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Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Mielőtt országos szövetségünk 1905—1906. évi műkö

déséről szóló központi igazgatósági évi jelentésünket elő
terjesztenek, néhány rövid szóval vissza kell idéznünk 
szives emlékezetükbe mindazon indítványokat, melyek 
múlt évi győri közgyűlésünk tárgyalásainak anyagát 
képezték, amiből ki fog tűnni az, hogy szövetségünk a reá 
háramlóit feladatoknak pontosan megfelelt. Mindezek ellenére 
sajnálattal kell felemlítenünk, hogy szövetségünk egyik 
vezérelvét, hogy tudniilllik szaktársainkat az egész ország
ból csatlakozásra bírjuk, nem sikerült megvalósítanunk, 
mert szaktársaink körében egy áldatlan ellenáramlat 
támadt ős előidézte a tömörülés helyett a szakadást.

A szövetség czéltudatos, előre megfontolt, a tény
leges viszonyokkal és a törvényes rendelkezésekkel min
denben és mindig számitó munkálkodása oka annak, 
hogy midőn tagtársaink múlt évi közgyűlésünkön a 
sérelmek, panaszok, indítványok és reformok egész soro
zatával állottak elő, a közgyűlés a központi igazgatóság 
indokolt javaslatai alapján mindössze négyet fogadott el 
ős adott ki végrehajtás czéljából a központi igazgató
ságnak.

A múlt óv őszén Győrött tartott V. rendes évi köz
gyűlésünkön ugyanis a következő indítványok adattak be :

A „Somogyvármegyei vendéglősök és korcsmárosok egye
sülete“ ;

1. a mézsör megadóztatása;
2. a szatócsok által, — vagy mint ők mondják: 

butéliainérők által űzött visszaélések meggátlása és végül
3. a szövetségi tagok szaporítása érdekében nyúj

tott be három pontból álló indítványt.
Springer József budapesti vendéglős, egy az egész 

országra kiterjedő „Vendéglősök országos fogyasztási és 
hitelszövetkezete" czimeu létesítendő vállalat érdekében 
nyújtott be egy indítványt.

Nagy Lajos aradi ipartársulati elnök :
1. vendéglőstanoncziskolák létesítése;
2. a tanonezok szerződtetési viszonyainak és munka- 

könyvvel ellátásának törvényhozási utón leendő szabá
lyozása tárgyában adott bo egy öt pontba foglalt indítvány- 
csoportot.

Priváry Pál szegedi és Radocsay János pécsi kar
társak :

1. az italmérési engedélyek kiadásának a szak
ipartársulatok véleményétől leendő függővé tétele érde
kében adtak be egy indítványt.

Radocsay János, mint a „Pécs—haranyamegyei vendég- 
lősipar társulat" elnöke :

1. a vendéglősipartársulatok képviselőinek úgy az 
italmérési illetéket, mint a jövedelmi adókat kivető bizott
ságokba leendő meghívása ;

2. a létszámon felüli italmőrósi engedélyek iránti 
kérvények elintézésénél az ipartársulatok véleményének 
kikérése;

3. a bornagykereskedők italmérési engedélyeinek 
megvonása ;

4. a kifőzések megrendszabályozása és kötelező 
kamarai tagsága és végül

5. a vendéglői záróra eltörlése tárgyában adott be 
egy öt pontból álló inditványcsoportot.

Mindezen indítványokat a közgyűlés beható és 
részletes tárgyalás alá vette és a központi igazgatóság 
határozatának, dr. Solti Ödön budapesti és dr. Szilvássy 
László aradi ipartársulati jogtanácsosok előadói jelenté
sének meghallgatása után valamennyi indítvány közül 
négyet, még pedig:

1. a mézsör megadóztatása;
2. a bornagykereskedők korlátlan italmérési enge

délyeinek megvonása;
3. a záróra egységes szabályozása;
4. a kifőzések megrendszályozása érdekében beadott 

indítványokat fogadta el, azon egyszerű oknál fogva, 
mert amig egyrészt azon indítványok, melyek italmérési 
ügyekre vonakoznak, részben a „Budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata", részben később, 
még pedig 1896-ban, 1898-ban ós a debreczeni, aradi, 
nagyváradi, temesvári, szegedi szövetségi közgyűlési hatá
rozatok folytán — hogy úgy mondjuk — végleg elintéz- 
tettek, amennyiben mindezekre vonatkozólag miniszteri 
határozatok provokáltattak, addig a beadott indítványok 
másik része vagy olyan természetű volt, hogy benne 
foglaltatik a szövetség rendes munlcaprogrammjában, vagy 
pedig csak akkor lenne megvalósítható, ha iparunk a 
képesítéshez és engedélyhez kötött iparágak közé soroltatnék.

Mindezek után áttérünk tevékenységünk mindazon 
részleteinek ismertetésére, melyek összességükben a lefolyt, 
óv munkájának, részben eredményének lehetőleg teljes 
képét adják.

Amult évi közgyűlés határozata értelmében47438/1X. 1 >■ 
1906. szám alatt a következő beadványt intéztük a
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méztiiir megadóztatása tárgyában a nagyméltóságu ni. kir. 
pénzügyminiszteri u inhoz :

N agym éltóságu Miniszter Ur! .
Kegyelmes Urunk!

A Győrött, 1905 szeptember hó 11-én tartott köz
ösülésünkön a „Somogyvármegyei vendéglősök és korcsmaro- 
sői- emiesillete“ jelentést tett arról, hogy iokep a dunántúli 
részekben és kiváltkép vásárok alkalmával a mezsor 
fogyasztása mindinkább terjedőben van, úgy, hogy a 
niézsörelárusitók jelentékeny versenyt csinálnak az ital
mérőknek. , V

A mézsörelárusitók e versenye annal könnyebb, 
mert árujuk nem esik fogyasztási adó alá, miért is a 
ientemlitett egyesület e sérelem orvoslása végett a kellő 
lépéseket már meg is tette, amidőn a kaposvári pénzügy 
igazgatóságnál 21593/1905. szám alatt beadott kérvényében 
Naoyméltőságod hivatali elődjének figyelmét e körül
ményre felhívta és a mézsörnek adó alá vonása tekinteteben 
kellő intézkedések megtételét kérte. Minthogy közgyű
lésünk a többször említett egyesület panaszából azt látta, 
hogy a mézsör adómentességéből italmérő társainkra 
károsodás háramlik: erkölcsi kötelességének tartotta a 
kérelmet magáévá tenni, miért is kérjük Nagymóltóságodat, 
méltóztatnék a „Somogyvármegyei vendéglősök és korcs- 
marosok egyesülete" által a kaposvári pénz ügy igazgat* i - 
ságnál 21593/1905. sz. a. benyújtott és a. nagyméltóságu 
m. kir. pénzügyminisztériumhoz felterjesztett kérelmet 
kedvezően elintézni.

Ugyanekkor 47865/X. a, 1900. szám alatt — ugyan
csak a nagyméltóságu m. kir. pénzügyminisztériumnál — 
a bomagykereskedök korlátlan italmérési engedélyei elvonása 
érdekében a következő felterjesztéssel éltünk :

Nagyméltóságu Miniszter Ur !
Kegyelmes Urunk !

Legőszintébb ürömmel üdvözöljük Nagyméltóságodat 
mi magyar vendéglősök azon állásban, melyben az elmúlt 
időkben ügyeink iránt tanúsított meleg érdeklődését, pa
naszaink orvoslása iránt előterjesztett kérelmeink készsé
ges teljesítését hálás szívvel őriztük meg emlékünkben.

Jelenleg is egy sérelmünkre bátorkodunk felhívni 
Nagyméltóságod kegyes figyelmét.

Országos szövetségünk feladatává tűzte ki a magyar 
vendéglősipar egészséges irányú fejlesztését, e őzéiből az 
országosan, avagy bizonyos területeken tapasztalt hiányok 
és visszás állapotok alapos megvitatása, valamint ezek 
egységes és hathatós orvoslásának megállapítása végett 
évenként országos közgyűlést tart. Szövetségünknek leg
utóbb 1905. évi szeptember havában megtartott országos 
kozg yülésén az ország’ minden részéből összesereglett 
szaktársaink között általános volt a panasz azon súlyos 
helyzet miatt, mibe a korlátlan kimérők azon okból 
jutottak, hogy a bornagykereskedők  is k o rlá tlan  kim érési 
engedélyeket szereznek és a nagykereskedelem nyújtotta 
előnyöket a többi korlátlan kimérők leversenyzésére fel
használják.

Köztudomás szerint a bornagykereskedők több évi 
szükségletüket egyszerre szerzik be. Óriási tőkével, 
apparátussal és személyzettel dolgoznak. A nagyban való

bevásárlás tetemes árengedményt es így nyereséget, a 
nagytőke hatványozott produktív ereje, a kezelési es 
fenntartási költségeknek rendkívül szeles körre való < 
oszthatása a. vendéglősökkel és korcsmarosokkal szem
ben rendkívül előnyös helyzetet biztosit nekik. Lz a 
helyzet még előnyösebbé válik rájuk nezve azaltal hogy 
ők a boritaladó tekintetében bornagykereskedesuk után 

mids/érint kiöffyoznok boritaladó szedosere jogosi- 
lottal inig a korlátlan ldmérési üzletükben eladott árut 
eoy másik pinczéjiikből szállítják, melyben az elraktáro
zott áru után a boritaladót tételenkint fizetik.

