
Koch József a jelenlevő hölgyeket éltettek. Ezen beszédre 
Braun Gusztávnó (Arad) talpraesett, csinos beszéddel 
válaszolt. Ezután beszéltek még Nagy Lajos, Hauer 
Bertalan stb. stb. Az ebéd csak a délutáni órákban 
ért véget.

Est a Fehér hajóban.
Végső akkordja a győri napoknak e régi jóhirü 

szálloda pompásan kivilágított udvari kerthelyiségében 
hangzott el, ahol az összes kongresszusi tagok meg
jelentek. A társaság Gundel János, Herczeg Ferencz, 
Hauer Bertalan bucsuzója után aránylag korán kelt 
fel az asztalok mellől, hogy a másnapi korán reggel 
a kirándulásra készüljön.

K R I S T Á L Y
Természetes hydrocarbonátos á s v á n y v íz f o r r á s ,  
mely szénsavval telittetik. Az emésztést elősegitő, pompás 
a s z ta li  ita l. Vidékre és külföldre f u v a r d í j  m e n 
te s  szállítás. — Kérjen árjegyzést a Szent Lukács

fürdő Kutvállalattól, Budán.

A L A P Í T V A  1 8 6 8 - b n n .

LAPPÉRT ANTAL
h ir la p k ö z v e titő  ir o d á ja

B U D A P E § T ,V I.,V á c z i-k ö rn t  30.
E lf o g a d  e lő fize té se k e t a v i lá g  összes la p j a i r a  a la p  fe jé n  

lA tlia td  e re d e ti A ra k  m e lle t t .

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat m indig lapunkra hivatkozni.
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FIGYELMEZTETÉS.
T u dom ásunk ra  ju to tt, hogy  ú jabban  „A rtéz i savanyuv iz" ozim en bű

nös v isszaé lést követnek  el, m in thogy  p on to san  a  m ie in k re  u iáuzo tt pa- 
laczkokban közönséges szénsavval to lite tt v ízveze ték i v ize t á ru s ítan ak .

A h a tó é ig  ezt tud v a , a  v isszaé lés m eg szü n te tése  é rd ek éb en  v iz s
g ála to t in d ito tt m eg, m ely m ost fo lyam aiban van.

K ö te lességünknek  ta rtju k  a fogyasztó közönséget figye lm ezte tn i, 
hogy a v áro slige ti art'-zi k u tbó l előállíto tt k én m en tes  a rtéz i savanyú- 
vizet (4037. szab.) csak

\,,IL O N A “  | A r t é z i  s a v a n y u v i z
elnevezés a la tt vódő jegyünkko l és czégünkkel e llá to tt iivegekbon  
hozzuk forgalom ba és e lá ru s itá s ra  k in á lt o ly  savanyuv iz , m elyeh n incs  
ra jta  az „ I L O N A "  n év  és a m i czógünk, nem  tő lü n k  való.

E gyben  tuda tju k , hogy  „ I L O N A "  a rtéz i sav an y u v izü n k  a leg több 
vendéglőben, fü szerkere skedósben  és a központi te jc sa rn o k  összes 
budapesti fiókjaiban  kapható .

B udapest, 1902. év i ju l iu s  hó 1-ón.
„ARTÉZI A“

Budapesti vendéglősök szikviz és pezsgőitalok 
gyár részvénytársasága 

B u d a p e s t ,  V I I . ,  E g r o s s y - u t  2 0 le .

*<<<<<<<<

PIRSZEN (KOKSZ)
w u u \l
Y
u  a  le s rjo b b , l e g t i s z tá b b  é s  l e g t a k a r é k o s a b b  f ü t ó -  
\ l  a n y a g :  Árak la05. szeptember hó 1-től:
\l diókoksz
V darabos koksz 100 
}( II. rendű koksz 100

a budapesti légszeszgyárakból a

100 kg.-ként helyt légszeszgyárakban 3’40 K. /,

\t és jobbpart külterületén 100 kg.-kint 38 fillér,
d) zsákolásért 250 — 1000 

12 fillér.
V \t
\lM

3'28 „ /V 
2-80 „

aAA/V /V A 
/V

g.-ig terjedő rendelményeknél A 
A z  i g a z g a tó s á g .

/v /tv

H á z h o z  s z á l l í t á s  é s  b e r a k á s é r t :
a) a balpart belterületén 100 kg.-kint 24 fillér,
b) a jobbpart belterületén 100 kg.-kint 2-i fillér,
c) Vár, Gellérthegy, Naphegy, III. kerület, valamint a bal-

Utánnyomat nem dijazlatik.