Ezzel szemben a vendéglős ős korcsmaros csekély 
tőkeerejével úgyszólván a fogyasztásnak csak a napi- 
szükségletét fedezheti. Nincs árengedmény. A kezelem 
és fenntartási költségeket csak a naponként kimert csekély 
mennyiségre oszthatja szót. Ez a termelési költségek 
viselésének súlyát annyira fokozza, hogy vendéglős es 
korcsmáros saját és hozzátartozói fáradtságos munkájá
nak jutalmát is elnyeli.

Ezek a természetes és együttható okok a bornagy
kereskedők részére a vendéglősük rovására monopólium
szerű helyzetet teremten k. Nekik is joguk a kismérték
ben való elárusitás. Ezen a téren nekünk velük küzdeni, 
versenyezni teljes lehetetlenség. Ók állig felfegyverkezve, 
vértezetten mennek a küzdelembe, mi meztelen karokkal, 
fegyvertelenül. Az egyenlőtlen küzdelemben el kell buk
nunk Fájdalom, az egyenlőtlen küzdelem hátrányai már 
annyira érezhetők és oly mérveket öltöttek, hogy számos 
szaktársunk, kik a közelmúltban még reménykedve fek
tették egész megtakarított vagyonukat egy-egy üzletbe, 
ma már vagyonukat elvesztve, csak a bornagykereskedők 
csaposai.

Teljes tudatában vagyunk annak, hogy mindent 
nem várhatunk az államhatalomtól. Tudjuk, hogy számos 
társadalmi erő rendelkezésünkre áll az érdekeinket ve
szélyeztető hatalmasabb erő ellensúlyozására. Igénybe is 
vettük ezeket, erre vall országos szövetségünk megala
kítása is. Ámde azt is, sajnos, tapasztalatból tudjuk, 
hogy e társadalmi eszközök elégtelenek és gyengék, ha 
az államhatalom küzdőterünket ki nem bővíti és mi 
magunkat nem biztosíthatjuk. Mert hiszen sem az 1899. 
XXV.  t.-cz.-nek, sem a fogyasztási adóknak megváltására 
vonatkozó törvényeknek nem lehet czéljuk a fentebb leirt 
áldatlan és veszedelmes állapot fenntartása.

A fenyegető veszedelem kétféle módon lenne el
hárítható. Az erősebb hatalom megszorítása, vagy a 
gyengébb megerősítése által. Fennálló törvényeink kere
tében mindkét mód csak novelláris utón eszközölhető. 
Ámde midőn ezen orvoslási módok között választanunk 
kell, teljes tudatában vagyunk annak, hogy a mi specziális 
érdekeink nem szakíthatok ki az állami összesség érdek
szálainak komplikácziójából. Teljes tudatában vagyunk 
annak, hogy a bornagykereskedők által képviselt üzleti 
tőke, üzleti talentum és vállalkozási képesség ereje 
éppen olyan fontos és szerves része az állami összeség 
nagy érdekcsomójának, mint a mi munkánk és szorgos 
tevékenységünk. Ennek tudatában megfontoltan számo
lunk a velünk szemben álló erősebb hatalom megszorí
tásának az összességre kiható esélyeivel és ehhez képest 
a megszorításnak semmiesetre sem azt a radikális í’ormá-
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jat kívánjuk, mely az erősebb mesterséges gyengítését,
!'. gyengébb,lük az erősei...... ... lenyomása foly-
tan igazsagtalan hgyezgetését jelentené. Xei,, ezt a 
módot kívánjuk es tartjuk a feltárt egészségtelen állapot 
szanalasara alkalmasnak, hanem azt, mely a bornag’y- 
kereskedés üzleti folyamata hivatása által'kijelölt rendes 
mederbe tereli és ezzel a vendéglős- és 'korcsiuáros- 
iizletnek szintén hivatása által kijelölt rendes mederben 
való csörgedezését biztosítja.

A bornagykereskedés természetszerű iizletfolyása a 
nagyvállalkozás, az engros kereskedés, a vendéglős- és 
korcsmaüzlet természetszerű folyása a mindennapi élet 
szükségleteinek kielégítése, tehát a kicsiben való elárusitás. 
Mindkettőnek érdekei épségben tartatnának tehát, ha a 
kétféle üzleti élet folyása törvényhozás utján 'akként 
szabályoztatok, hogy egyik a másikat ne keresztezze, 
el ne öntse. Ezáltal a nagykeressedós nem gyengittetnék, 
meg nem szorittatnék, ellenben a kismértékben való el- 
árnsitás rendes folyása biztosíttatnék és Így megerősittet- 
nék. Ezzel nem a nagykereskedés nyomatnék le erősza
kosan, hanem ennek érintetlenül hagyásával erősittetnék 
és emeltetnék. Ez a czél ezzel a móddal ngy lenne elér
hető, ha az 1899. XXV. t.-cz. H. lj-a törvényhozás utján
akként váltóztattatnék meg, hogy a bornagykereskedők vészére 
korlátlan kimérést engedély nem adható.

Ha azonban ez keresztülvihető nem lenne, tekin
tettel arra, hogy a boritaladó tekintetében kiegyezés tág 
teret nyit a bornagykereskedőknek a visszaélésekre, mon
dassák ki törvényhozásilag az 1889. XXYI1I. t.-cz. mó
dosításával az, hogy az esetben, ha a bornagykereskedő
nek korlátlan kimérési engedélye is van, ez esetben a 
boritaladó tekintetében a jogosítottal ki nem egyezhet, 
hanem reá a tételenkénti lizetés kötelező.

Ezen kérelmünk igazolására egy konkrét példával 
szolgálunk :

Eg'y pécsi bornagykereskedő, kinek korlátlan ki- 
mérési engedélye is van 1904. évre, a bornagykereskedői 
üzlete után a jogosítottal kiegyezett, korlátlan kimérése 
után pedig tételenként űzette a boritaladót. Utóbbi pin- 
czéjében az egész évben egy hordó bor állott, mégis öt
hatféle bor is volt forgalomban korcsmájában, lés jólle
het 25—30 hl. bort mért ki, tételenkénti adózás mellett 
csak 80 K. boritaladót űzetett.

A vendéglősosztály és az államkincstár jogos érde
keit mélyen sértő ily visszaélések meggátlására alkalmas
nak véljük a kérelmezett novelláris intézkedéseket, mert 
ezen törvényhozási intézkedések állítanák helyre a meg
zavart egyensúlyt és biztosítanák az egészséges állapo
tot, mert egyrészt természetes medrébe terelné mindkét 
üzletág rendes folyamát, másrészt az igazságos egyenlő
sítés által az érdekek sérelme nélkül gátat emelne az 
erősebb hatalom egész természetszerűleg bekövetkezett 
utolérhetetlen fölényének.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Bár a vendéglői záróra tárgyában azt az álláspon

tot foglalja el a szövetség vezetősége, hogy annak igény- 
bevétele nagyon kétélű fegyver, melynek amennyi előnyt 
biztosítana egyeseknek, ugyanannyi kárt, kellemetlensé
get okozhat másoknak, mégis, hogy a közgyűlés  ̂óhajá
nak és határozatának eleget tegyünk, 02,960/111. < . 1906. 
szám alatt a következő felterjesztést intéztük a nngy- 
méltóság'U m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz.

Nagymóltóságu Miniszter U r!
Kegyelmes I runk I

Országos szövetségünk 1898. övben Debreozenbeu 
tartott közgyűlésének határozata folytán azon alazatos 
kérelemmel járultunk Nagyméltóságod hivatali elődjéhez,

Hézagmentes 
Lábmeleg
Ruganyos ..
Könnyön tisztítható ”

Karborit" asbest svéd paitló
Fónagy és Társa
B u d apesten,  !•, Betek-ntcza  4 6 .

miszerint a vendéglői záróra egy, az egész országra 
kiterjedő szabályrendelettel rendeztessék, illetőleg: hogy 
a vendéglői záróra töröltessék el.

A vendéglősipar e jogos és a haladó kor igényei 
által is indokolttá tett törekvésének nyoma van a keres
kedelemügyi minisztérium által az ipartörvény revíziójára 
vonatkozólag kiadott anyaggyüjteménybon i s ; mégis 
mivel a vidéki nagyobb városokban működő szállodás- 
és vendéglősiparosaink folyton súlyos sérelemként pana
szolják, hogy a zárórára vonatkozó szabályrendeletek 
be nem tartatnak, a Győrött 1905 szept. 11-én tartott V. 
rendes évi közgyűlésünkön hozott határozat alapján 
kötelesek vagyunk Nagyméltóságodnál újból is esedezni, 
miszerint méltóztatnék aziránt intézkedni, hogy a vendéglői 
záróra egy, az egész országra érvényes szabályrendelettel 
rendeztessék.

Amidőn e közgyűlési határozatnak eleget teszünk, 
szükségesnek tartjuk kiemelni, hogy véleményünk szerint 
nem maga a zárórarendszer a sérelem, bár az egyöntetűség 
hiánya a különböző helyeken semmiesetre sincs jótékony 
hatással szakiparunk általános fejlesztésének egységes 
irányára, hanem hogy a panaszokra különösen a szabály
rendeletek be nem tartása, illetve személyek szerint való 
alkalmazása szolgáltatja az okot.

Különösen a vidéki városokban, amellett, hogy az 
ellenőrzés lanyha és elégtelen s igy az egyesektől kiinduló 
túlkapások megakadályozására is képtelen: maga az 
ellenőrző hatóság is a legcsekélyebb gondot fordítja ez 
ügyre s igy sokszor tapasztalt tény, hogy egyesekkel 
szemben a záróra be nem tartása miatt, mint lényegtelen 
csekélység miatt semmiféle repressiv intézkedést nem 
tesz. Számtalan disputára, a szaktársak közti egyenet
lenség támasztására és áldatlan ellenségeskedés szitására 
ad ez okot. Ezenkívül jelentékeny veszteséggel is jár 
azokra., akik a szabályt respektálva, azt mindig betartják.

E bajokon nem segít az érdekelteknek illetékes 
közigazgatási hatóságokhoz való folyamodása, mert ennek 
intézkedése legíölebh csak az egyes konkrét esetekre 
vonatkozó repressaliákat tartalmazza, preventive nem 
intézkedhetik s igy a rendszert meg nem változtatja. A 
községi és törvényhatósági rendészet pedig, mely a pre
ventív intézkedéseket volna hivatva megtenni, a tapasz
talat szerint nem bír elegendő erővel az ellenőrzésre és 
megelőző intézkedések foganatosítására, de nem is tulaj
donit az ügynek olyan fontosságot, amely komolyabb 
intézkedéseket tenne szükségessé.

A községi és törvényhatósági rendészet a záróra 
betartására vonatkozó szabályokat egyedül csak a közönség 
szempontjából és sohasem a vendéglősök érdeke szem
pontjából tekinti. De maguk a szabályrendeletek is igy 
vannak alkotva. A közönség nyugalma és a közcsend 
biztosítása képezi egyedül a zárórára vonatkozó szabály
rendeletekben nyilvánuló „necessitas legist“, Ezért nem 
tulajdonit a rendészet abszolúte semmi fontosságot annak, 
ha oly helyeken, ahol a saját Ítélete szerint az imént 
jelzett közszempoutok sérelmétől tartani nem kell, a 
vendéglősök a tilalmat félreértve üzletüket a zárórán túl 
is nyitva tartják, noha kétségtelen, hogy a záróra kér
désébe a vendéglős- és korcsmárosipar érdeke is jelen
tősen belejátszik.

Az egészséges üzleti verseny szempontjából nem 
lényegtelen, hogy mindenkire nézve egyenlő mértékben 
megvan-e a lehetőség az üzleti erő kifejtésére ? 1 la a 
szabály korlátokat állít fel, lényeges, hogy e korlátok 
mindenkire nézve egyenlők-e ? A vendéglősipar érdekének 
mellőzése és ennekíolytán a látszólag jelentéktelenség 
miatti kivételek eredményezik a fentebb említett bajokat.

Minthogy pedig — miként előadni bátorkodtunk 
a baj szülőoka főrészben magukban a szabályrende-
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letekben van, másrészt az ellenőrzés szigorításától a 
rendőri erők elégtelensége, egyesek lelkiisineretlensóge 
és kapzsisága miatt üdvös eredmény nem várható, de 
meg a szigorítás szerfelett sok illetéktelen beavatkozással 
és zaklatással járna, nem is említve azt, hogy a szabad 
üzleti mozgalom a mesterséges korlátokat és illetéktelen 
gyámkodást nem tűrheti, ennélfogva a zárórarendszer által 
okozott hajók és sérelmek véleményünk szerint csak úgy 
orvosolhatók, ha legalább a nagyobb városokban a záróra- 
rendszer teljesen mellőztetik.

Azok a közszempontok, amelyek a zárórarendszer 
fenntartását javasolják, ennek eltörlésével sérelmet nem 
szenvednek, mert hiszen a vendéglők a törvény szerint 
igy is állandóan a rendőrség ellenőrzése alatt állanak.

Szerény véleményünk szerint ezek azok a jelentő
sebb momentumok, amik a jelenlegi üzleti viszonyok 
között üzletünk általános és egészséges fejlődése szem
pontjából nagy horderővel bírnak. Miért is mindezeket 
bátorkodunk a Nagymóltóságu Miniszter Ur kegyes jó
indulatába, ajánlani, mély alázattal kérve, hogy indokolt 
kérelmünket kegyes pártfogásában részesíteni méltóz- 
tassék.

Tisztelt közgyűlés !
Múlt évi közgyűlésünk határozata következtében — 

még pedig Priváry Pálnak és a pécsi ipartársulat nevében 
liadocsay János és Weisz Sándor által beadott indítványa 
alapján, hogy a kifőzésekhez iparengedély legyen vál
tandó, a kifőzések tulajdonosai pedig fizessenek ipar
kamarai és jövedelmi adót, kénytelenek voltunk foglal
kozni a kifőzések ügyével is. A „kénytelen" szót szán
dékosan használjuk ehelyütt, mert noha készséggel 
elismerjük, hogy a kifőzök versenye iparunkra káros, az 
ellenük újból való intézkedést részünkről mégsem tartottuk 
indokoltnak, mert miként múlt g) őri közgyűlésünkön 
kifejtettük és itt is hangsúlyozni kívánjuk, a szövetség 
elnökségének a ki főzésekre nézve álláspontja az, hogy a kifőzések 
szabályrendeleti utón való rendezése maguknak a kifözöknek 
érdeke, ellenük fellépni, őket az ételkiszolg’áltatástól eltil
tani pedig oly törekvés volna, mely - mivel a kifőzést 
javarészt korlátolt anyagi viszonyok közt élő emberek 
gyakorolják és veszik igénybe — nem igen számíthatna 
rokouszenvre,

Mindennek daczára a nagymóltóságu belügyi kor
mányhoz ez ügyben intézett felterjesztésünkben nyoma
tékosan hangsúlyoztuk a kitűzőknek káros hatását 
a vendéglősiparra, hangsúlyozva, hogy inig a vendéglős 
óriási hazbért, illetéket, adót fizet, jelentékeny fizetéssel 
alkalmazott személyzetet tart, pompás berendezésről 
kénytelen gondoskodni, melynek jókarbantartása szintén 
nagy összegeket emészt fe l: addig a kiiőző üzletét ren
desen magánlakásán folytatja, egy-két alkalmazottal 
gyakran tekintélyes számú törzsvendéget szolgál ki, sőt 
még a házon kívül is hordát ételeket. Kiemeltük végül, 
hogy a kifőző adóktól és illetékektől mentesítve még 
csak engedélyt sem köteles váltani és hogy ezenkívül 
<i kifőzéseknek a vendéglőkéhez hasonló törvényhozási 
rendezését közegószségi és közrendészeti szempontok is 
sürgősen követelik, utalva egyúttal arra is, hogy a senki 
Jtal nem ellenőrzött kifőzésekben dohánynemüek eladá- 
.-■ival, szeszes italok csempész kimérésével sok vissza
ír -s < pénzügyi kihágás történik és hogy — különösen 
ínii.'ul li városokban — a kifőzéseknek a szegényebb 
ni po ,.'rJ v i : ímezóse szempontjából értékkel biró jelen
tősege c-v.k : ívkor van, ha ez nem más iparág érzékeny 
karosilas.iv„j U Jesztetik és nem jár a közegészség és 
közrend uh. ems követelményeinek sérelmével.

Mélyen tisztelt közgyűlés !
Az előadottakban röviden és főbb  ̂ vonásaiban 

vázolva csak a szövetség elnökségének múlt évi tevékeny
ségét, annak megjegyzésével, hogy a nm. m. kir. pénz
ügyminisztériumnak a kaposvári ipartársulathoz 1. évi 
április hó 24-én 70080/1905. számú elutasító végzésével 
ez idő szerint egyedül a mézsör megadóztatása tárgyában 
beadott kérelmünk nyert érdemleges elintézést, áttérhetünk 
immár jelentésünkben a szövetségi szakosztályok — és 
ezek között elsősorban önálló szervezettel működő szak
osztályunk, a „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pin- 
ezérek és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete" elmúlt 
évi tevékenységének ismertetésére és méltatására.

Miként a megelőző években, úgy most is az elis
merés és hála, a legszebb remények és a büszkeség 
érzésének hangoztatásával emlékezhetünk meg ezen intéz
ményünk folytontartó fejlődéséről és ami ezen intézmény 
életében — amint erről a tegnap délután ugyanitt tartott 
közgyűlésen tapasztalhattuk — a legfontosabb, anyagi 
gyarapodásáról is.

A nyugdijegyesületi tagok szaporodása, bár folyton 
tart, sok kívánni valót hagy ugyan még maga után, de 
él bennünk a remény, hogy nem messze az idő, amely
ben nyugdijegyesületünk iparunknak valósággal köz
kincsévé fog válni. Épp napjainkban sok szó esik a mun
kások baleset elleni és kötelező nyugdíjbiztosításáról, 
melyekre vonatkozólag már a törvényhozási előmunká
latok is folyamatban vannak és lia — a tegnap hallott 
eredmények hangoztatása helyett — ehelyütt büszke 
önérzettel utalunk arra, hogy az uj ipartörvény megal
kotásánál és a modern munkásjóléti intézmények létesí
tésénél méltán fogunk hivatkozhatni arra, hogy úgy a 
szakszerit alapra fektetett iparoktatás terén, mint munkásaink 
javát szolgáló intézmények létesítésében iparunk minden más 
iparágat évekkel megelőzött: úgy azt hisszük, hogy ezzel 
nemcsak szerénytelenséget nem követünk el, hanem egy- 
uttalanyugdijegyesület érdemes elnökének, Bokros Károly- 
nak és az egész vezetőségnek is az elismerés legszebb 
koszorúját nyújtjuk.

A szövetségi szakosztályok közül a Glück Frigyes 
kartársunk elnöksége alatt álló tanonezügyi szakosztály a 
múlt évi közgyűlés ama^határozata folytán, hogy a tanoncz- 
oktatás szervezése érdekében országos mozgalmat indít, megtette 
a kellő lépéseket, azonban sajnálattal kell felemlítenünk, 
hogy — amint ezt Glück Frigyes 1906. évi május hó 
15-ikén tartott igazgatósági ülésünkön fel is pana
szolta, — ezen törekvésében a vidéki ipartársulatok részéről 
nem részesült kellő támogatásban, amennyiben ezek a szak
osztály ismételt megkereséseit válasz nélkül hagyták.