O r .  S z i l á g y i  G y u la
műegyetemi magántanár 

törvényszéki hites vegyész nyilvános vegy- 
kisérleti állomása

Budapest, VI., Dessewffy-utcza 10., II. em.
ELVÁLLAL; bármiféle élelmi, vagy élvezeti 

szer (bor, pálinka, sör stb.) 
megvizsgálását.

m m m m m m w w m M W M m m m i

l
1

M
J

énrtirrm—

« * « *  B é rb e  adó
a Rózsa-utcza 99/a. számú sarokházban

egy jóljövedelmező vendéglő.
A házban egy 800 tagból álló munkás-egylet 
van. — Bővebbet G lá s n e r M ik s a  
sütő- és czukrász-üzletében, Budapest, VI., 
Kirá/y-utcza 56. sz., vagy VI., Rózsa-utcza 
99/a. sz. alatt a h á zfe lü g ye lő n é l.

I
I1
1I
Ijfc

I
tó*
ICIC;

w

w

w

14400/905. t. ü. sz.

Á r v e r é s i  h ird e tm é n y

s z á l lo d a  b é rb e a d á s á ra m
Hódmező-Vásárhely város közönsége által a modern technikai követelményei szerint 350,000 

korona költséggel építtetett két emeletes „ F e k e t e  S a s “  v e n d é g fo g a d ó  a folyó 19u5-ik évi 
november hó 1-ső napjától számított 12 évi időtartamra Hódmező-Vásárhely város tanácsa gazda
sági ügyosztályában a folyó évi október hó 2-ik napján délelőtt 10 órakor zárt ajánlatok beadhatá- 
sával egybekötött nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe fog adatni.

A város főterén álló nagyszabású saroképületben van a vendéglői üzlethez szükséges minden
nemű mellékhelyiségeken, vendéglői lakáson és pinezérszobákon kívül egy 300 négyszögméter kávé
ház és sörcsarnok, 110 négyszögméter étterem, egy 496 négyszögméter területű tánezterem és 18 
vendégszoba.

Az épület villanyvilágításra, légfűtésre és szellőztetésre van berendezve és vízvezetékkel van 
ellátva.

Kikiáltási ár egy évi haszonbérül 12,000 korona.
Bánatpénz ennek 10%-ka.
A kellő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig a gazdasági ügy

osztályhoz adhatók be.
Az előbbenitöl ellérőlcg módosított árverési feltételek a hivatalos órák alalt, a gazdasági ügy

osztály hivatalos helyiségében megtekinthetők.

Hódmező-Vásárhely város tanácsának 1905. évi szeptember hó 7-cn tartott üléséből.

J u h á s z  M ih á ly  s. k.
kir. tanácsos, polgármester.

W
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Telefon: 7 9 -7 8 .  Telefon : 7 9 -7 8 .

Csillaghegyi forrásvíz
s z é n s a v v a l  t e l i t e t t  k i t ű n ő  ü d í tő  v íz .

T ul a j d o n o s :  Csillaghegyi forrásvíz, Hegedűs Lajos, 
Gamauf Géza és társai.

Ez a víz a Békásmegyer község (Pestmegye) határában 
fekvő Csillaghegy tövében az Árpád-forrásnak nevezett, igen 
rég óta ismert, kitűnő izü és tisztaságú forrásból fakad. 
Szénsavval telítve igen jóízű, eltartható szagtalan asztali 
vagy borhoz való üdítő ital. Á forrás hatóságilag és vegyileg 
megvizsgáltatott, kifogástalannak és szénsavval való telí
tésre alkalmasnak találtatott.

T e le p  : C s i l la g h e g y  ( B é k á s m e g y e r ) .  
I r o d a  é s  r a k t á r :  I I I .  k é r . ,  C a jo s - i i tc z a  S (i. sz .

ÜVEGGYÁRI TELEPEK
azelőtt SCHREIBER J. és UNOKAÖCSCSEI

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

—  NAGY RAKTÁR —

ÜVEGÁRUKBAN
vendéglők és kávéházak részére.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

P in c ze g a zd á s za tl cz ik k e k  le g o lc só b b  b e v á sá rlá s i 
fo rrá sa  és le g n a g yo b b  ra k tá ra

If t a t t e r i c h  A - c x é g n é B
Budapest, Dohány-u. 5. sz.
A  b o r  é s  s ö r  k i m é r é s é h e z  é s  p a l a c z -  
k o z á s á h o z  s z ü k s é g e s  ö s s z e s  c z i k k e k  

s z a k ü z le t e .