Ezen elszomorító tényt komoly szemrehányáskép 
hangoztatjuk évi jelentésünkben, nem mulasztva el újból 
sem annak nyomatékos hangoztatását, hogy e nemtörődöm
ség iparunk legéletbevágóbb érdekeit veszélyeztetheti. Mert ne 
felejtsük el tisztelt közgyűlés, hogy szakiskoláink szapo
rítását nemcsak iskolai és nevelési szempontok teszik 
egyik legszentebb kötelességünkké, liánom a szakiskolák 
iparpolitikai vonatkozása, mely abban kulminál, hogy a 
vendéglősipar a képesítéshez leütött iparágak közé soroztathas- 
sélc, mert éppen ezek a szakiskolák legmeggyőzőbb bizo
nyítékai annak, hogy iparunknak a képesítés elnyerésé
hez elvitázhatlan jogai vannak.

M indezek daczára  m egnyugvássa l konsta tá ljuk , ho g y  
a budapesti, debreczeni, szegedi, arad i, tem esvári, k a p o s 
vári és szom bathelyi szak isko lákon  k ivü l a  közel jö v ő re  
öröm m el vá rh a tju k  a g yő ri stb. szak isko lák  m egnyíltát,
UÍÍV, hoffv nem soká ra . t.i.v.PMnt. svaiéi sTenl amié -Fnnin P*n1n/ íl..!

LEFKOVITS J. és TÁRSA, Budapest, Király-utcza 36.
08. és kir. szab. tekeasztal, dákó és elefántosont-golyó gyárosok. — Teljes kávéházi 
berendezed vállalat. T E L E F O N  1 4 -7 4 .
-------  G y á n  ^ je g y z é k ü n k k e l  a v ag y  ré sz le te s  k ö ltsé g v e té s s e l  d íj ta la n u l  szo lg á lu n k . --------

Az o rsz á g o s  ip a re g y e sü le t e z ü s t  ( ü s z ő m é v e l  k itü n te tv e , v a la m in t a z  e z re d é v e s  o rsz á g o s  
— ■ ~ k iá llítá s  n a g y é rm é v e l. ■■
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a magyar 
szolgálják, vendéglősök a nemzeti közművelődés ügyét

Mivel a tanonozügyi szakosztály működéséről köze
lebbi részletekül lógnak hallani az urak az előterjesztendő 
szakosztályi jelen esben, ehelyütt csak annyit kívánunk 
kiem elni, hogy  elérkeztünk immár oda. h0- y  újból és 
szorgosan sürgetnünk kell ipámul,: képesítéshez kötését liocv 
kiem elvén azt a jogtalanság helyzetéből, megszüntethes- 
snk azt az oktalan helyzetet, amelyben éppen szakkép- 
szettseg  nélküli elem ek veszélyeztetik a súlyos anya-l 
válsággal küzdő vendeglosipart. '

Ennek az állapotnak megszüntetése érdekében küz
döttünk eddig es lógunk küzdeni a jövőben is nrnvodot- 
leniil és. mindenütt, ahol a küzdelemre alkalom fog kínál - 
kozni, Épp ezért e jogos kivánnlmunk teljesedése' érde
kében előterjesztéseink sorába felvettünk egy,'a vendéglösipar 
kepesiteshez kötésére vonatkozó indítványt, melvlyel lesz mé«' 
alkalmunk bővebben foglalkozni. Szakiskoláink fojlesz"- 
tésóről, szaporításáról és országos szervezéséről azonban 
le nem mondunk, rendithetlen odaadással művelve az 
eszmét, melyet Ölitek Frigyes kartársunk vetett el. Ebben 
a hazafias elhatározásunkban megerősödünk az ő lelkes 
csüggedést nem ismerő példaadásában, valamint évtizedes 
munkássága szép eredményeiben, melyekért — úgy hisz- 
sziik nemcsak a vezetőség, 1
egyes tagjának érzelmeit híven tolmácsolva — a szövet
ség hálás köszönetét és elismerését fejezzél

íanem a szövetséf
i —
ik ki.

m indi

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A közvetítési ügy, helyesebben: az ipari munka- 

közvetitésügy egységes alapon való rendezése szövetsé
günknek alapítása óla alapszabályszerü teendőjét képez
vén, szövetségünknek tudvalévőén az volt elfoglalt állás
pontja, hogy a munkaközvetítés az állami munkaközvetítő 
igénybevételével szerveztessék.

E kimondott elv szemmeltarlásával szövetségünk 
állandó jóindulattal támogatta az alkalmazottaknak a 
munkaközvetítésnek úgynevezett kebelbeli eszközlésére 
irányított törekvéseit, mígnem a szövetség vezetőségét az 
1905., illetve 1906. év folyamán az alkalmazottak körében 
felmerült eseményei, főleg pedig a „Magyar Országos 
Pinezér-Egyletnek“ „Budapesti kávéssegédek szakegyletévé“ 
történt átalakulása, nemkülönben az a körülmény, hogy 
a „Budapesti pinczéregylet“ is létesített egy helyeszközlű 
osztályt a vendéglői alkalmazottak részére, arról győzték 
meg a vezetőséget, hogy a közvetitésiigy sikeres rende
zése a szakipari testületek kebelében eszközlendő köz
vetítés révén remélhető.

Hangsúlyoznunk kell, hogy bár alkalmazottainknak 
a munkaközvetítés szervezésére irányuló tevékenységét 
rokonszenvvel is kisérjük, az általuk egyoldalúan esz
közlendő lielyközvetitést még sem tarthatjuk kielégítőnek 
a munkaadók szempontjából, hanem igenis nélkülözhet- 
loniil szükségesnek tartjuk, hogy a közvetítésre a munka
adók befolyása is biztosíttassák és hogy szövetségünk 
az ipartörvény revíziója alkalmából e befolyás biztosí
tására a kellő lépéseket megtegye.

Szövetségünk idegenforgalm i szakosztályának mull 
évi közgyűlésünkön Kommer Ferencz tagtársunk által 
előterjesztett évi jelentése, melyet annak idején nyomta
tásban is szétosztottunk, tartalmasságánál, a. benne ki
fejezett eszmék és törekvések újságánál fogva mind
nyájunknak még sokkal élénkéül) emlékezetében ól, mint
sem hogy azt ehelyütt újból és részletesen ismertetnünk 
kellene. Az idegenforgalom előmozdításának és emelésénél,', 
az e czélra szolgáló eszközök megsz rzésének. szóval az ezen 
úgy köz- és nemzetgazdasági szempontból, mint iparunk 
specziális szempontjából rendkívül fontos kérdésnek nincs 
egyetlen részlete, melyre e szakosztály limit évi jelentése ki nem 
terjeszkedett volna, its nem is méltathatjuk szebben és

találóbban ennek a szakosztálynak működését, mint annak 
a konstalalásaval, hogy az őzen szakosztály által felvetett 
eszméket és törekvéseket halljuk épp napjainkban ama 
társadalmi es hivatalos körökből felénk hangoztatni, me
lyek eddig az idegenforgalom érdekében kifejtett mun
kálkodásunkat nem ismerik, attól ma is még távol állanak.

Hogy mindezen szép törekvéseket és közhasznú 
törekvéseket a mai napig egészen meg nem valósíthattuk, 
nem rajtunk múlott, hanem szövetségünk anyagi erejének 
elégtelenségen, valamint ama sajnos körülményen, hogy 
sem szövetségünket, sem válságos anyagi viszonyok közt 
élő tagtársainkat koczkázatos vállalkozásokba nem vihet
tünk. Reméljük azonban, hogy ami e szakosztály gazdag 
múlt évi munkaprogrammjából a központi igazgatóság és 
igazgató-tanács f. évi május hó 15-én tartott ülésének 
határozata^ íolytan mint a közel jövőben megvalósítandó 
íeladat reánk vár, mindazt bizonyságául folytontartő 
munkakedvlinknek ti szakosztály iigybuzgö”vezetőinek, 
Stádler Károly elnök és Barta Béla jegyző uralmak további 
támogatásával eredményesen el fogjuk végezhetni. Magyar- 
ország szállodáinak és szállóvendéglői czimtárának újbóli 
kiadasa, az iparunk ellen felhangzó panaszok orvoslása 
czóljából egybegyüjtendő anyag beszerzése, a távírda- 
kulcs közkincscsó tétele stb. nagy és erős erőpróbának 
fogják ugyan alávetni ezen szakosztály erejét s reméljük 
azonban, hogy épp ezért a közel jövőben a szakosztály 
részéről a legszebb eredményekre fogunk rámutathatni.

A lefolyt évben a tagok létszáma összehasonlítva a 
megelőző évekkel, némi csekély szaporodást tüntet fel. Ez 
a szaporodás nem annyira a mennyiséget tekintve 
örvendetes, mert szövetségünk tagjainak száma ma is 
mindössze 247, mint inkább azon körülménynél fogva, 
hogy a szaporulat önkéntes jelentkezés alapján állott elő. 
Nem szenvedhet kétséget, hogy ezen a ponton, hacsak 
szövetségünk fennmaradását koczkára tenni nem akarjuk, meg 
nem állapodhatunk és most már minden erőnkkel arra 
kell törekednünk, hogy szövetségünk tagjainak számát 
akár a vidéki ipartársulatok ily irányú működésének 
igénybevételével, akár ogy taggyiijtő alkalmazásával, kör
levelek stb. szétküldésével szaporítsuk. Hisszük, hogy úgy 
vidéki ipartársulataink, mint szaktársaink is átérzik a 
szövetség vezetősége e törekvésének fontosságát és min
den erejükkel azon lesznek, hogy e törekvésünk meg
valósítását a rendelkezésükre álló eszközök igénybe
vételével elősegítsék, így járulva hozzá szövetségünk 
erkölcsi erejének öregbítéséhez és jelentősége emelésé
hez. Épp ezért az elnökség és központi igazgatóságnak a 
szövetségi tagok szaporítására vonatkozó előterjesztését is mai 
közgyűlési tárgysorozatunkba felvettük.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Miként szövetségünk megalapítása óta, úgy az el

emit évben is gonddal ápoltuk a szövetségnek más egye
sületekkel való összeköttetését.

A szakipari testületek közül a „Debreezeni szállodások, 
vendéglősök, kávésok ipartársulata“ szakiskolája 1904/1905. 
évi működéséről szóló jelentését küldötte meg, mely 
alkalommal szövetségünk vezetősége a debreezeni ipar
társulat elnökségéhez a szakoktatás ügyében kiküldött 
ügybuzgó és eredményes munkálkodásáért meleghangú 
átiratot intézett. Ezen ipartársulaton kívül a mai köz
gyűlés helyének megállapításának ügyében élénk levéU 
váltás folyt szövetségünk elnöksége és a kaposvári, Valamint a 
miskolcit ipartársulat vezetősége között.

A „Budapesti pinczéregylet“ elnöksége 1906 január 
havában megküldütte szövetségünknek is az egyesület 
ingyenes elhelyező osztálya ügyében kibocsátott körlevelét. 
A szövetség elnöksége az ügy fontosságához mért komoly
sággal és igen behatóan foglalkozott o körlevéllel és 
örömmel üdvözölvén az egyesület modem és közhasznú
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újítását, az elhelyező osztályt melegen ajánlotta a szövetségi 
tagok figyelmébe. Amidőn ezt itt megismételjük es a köz
gyűlés t. tagjainak ügyeimét évi jelentésünkben külön is 
a ,.Budapesti pinczéregylet" ingyenes elhelyező osztályára 
irányítjuk, nem mulaszthatjuk el hangsúlyozni, hogy a 
tisztelt urak ne elégedjenek meg a pártolásnak puszta han
goztatásával, hanem a házaikban szükségelt alkalmazotta
kat tényleg kizárólag a budapesti pinezéregylettől szerezzék be, 
mely nemcsak a székesfővárosi, hanem a vidéki kartár
saknak is a legnagyobb szolgáiul készséggel áll rendel
kezésére és ha talán — itt-ott — még a kezdet nehéz
ségeivel is küzd, idővel, főleg ha kellő pártolásban 
részesül, bizonyára eleget fog tenni az e téren támaszt
ható követelményeknek.

A budapesti pinczéregylet ezen intézményének je
lentőségét emeli azon körülmény, hogy az 1900. óv fo
lyamán a „Magyar Országos Pinczér-Egylet“-bö\ alakult 
„Budapesti Kávéssegédek SzaJcegyesiilete“ is életbeléptetett egy 
közvetítő-osztályt, mely azonban kizárólag a kávéházi 
személyzet elhelyezésével foglalkozik. Mivel ezen intéz
mények életbeléptetése uj tények elé állította a szövetség 
vezetőségét, melyekkel később, a szövetség közvetitós- 
iigyi szakosztálya évi jelentése kapcsán behatóbban 
fogunk foglalkozhatni, az alkalmazottaink által létesített 
ingyenes közvetítő irodákat egyforma szeretettel ajánljuk 
kartársaink tettekben megnyilvánulandó pártfogásába, és meg 
vagyunk róla győződve, hogy tagtársaink ezúton is 
készséggel fogják támogatni a szövetséget ama munkál
kodásában, mely ipari alkalmazottaink erkölcsi és anyagi 
érdekéi biztosítására irányul, eddig megért gyümölcseit 
pedig' szakiskoláinkban és ország'os nyugdijegyesületünk- 
ben látja megkoronázva.

Rokonságánál fogva itt kell megemlékeznünk a 
„Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete Fiumei 
Fiókjá“-m k  szövetségünkhöz intézett átiratáról, melyben 
lekötelező szívélyességgel ajánlotta fel közbenjárását ama 
magyar pinezérek érdekében, kik a. ( uuard Line hajóin 
volnának hajlandók mint steivardok alkalmaztatást vál
lalni. Illő módon köszönve meg a nevezett vállalatnak 
igen sok szempontból érdekes és értékes ajánlkozását, az 
ügyet érdemleges elintézés czoljából a ..Magyar Országos 
Pinczer-Egylet"-hez tettük át, honnan azonban ezen egye
sület ez ügyben tett lépéseiről mindeddig’ nem kaptunk 
értesítést.

Külön is fel keli hívnunk a m. t. közgyűlés nagy
becsű ügyeimét ama körlevélre, melyet a folyó óv elején 
a „Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület'' intézett 
szövetségünkhöz a magyar ásványvizek pártolása érde
kében, valamint, dr. Jlókay Árpád egyetemi tanár, udvari 
tanácsosnak, mint az „Országos Bahieolngiai Eoyesület" 
elnökének ugyanezen tárgyban szövetségünkhöz intézett 
levelerta A tárgy fontosságánál, nagy közgazdasági jelen
tősegénél fogva, (le meg azért is, hogy e fontos ügyről 
szaktarsaink a közgyűlési tárgyalás révén minél szélesebb 
korben értesüljenek, a szövetség elnöksége a két hasonló 
tartalmú megkeresést a közgyűlés plénuma elé terjeszti, 
melynek ezen ügygyei előterjesztéseink során lesz alkalma 
megismerkedni és behatóan foglalkozni, úgyszintén kellő 
határozatokat alkotni.

Jlazai, magyar termékek fogyasztásának és érté
kesítésének emeléséről, e termékek tervszerű és rend
szeres pártolásáról lévén szó, itt kell felemlítenünk, hooy 
m!'l"" ,« magyar ipar pártolása a magyar társadalomnak 
lelszavava vált, szövetségünk, mely a hazafias törekvé
sekben való resztvételt mindig elsőrangú feladatának 
tekmtelte es lógja tekinteni a jövőben is, a hozzáérkezett 
h Jszohtas következtében tagjává vált az „Országos Ipar- 
paitolo Szövetség"-nek, abban a reményben, hogy e szö- 
vetsegbeu a magyar vendéglősök egyetemének bőséges
hsél nn I 'o '" ■l,a:-il lf,s cz,',|ok és törekvések megvalrtsi- tusuban hathatósan közreműködni,

magyar veiidéglősipamak, közvetlenül pedig a 
rnagyai szakaí'snmveszetuek kívülről jövő hízelgő el-

M  köz8yulés azon®lev - 
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elkészítési módját, reezoptjeit stb, Szövetségünk a levelet 
a „Magyar Szakácsok Köré"-hoz tette át válaszadás czéljá- 
11óI. Megkeresésünkre innen választ eleddig nem kaptunk, 
valószínűen azért, mert a feltett kérdésre kellő, alapos és 
részletes választ adni nem is könnyű feladat, mível mű
velődéstörténetünknek ezen része — sajnos — ma még 
majdnem parlagon hever.

Ha még az elmondottakhoz hozzátesszük, hogy az 
elmúlt év folyamán felhívás érkezett hozzánk a Lúnyay 
Elemér gróf elnöklete alatt álló és Londonban székelő 
„Hungárián Soc.iety"-ha való belépésre és bőgj' uj ipar
társulatok alakulásáról hivatalos értesítést sehonnan sem 
kaptunk, kimerítettük jelentésünknek ama részét, melyet 
a szövetségnek más egyesületekkel való összeköttetésére 
vonatkozólag előterjeszteni óhajtottunk.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Ezzel elérkeztünk jelen
tésünk befejező részéhez.

A jelennek hii, a jövőnek biztató kópét igyekeztük 
festeni, hogy ebből merítsünk erőt jövőbeli miuikás- 
sáe’imklioz. E munkássághoz kérjük az Önök eddigi 
jóindulatú támogatását, melynek reményében kérjük jelen
tésünk tudomásul vételét.

Vendéglősipari közgyűlések.
(A „Magyar Vendéglősük Orsz. Szövetségé"-nek VI. 

és a „Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és 
kávéssegédek orsz. nyugdijegyesiilete" IX. rendes évi 
közgyűlései.)