Borsajtók, borszivattyuk, borszürö-készü- 
lékek, bor- és sörpalaezkok, bor- és sör- 
csapok, dugaszológépek, sörkimérő-készii- 
lékek, továbbá az összes bőrbetegségek 

ellen szükséges szerek.
W a l l o r l c h - f é l e  s z a b .  s ö r k i m é r ö  k é 

s z ü l é k  d a r a b j a  3 0  k o r o n a .

Nagy raktár különféle fém- és rézcsapokban.
Á r j e g y z é k  I n g y e n  é s  b é r m e n t v e .

BORIZEK ISTYÁN
UÜCTIElt A N D I f Á S  utóda,

billiárd-behuzó
B u d a p e s t ,  Y I L ,  D o b  u t c z a  9 7 .  s z .
Raktáron tartok legfinomabb minőségű bel- és külföldi 
billiárd-posztókat, valamint valódi franczia bőröket és kék 
olasz krétákat, Billiárd-bebuzások jutányos árak mellett 

vidéken is eszközöltetnek.

c

Steiner József és 1ía
c z u k r á s z d á j a  é s  s ü t ö d é j e

BUDAPEST,
VII., kér., Király-utcza 67. szám.

A nyári és ftlrdő-saison alkalmából ajánlja 
nyaralók és gyógyhelyek, továbbá fürdők, t. szálloda, 
és kávéháztulajdonosoknak és a t. föpinczér urak 
figyelmébe a

STEINER-féle

Luxus kétszersültet
T ö rv é n y ile g -  v é d v e .
Pótolja a friss süteményt.
E l s ő r a n g ú  t á p s z e r .

ffiW Minden egyes darab külön-kulön egy 
pergament borítékba van csomagolva.

Egy doboz (35 drb) ára 1 korona 20 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) j  tatán 

u t á n v é t t e l  é s  b é r m e n tv e  lesznek elküldve.
Bevezetve elsőrangú sa n a to r lu m o k b a n  és 
11. gyógyhelyek kávéházaiban. —

ví7 •< ^  ̂  "a

Az előkelő hölgyvilág figyelmébe!
Ó vakod junk  az u tá n za to k tó l!

Csak az általam készi 
tett valódi. Lingner A. W 
gyógyszerész Segesvár

!! MATHILD CRÉMEH
Minden eddig készített szépítő és bőrápoló szerek közt a leg
kitűnőbb készítmény a Mathild Crém, mivel nem zsiradék. Az 
előkelő hölgyvilág kedvelt créme, eltávolítja a májfoltokat, 
sömört, pörsenést, hőség vagy fagyás által előidézett vörös 
foltokat/: kisimítja a ránezokat, himlőhelyeket, még korosabb 
egyéneknek is bájos friss üde arezszint varázsol, mivel nem 

zsiradék, nappal is használható. — "
Mathild Crém ára I tégelynek I korona, hozzá való Mathild-szappan 
70 fillér. Mathild pouder fehér, rózsa és crémszinü I doboz 1.20 K. 
Csak Mathild névvel a valódi. — Kapható egyedül a készítőnél

II. LINGNER A. W. gyógyszertára a Sashoz, Segesvár.

TÖ R V.  VÉD VE

cc„sírom
BIZTOS SZER K É Z -  É S  L Á B IZ Z A D Á S  ELLEN.
Vigyétek el hírét 
Széles e világba :
Ki bütykös, tyukszemes, 
Izzad keze, lába,

Az csak „Sudin“-t vegyen, 
Nem vette hiába,
Mert nem izzad többé,
Ha egyszer használta.

Kapható : d i v a t á r u -  és C B ip é s z - U z l e t e k b e n  stb.

E g y e d ü l i  k é s z í t ő j e :

NAGY KÁLMÁN gyógyszerész, NYÍREGYHÁZÁN.
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I Sorsjegytulajdonos „

Ia  te lje s  n s p i Arat k ap ja  
nádam

SORSJEGYEIÉRTE rzsébe t sorsj .11 K.
Jó sz ív  » l t  »
M agyar v k .» 35 »
O sz trák  » » 59 »
O lasz » > 48 *
B azilika » 26 »

I U gyanazon so rsjegye-1  
I k é t v isszav eh e ti ké-1 
|  nyelm es havi r é s z le t- !  

fizetés e llenében . 
M ásutt e ’zá logosito  t 
so rs jeg y e t k iv á ltok  és 
az előálló fö lösleget 
készpénzben kifizetem . 
K érem  a  so rsjeg y , zá 
log jegy  vas-y rószletiv  

bekü ldését.