A múlt évi Győrött tartott orsz. szövetségi emléke
zetes közgyűlése után f. évi szeptember hó li-ikén újból 
vándorútra keltek az ország minden részéből a vendég
lősök, szállodások és kávésok Miskolczra, hogy rószt- 
vegyenek egyrészt az országos nyugdíjintézetnek kilen- 
czedik közgyűlésén, másrészt a vendéglősök országos 
szövetsége \ I. rendes évi közgyűlésén. Gundel János és 
Grtűck Frigyes vezetése alatt indultak el Budapesről a 
keleti pályaudvarról es Miskolczra megérkezve, fényes 
ünneplésben volt részük. A pályaudvaron Bokros Károly, 
a mískolezi vendéglősök elnöke és dr. Szentpály István 
polgármester^ fogadták az érkezőket nagy melegséggel, 
amire mindkét üdvözlő bőszedre Gundel János mondott 
köszönetét. Hosszú kocsisorban vonultak a vendégek a vá
rosba, akiket a különböző szállodákban szállásoltak cd. 
Délben ebéd volt Böczögö János újonnan megnyílt Buda
pest szállodájának vendéglőjében, amely egyúttal alkal
mid szolgált arra, hogy néhány olyan magyar terméket 
mutassanak; be, amelyek alkalmasak a vendéglőkben a 
külföldi termékek kiszorítására. Az ebéden a vendéglő
sök teljes számmal veitek részt, élükön Gundel Jánossal. 
Ez alkalommal a Borhegyi Borviz uj forrásvizének tulaj
donosa 1(100 üveget bocsátott a vendégek rendelkezésére 
hogy módjukban legyen tapasztalni, hogy ez a magyar 
ásványvíz bizony nagyon is képes versenyezni a kiílfüi- 
divrl Azonkívül több magyar gyártmány, pezsgő stb. 
keni t az asztalra s kizárólag magyar italok voltak a fo- 
pisok mellett. Az ebéd után a vendégek Auslánder Gyula 
kaveliazat látogattak meg s itt beszélték meg a Csorba- 
tora rendezendő kirándulás részleteit is.

A közgyűlések iránti érdeklődésnek legszebb bizo
nyítéka a jelent kezeitek névsora, melyben a székesfőváros 
szakipari előkelőségem kivid Kassa, Arad, Győr Pécs 
Debreczen, Szeged, Kaposvár stb. városok legelőkelőbb 
vendéglőseinek neveivel találkozunk.

A nyugdijegyesület közgyűlése.
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a nyugdíjintézet ügye igen jól áll, a tagok száma évről- 
o v r® s.?1aP1o r ? í , » a vaft*y°11 lian.y(»i szépen fejlődik. Km 
a főnöküket, hassanak oda az alkalmazottak körében 
hogy azok minél nagyobb számban iratkozzanak az 
egyesületbe, mert ezen szegény embereknek van szük
ségük arra, hogy a maguk jövőjét és oxisztencziáiát 
biztosítsak minden eshetőséggel szemben, amit pedio- a 
nyugdíjintézet utján elérhetnek. Ezután dr. Solti ("időn 
jelentést tett a közgyűlésnek határozatképességéről, mire 
az elnök konstatálta, hogy bár több mint 11(1 tag'jelent 
meg, alapszabálymóclositást nem tárgyalhatnak, mivel a 
tagok nem az alapszabályok által megkívánt, abban a 
minősített számban vannak jelen, amely ily irányú 
határozathoz szükséges volna. A'közgyűlés úgy határozott, 
hogy az alapszabálymődositásra vonatkozó javaslatot 
egy legközelebb Budapesten összehívandó rendkívüli 
közgyűlés elé terjeszti.

A napirend egyéb tárgyaira vonatkozó határozat- 
képesség megállapítása után dr. Solti Ödön hozzáfogott 
az évi jelentés előterjesztéséhez, melyet lapunk legkö
zelebbi számában fogunk részletesen ismertetni. Nagy meg
elégedéssel konstatálta, hogy a nyujdijintézet fennállásá
nak 8-ik évét betöltvén, a fokozatos fejlődés olyan fokára 
jutott, amely minden komolyan gondolkozó vendéglőst és 
alkalmazottat a legnagyobb örömmel töltheti el. Konstatálta, 
hogy szocziálpolitikai alkotások és ezek sikeres működése 
tekintetében ma sokkal tovább vannak, mint ahol az 
állam illetékes faktorai most kezdeni akarnak. Öröm
mel jelenti, hogy öt év elteltével a tőke olyképpen gya
rapodott, hogy minden tag igénye kétszeresen is fedezve 
van. Kérte, hogy legyenek továbbra is bizalommal a 
vezetőség' iránt, terjeszszék a propagandát a nyugdíj
intézetbe való beiratkozás tekintetében és hassanak közre, 
hogy a tagok száma minél inkább emelkedjék. Rámutat 
arra, hogy 1898-ban csak 7000 koronával alakult meg a 
nyugdíjintézet s ma a mérleg szerint több mint 313,000 
korona alaptőkéje van. A mérleg realitását mutatja, hogy 
a bevételeket a múlt évben majdnem hajszálnyi pontos
sággal előre megállapították. Az alaptőke kamatozására 
nézve, — miután az alapszabályok által előirt 5 száza
lékos jövedelmet az nem hozott, — a felügyelő-bizottság 
felszólította az igazgatóság tagjait, találjanak módot arra, 
hogy az alaptőke 5 százalékot hozzon. Erre nézve azt a 
javaslatot tették, hogy kisebb összegben 30—40—<50,000 
koronás részletekben teljes garancziát nyújtó budapesti 
elsőrangú szövetkezeteknél helyezzék el a nyugdíjintézet 
pénzét. Mivel azonban e nagyfontosságu kérdésben az 
igazgatóság maga nem akar intézkedni, a kérdést a köz
gyűlés elé terjesztették.

Gliick Frigyes azt tartja, hogy a nyugdíj intézetbe 
befolyt fillérek olyan tőkét képeznek, amely felett két
szeres gonddal kell őrködni. Az a véleménye, hogy 
ezért a nyugdíjintézet pénzét szövetkezeteknél ne kooz- 
káztassák, hanem a legközelebbi közgyűlésig hagyják 
meg a dolgot, úgy, ahogy van. Különben is ez a kérdés 
nem volt a napirendre felvéve, s igy a tagok magukat tel
jesen nem informálhatták. Ezért nem járul hozza, hogy 
a közgyűlés ebben a dologban most határozzon.

Solti Ödön hozzájárul ahhoz, hogy a kérdés meg
oldása egy évi haladékot szenvedjen, azonban leéri az 
igazgatóság részére addig is a felhatalmazást, hogy a 
maga legjobb belátása szerint az alaptőke gyümölcsöző 
elhelyezése iránt intézkedjék.

Gumiéi János szerint a nyugdíjintézetnek karára 
volna az egy évi elodázás s ezért azt tartja, hogy ne 
szövetkezetekhez forduljanak, hanem 4 százalékot vagy 
ennél többet jövedelmező jelzáloglevelet vásároljanak.

Nagy Lajos (Arad) hasonló értelemben szólal fel. 
Pártolja Gundel indítványát.

Francois Lajos a felügyelő-bizottság álláspontját 
fejtegeti. Szintén amellett van, hogy teljesen biztos érték
papírokba fektessék a nyugdíjintézet pénzét.

Bokros elnök ily értelemben mondja ki a közgyű
lés határozatát, amely után dr. Solti (Időn tovabbmeno 
felvilágosítást ad az alaptőkének különböző értekekbe 
fektetett elhelyezésére nézve és ez irányban részletes 
kimutatást terjeszt elő.

Juranovics Ferencz (Szeged) az igazgatóságot az 
alaptőke elhelyezésére nézve a legtágabb hatáskörrel 
kívánja ellátni.

Gumid is hozzájárul azon javaslathoz, hogy teljes 
biztosítéka papírokba fektessék az intézet pénzét. A köz
gyűlés ilyen értelemben határoz.

Ezután folytatta dr. Solti a nyugdíjintézet évi jelen
tésének ismertetését, amelynek során rámutatott arra, 
hogy a nyugdíjintézetnek vagyona s jövedelme évről- 
évro gyarapodik. Felemlítette, hogy a tagok közt is 
többen a múlt évben szép adományokkal járultak az 
egyesület vagyonához, mint Törley és Frangois 500 
—50.) koronával, a budapesti i Pinczéregyesiilet 070 
koronával és többen kisebb adományokkal, összesen 
1772 koronával. A tagok száma folyton emelkedik. Az 
emelkedés biztosításának érdekében feltétlenül szüksé
gesnek tartja a taggyiijtő további alkalmazását. A tag
dijak rendesen befolynak. Segélyezés hasonlóképpen szép 
összegre rúg évente. A múlt évben több mint 1200 K.-át 
osztottak ki. Az egyesület vagyona is örvendetes módon 
emelkedik. A kezelési alap tekintetében konstatálja az 
egyes tételek fokozatos emelkedését.

A kezelési alapok ismertetésénél bejelenti, hogy 
Boros Antal Budapestről 1000 koronás alapítványt tett 
Gliick Frigyes nevére, amit a közgyűlés zajos éljenzéssel 
vett tudomásul. Az alapitványtevő felszólalt és előadta, 
hogy Glück Frigyessel hosszú éveken át volt alkalma 
együttműködni és tapasztalni azt a páratlan lelkesedést 
és odaadó buzgalmat, amelyet szaktársai felvilágosításai 
terén Gliick Frigyes kifejtett. A közgyűlés Boros Antalnak 
köszönetét mondott és Gliick Frigyest ez alkalomból 
zajosan megéljenezte.

Ugyanezen alkalommal székási Szaczelláry György 
200 koronával megtoldotta régi 500 koronás alapítványát.
I Igyancsak megemlíti még a jogtanácsos, hogy Sólyom 
Gyula, a borhegyi Borviz forrásának tulajdonosa, azt az 
ajánlatot tette a nyugdijegyesületnek, hogy minden az ő 
ásványvizes üvegjéhez tartozó bélyegzővel ellátott parafa 
után a nyugdíj egyesület részére évenként egy összeget 
ad, ami évente 1000 koronát, tiz év alatt 10,000 koronát 
jelent. Ennyivel járul a nyugdíjalaphoz. A borhegyi Bor
vizet a társulat tagjainak melegen ajánlja. A közgyűlés 
örömmel vette az ajánlatot és elhatározta, hogy a bor
hegyi Borvizet minden tekintetben pártolni fogja annál 
is~ inkább, mert az a külföldi ásványvíznek teljesen 
alkalmas vetélytársa. Sólyom Gyulát felvették az alapitó- 
tagok közé.