IFLE ISS IG  bankházi
BUDAPEST,

| Erzsébet-körut 2. sz. |

Szépségápolás
Szeplős arozu, májfoltos, pattaná
sos, atkás hölgyek, —  vörös orr, 
vörös kéz, vörös foltok, —  sze
mölcs, lencse, anyajegy, —  szőrös 
arczu nők, —  kopaszodó urak, —  
fonnyadt, ránczos, hervadó arczok, 

csúnya, makacs bőrbetegségek, 
helytelen arczápolás, —  arczpáro- 
lás, arczfiirdö, arczmasszálás és 
hajfestés, a legjobb orvoslást nyer.

Orvosi Kozmetikai Intézet
i B U D A P E S T,

IV., Kossuth Lajos-u. 4  v, I. em.
a hol hozzáértő  szakorvos m odern  tu d o 
m ányos alapon  kezeli az aroz, kéz és 
haj szépségh ibá it. D . e. 9—12; d. u . 2—5. 

L ev e lek re  válasz.
| „Szépséghibák s azok gyógyítása" czim ü 

tá jékozta tó  füzet p o s tán  zá rt borítókban  
60 flll. b é ly eg é rt.

□  □  □

Szálloda-, vendéglő-, kávéháztulajdonosok és 
f = í bérlők szives figyelmébe! B

A nyári idényre szükséges VÁSZON- és ASZTAL- 
NEMÜEK évtizedeken át alaposan kipróbált jó 
=  minőségekben gyári áron kaphatók: =

AUSKY J. FIAI
nagykereskedő czég fehérnemíigyára 

Alapiitatott 1846. POZSONYBAN. Alapittatott 1846.

T
VÁSZNAK ÉS ASZTALNEMUEK nagy minta- 
gyűjteményével kívánatra szolgálunk. Külön 
árjegyzék fehérnemüek és asztaluemüekről.

□  m i  □
Az ország számos előkelő szálloda-, nyaraló-, 
vendéglő-berendezését teljes megelégedésre 
szállítottuk,többek közt: Felixfürdő, Csorbái tó, 
Klamarik-szálló Losoncz,Fehér-szálló Dobsina 

stb. stb. részére.

‘̂ u tán za to k tó l?2 Hölgyek figyelmébe ■ k é s z í te t t  a  v a ló d i

Gyöngyvirág- és Orgona-Crém-Arczkenő.
Minden eddig készített szépítő és bőrápoló szerek közt a legkitűnőbb készítmény 
az Orgona-Crém, mivel nem  z s ira d é k . Az elegáns hölgyek kiválóan kedvelt 
szépítő szere. Egyedüli biztos szer az arcz szépitésére és tisztán tartására. Eltá
volítja a m á jfo lto k a t, s ö m ö r t, p ö rs e n é s t,  h ő ség  vagy fa g y á s  á l ta l  e lő id é z e tt 
v ö rö s  f o l to k a t ,  kisimítja a r á n c z o k a t, h im lő h e ly e k e t, még korosabb egyé
neknek is b á jo s , ü d e , if jú  a rcz sz in t kölcsönöz. Csodálatos hatása abban rejlik, 
hogy a bőrre kenve rögtön felszívódik és azért hozza létre azon bámulatos hatást, 
hogy a szeplős, sömörös vagy pörsenéses arcz már néhány nap alatt teljesen el- 
. . • távozik. Mivel nem zsiradék, nappal is használható. ...................—

Á r a  1 t é g e l y n e k  1 k o r . ,  h o z z á -  
v a ló  o r g o n a - s z a p p a n  7 0  f i l l é r .

Orgona-pouder fehér-, rózsa- és crémszinü I doboz I korona.
Csak a Szobonya-féle Orgona-Crém a valódi. 

K a p h a tó  S Z O B O N Y A  H Á L M A Y  g y ó g y s z e r tá r á ib a n  
S z o ln o k  I I .

Ugyanitt biztos hatású lábizzadás elleni por és biztos hatású 
— ............ . tyukszemvesztő is kapható. "• • =

SS<3!
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HUBERT J. E.
CS. É S  KIJR. U D Y A R I S Z Á L L ÍT Ó  

=  A L A P IT T A T O T T  1825. =

B U D A P E S T I K E P Y IS E L O^KUTASSY YINCZE
ÁRPÁD-UTCA 9. SZÁM.
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Nyomatott a “Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaságnál, Budapest, IX., Üllöi-ut 25. (Köztelek)
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