A közgyűlés álkai mából Wetschl Gyula, a Hupíeld 
zenemügyár budapesti képviselője ICO koronát adomá
nyozott Bokros Károly elnök utján a nyugdijegyesületnek.

Ezután folytatta dr. Solti Ödön a vidéki választ
mányok működésének ismertetését, amelyekről a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozott, majd Frangois Lajos 
előterjesztette a felügyelő-bizottság jelentését és kérte a 
felmentés megadását, amit a közgyűlés el is határozott.

Solti jogtanácsos előterjesztette az 1905. évi zár
számadást és‘az 1907-iki költségvetés előirányzatát, amit 
minden vita nélkül elfogadott a közgyűlés és igy az 
igazgatóságnak, mint a felügyelő-bizottság1 tagjainak 
köszönetét és elismerést szavazott.

Következtek az indítványok, amelyek során Seres 
Márton (Kassa) a taggyiijtés hathatós alkalmazását kérte 
s azt, hogy körleveleket küldjenek a tagokhoz szét. Kérte, 
mondják ki, hogy a vendéglősök és kávésok csak olyan 
alkalmazottat fogadjanak fel, aki a, nyugdíjintézetbe be
iratkozik. Egyúttal kérte a nyugdíjintézetbe való kötelező 
beiratkozás kimondása végett küldöttség menesztésének 
kimondását a miniszterhez. Auslividev Gyula (Miskolcz) 
ellenezte a körlevelek küldését, valamint a küldöttség 
menesztését. Óhajtandónak mondotta, hogy mindenki 
hasson közre a taggyiijtő alkalmazásával a tag’ok számá
nak növekedése körül.

A közgyűlés a felszólalásokban foglaltak tekintetbe 
vételét elhatározta. Több igazgatósági tag megválasztása 
után a tárgyhoz felszólalt még Gliick Frigyes, aki kijelen
tette, hogy milyen fontos az, hogy a nyugdíjintézet tagjai
nak számát szaporítsák és a következő beszédet tartotta :

------- Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni. ------
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Igen tisztelt Közgyűlés !
Kétségtelenül elsőrangú fontossággal bír a nyugdíj

intézet jövőjére nézve az, hogy a tagok számát igyekez
zünk szaporítani; mert ha meghalljuk, hogy mennyi ma 
a nyugdíjintézet tagjainak száma azon főnökök és alkal
mazottak számához képest, akik az országban működ
nek, valóban meg kell döbbenünk azon rószvetlenseg 
felett, amelyet ezen intézmény iránt tanúsítanak, pedig 
t Közgyűlés, saját jövőjüknek és exisztencziájuknak a 
biztosításáról van szó. (lígy van.) Mert szép dolog, hogy 
ennek az egyesületnek van már ezer tagja, de valami 
nagy örömmel és megelégedéssel ezt nem konstatá'hat- 
juk, ha tekintetbe voszszük, hogy Magyarországon van 
vagy 40,000 vendéglős és 80,000 alkalmazott; ez össze
sen 120,000 ember és ebből csak ezer ember van ennek

statisztika ésaz intézetnek a kebelében. Ez elszomorító 
kiáltó parancsszóként hangzik ennek konstatálása, hogy 
minden módon és teljes agitáczióval működjünk azon, 
hogy a tagoknak számát növeljük. (Helyeslés.)

Kétségtelenül helyes és ozélravezető a taggyijjtő 
alkalmazása és azért csak kívánatos, hogy a taggyüjtő 
munkáját ma támogassuk és elősegítsük, mert amíg a 
társulat tagjaiból a nyugdíjintézet tagjainak száma leg
alább 5—6-szorosára fel nem emelkedik, addig csak tengő
dünk, de örvendetes fejlődéssel nem dicsekedhetünk.

Tisztelt Közgyűlés ! Tiz év előtt szó volt már arról, 
hogy ha azt akarjuk, hogy a nyugdíj intézet nagyarány
ban fejlődjék, ne szorítkozzunk csak az önálló iparosok
nak befogadására, mert ott csak 30—50 év közötti férfiak
ról van szó, akiknek egyszerre nagy összegeket kellene 
befizetni, hogy azután 55 —60 éves korukban annyi nyug
dijat élvezhessenek, hogy az a megélhetésükre elég 
legyen. Ilyen emberekből keveset fogunk megnyerni a 
nyugdíjintézetnek. Arra kell törekedni, hogy befogadjuk 
az alkalmazottakat és különösen már a tanonczokat is. s 
általában a szakmához tartozó egyéneket fiatal korukban, 
15—16 éves korukban kellene az intézet kebelébe bevonni 
és rávenni őket arra, hogy fokozottan megtakarítsák 
filléreiket, hogy évek hosszú során át azután tisztességes 
megélhetést biztositó nyugdíjhoz jussanak. (Á'talános 
élénk helyeslés.)

Az újabb szocziálpoütikai alkotások kétségtelenül 
a munkások biztosítását czélozzák baleset ellen, munka
képtelenség esetére azonban a szakbeli biztosítás szer
vezése ezzel szemben óriási eredményeket képes fel
mutatni és czélszerübb is, ha megfelelően szervezte!ik. 
Azért mondja ki a közgyűlés, hogy az igazgatóságot 
erélyes és buzgó taggyüjtésre hívja fel. (Helyeslés.)

Különösen nagy anomáliát lehetne megszüntetni az 
esetben, ha már 15 — 16 éves korukban bevonnánk az 
alkalmazottakat a nyugdíjintézet kebelébe, mert így a 
katonaévek lejárta után visszatérnének mint szakképzett 
iparosok a pályájukhoz és nem kellene megütközéssel 
tapasztalnunk, hogy olyanok árasztják el ezt az ipart, 
a kik korábbi éveiket az ipar tanulására nem forditották : 
ellenben, akik szakképzett iparosok volnának, azok más 
utón keresnek maguknak boldogulást. (Helyeslés.)

Nagy szocziálpoütikai feladat vár tehát a nyugdíj
intézetre abban az irányban, hogy az iparnak meg
mentsük a legértékesebb elemiket. Azért a nyugdíjintézet 
igazgatóságának főtörekvését az kell, hogy képezze: 
tanulmányozza a kérdést és igyekezzék gondoskodni a 
módokról és eszközükről, amelyekkel sikerül az utóbbi 
czélt, az iparosoknak fiatal korukban az intézményhez 
való lekötését és ezzel az ipar számára való megmen
tését elérni. Ezzel okvetlenül foglalkoznunk kell. (Zajos 
éljenzés.)

Ennek megfontolását nagyon ajánlja, mert rendkívül 
hálás es arra való tömeget fognak kapni és ez biztosítja 
a nyugdíjalap fényes jövőjét, az iparnak pedig nagy 
előnyére szolgál.

(Hűek Frigyes kijelentéseit nagy éljenzéssel fogadták 
és úgy határoztak, hogy nem teszik ugyan kötelezővé, 
hogy csak olyan legyen az alkalmazottjuk, aki kötelezi 
magát a belépésre, hanem felhívják a főnököket, hogy 

jóindulattal hassanak közre, hogy az 
. , , saját érdekükben lépjenek be a nyugdíj
intézetbe.

barátságosan és 
alkalmazottak

A közgyűlés ezen határozatot egyhangú lelkesedéssel 
hozta meg. Gumid János elnök indítványára köszönetét 
szavaztak Solti Ödönnek, Bokros Károlyinak, Frangois 
Lajosnak s az egész felügyelő-bizottságnak.

Végül elhatározták, hogy a jövő évi közgyűlést ott 
tartják meg, ahol a vendéglősök szövetségé legközelebbi 
gyűlését tartja.

Este fényes ismerkedési estely volt a Grand Hotel 
Horváth kerthelyiségében, ahol a város előkelőségei közül 
többen megjelentek. ,

Az ismerkedési estélyen uj fogyasztási czikk ke
rült minden egyes terítek mellé. Glasncr budapesti pék 
által gyártott sörrudacskakat mutattak itt be es a szak
éi)® vendégeknek annyira Ízlett ezen uj budapesti gyárt
mány. hogy még’ azon este elfogyott az egész készlet, és 
a, diszbankettre sürgönyileg kellett egy újabb külde
ményről gondoskodni és ami ilyen alkalommal szokatlan, 
mégis megtörtént, hogy a minták megízlelése után önként 
jelentkeztek rendelők a ezég képviselőjénél.

A szövetségi közgyűlés.
A vendéglősök országos szövetségének közgyűlése 

szept. 12-én, szerdán reggel azzal kezdte munkásságát, 
hogy megkoszorúzta Kossuth Lajos szobrát, ahol Bokros 
Károly mondott emelkedett szellemű beszédet, azután 
pedig a kereskedelmi és iparkamara nagytermébe vonulva 
megkezdte a tanácskozásait. Gumid János elnök üdvö
zölte a szép számban megjelent szövetségi tagokat, akiket 
arra kért, hogy továbbra is hasonló buzgalommal, sőt 
fokozott igyekezettel törekedjenek a szövetség felvirágoz
tatására. Üdvözölte Radványi Istvánt, a miskolezi kamara 
elnökét, mint aki a kereskedelmi és iparkamara képvise
letében jetent meg, Q elléri Mórt, az országos iparegyesület 
kiküldöttjét, dr. Tarnay Gyula alispánt és dr. Szentpályi 
polgármestert. A megjelent vendégek szives szavakban 
köszönték meg az üdvözlést és kijelentették, hogy a 
közvélemény a legnagyobb érdeklődéssel és rokonszenv- 
vel kiséri a vendéglősök tanácskozását, mire Kiss Lajos 
titkár előterjesztette az elnök terjedelmes évi jelentését, 
amelyet lapunk vezető helyén közlünk és amelyet a köz
gyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadott. Bokros Károly a 
nyugdíjintézet jelentését terjesztette elő. A tanoncziigyi 
szakosztály jelentésénél Ginek Frigyes utalt arra a szomorú 
tényre, hogy mig az országban 80,000 pinezór van, addig a 
pinezériskolákat alig látogatja 4—500 tanuló. Hosszabb elő
adói beszédét igen élénk érdeklődéssel kisérte az egész 
közgyűlés. Majd felkérte TValter Károlyt, a budapesti szak
iskola. igazgatóját, hogy a tanoncziigyi osztály évi jelentését 
terjessze elő. A jelentést a közgyűlés figyelmesen hallgatta 
és sokszor éljenzéssel jutalmazta a felolvasót. Úgy ezen, 
mint az összes évi jelentéseket és indítványokat lapunk 
legközelebbi számaiban fogjuk közölni. Stadler Károly 
mondott rendkívül nagyhatású és mély benyomást keltő 
beszédet, amelyben erős szavakkal támadta a kartársak 
iudolencziáját, hogy nem támogatják kellőleg az idegen- 
forgalmi bizottságot azon működésében, amely az ország 
idegenforgalmának növelésére irányul. Felhívta a kar
társakat : tegyenek meg mindent, hogy a magyar vendé
geket itthon tartsák, tegyék ezt meg különösen a iurdős- 
szállodások, akiket arra hiv fel, hogy hassanak oda, 
hogy a fürdőhelyeken ne dáridók legyenek, mert aki 
odamegy, az pihenést és üdülést keres. Foglalkozzanak 
a vendéglősök a maguk dolgaival már egyszer komo
lyan és lelkiismeretesen és ne várjanak mindent a 
kormánytól és annak gyámkodásától.

Az élénk helyesléssel és tetszéssel fogadott beszéd kii 
lömben a következőkép hangzott:

Igen tisztelt Közgyűlés ! Az idegenforgalmi szak
osztálynak jelentését Barta Béla, , a szakosztály jegy
zője lesz szives előterjeszteni. Én magam csak pár 
szóval kívánok a tárgyhoz hozzájárulni és különösen 
azért teszem ezt, hogy megragadjam az alkalmat és rá
mutassak a szakiparunkban előforduló nagy hibákra és 
ostorozzam azé tekintetben fonálló tűrhetetlen indoleucziát.

T. Közgyűlés ! Ha 21 évi munkálkodásunk ered
ményeire visszatekintünk, nagy megütközéssel kell 
tapasztalnunk, hogy bizony máig sem haladtunk előre. 
Csináltunk mindenféle szakosztályt, azoknak tnegcsinál-

Hírdetésí rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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tűk alosztályait, Írogattunk mindenféle körleveleket, kifej
tettünk agitacziót gyűlésekben, szónokoltunk, bankettoz- 
tnnk, azonban konkrét eredményeket és sikereket sajnos 
máig sem mutathatunk fel. (Úgy van.)

Ha kutatjuk t. Közgyűlés ennek okát, akkor sajná
lattal kell beváltanunk hogy az eredménytelenség ÍVÍoka 
a .kartársak indolenoziájában rejlik. Csodálatos emberek
ből All ez a szakipar. Akármihez fogaz ember és komoly 
munkálkodásra hív fel, hónapok, sőt évek telnek bele, 
hogy egy-egy akczió sikerét előmozditó valamilyen lépést 
valaki megtegye. Az idegenforgalom emelésére több 
eszköz, all rendelkezésre. Terveztünk sok mindenfélét; ki 
akartuk adni a ozimtárt és e végből körlevelekben hív
tuk fel tagtársainkat hogy mindegyik maga küldje be a 
részletes leírást. Megütközéssel jelentem be, t. Közgyűlés, 
hogy ennek a felhívásnak egy óven belül eredménye nem 
lett, mert egyetlen kartárs sem küldte vissza a neki kül
dött kérdőpontokat. (Nagy mozgás.) Hát ilyen közre
működés mellett eredményt és sikert elérni nem lehet,; 
ne is csodálkozzék tehát senki azon, ha 21 évi munkál
kodásnak sincs máig sem konkrét eredménye és sikere.

Az idegenforgalom emelésével kapcsolatos a fürdők 
fellendítése. T. uraim, nocsak arra törekedjünk, hogy 
idegeneket vonzzunk be a fővárosba és az országba és 
ezzel lendítsük fel az idegenforgalmat, hanem arra is, 
hogy az itteni embereket tartsuk meg a magyar lürdők 
számára, hogy ne legyenek azok kénytelenek idegen 
fürdőbe menni, csak azért, mert a mágyar fürdőkben 
nincs meg az az élet, amelyet a külföldi fürdő nyújt. 
Nálunk a fürdőhelyekén még a régi dinom-dánom tart 
és az a tisztviselő, aki szabadságideje alatt üdülni van, 
nem mer magyar fürdőt felkeresni, mert ottan folyton 
czigányzene és hajnalig tartó mulatozás járja, holott ő 
nyugalmat és üdülést keres. Bámulatos- az- a körülmény 
is, hogy egyes fürdőhelyen mi történik, teljesen oda nem 
való emberek veszik kezükbe a vendéglősipart és holmi 
pallérok, akik építkezéssel foglalkoztak azelőtt, rokon
ságok vagy más protektorok kegyelméből ott vendéglőt 
nyitottak és azt hiszik, hogy elég, ha felvesznek szaká
csot és egyéb alkalmazottá,t, ők már kész vendéglősök 
és ott már dolgozhatnak. Ez azonban csak a szakipar
nak rovására történik. Nagy mulasztások vannak ezen 
a téren; baj, hogy nincs meg a vendéglősökben az az 
elhatározás, hogy maguk segítsenek magukon, mindent 
a kormánytól összetett kezekkel várnak (Úgy van.) 
Már pedig ilyen viszonyok között eredményeket és őzéit 
érni nem lehet. Régi mondás az, hogy segils magadon, 
az Isten is megsegít. De nem lehet mindent várni csak 
a központtól, hanem tegyenek az egyesek is valamit és ne 
menjenek el végtelen indolencziájukkul égető fontosságú 
kérdések mellett. A közvélemény is tájékozatlan a ven
déglősök helyzetéről; hogyha 4u ezer vendéglős között 
30—40 a gazdag ember, mindig csak arra hivatkoznak 
példaképpen és nem veszik tekintetbe, hogy ezer és ezer 
ember existálni és boldogulni is alig képes. (Úgy van! 
Általános helyeslés.) Ezen a helyzeten csak úgy fogunk 
változtatni, ha összetartunk, ha mindenkiben él a köte
lesség érzete, hogy a szakipar érdekeit előmozdítsa és lm 
a központtól jön valami felhívás közreműködésre való 
felhívással, akkor tartsa mindenki kötelességének, hogy 
ezt a szakipart támogassa. Remélem, hogy majd más
képpen fogják kötelességüket felíoguí a szakiparosok, 
ma azonban sajnálattal kell konstatálnom, hegy a köte- 
lességteljesités terén súlyos mulasztások történtek. Fel
hívom t. kartársaimat, tartsunk össze, dolgozzunk együtt, 
mert akkor remélhető, hogy akcziónknak komoly sikere 
is lesz és Magyarországon a vendóglősipar fellendül és 
virágozni fog. (Éljenzés.)

A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd (jntau fíarta Béla 
adta elő az idegenforgalmi osztály jelentését, melyet egy
hangúlag' tudomásul vett a közgyűlés.

Végül a jelentések tudomásulvétele után elhatároztak 
még, hogy felírnak a kormányhoz az italmérési illeték Ki
emelése ellen. Schubert Pétwinditványára kimondottak,hogy 
a vendéglősipar képesítéshez kötését kérik, hogy az ípai- 
t,örvény revíziójakor őket is hívja meg a kormány. Bok
ros Károly elnök (Miskolcz) indítványára kimondottak, 
hogy a szövetség tagjai számának emelésére minden

lehető eszközt igénybe vesznek és kimondották egyhan
gúlag azt is, hogy a magyar ásványvizeket pártfogolni 
fogják a külföldiekkel szemben. Határozatba ment az is. 
hogy a vendéglősipaiTH vonatkozó törvények összefog
lalása ezéljából a kormányhoz felírnak.

A közvetítői ügyosztály jelentése kapcsán Guruld 
■János elnök kiterjeszkedett a budapesti pinczéreg-yesület 
kérvényére is, illetve memorandumára és erre nézve már 
ehelyütt a következő megjegyzéseket tette ;

Tisztelt Közgyűlés ! Jól tudjuk mindnyájan, hogy a 
közvetítőknek a kizsákmányolása és visszaélése, amely
nek napről-napra tanúi lehetünk, tűrhetetlen. Sokkal 
czélszerübb volna tehát, ha egy olyan intézmény volna 
létesíthető, amelynek utján a közvetítést czéltndatosan 
eszközölni lehet. Ez rendkívül kívánatos volna, bár azt 
hiszem, hogy ezeket a közvetítőket nem lehet közösen 
mellőzni. Jói tudjuk, hogy tavaszkor, amikor kezd a nap 
sütni és a személyzet már a fürdőkre és a nyári helyekre 
gondol, akkor bizony oda kell fordulni az embernek, 
ahol alkalmazottat találhat és szerezhet. Hiszen ily körül
mények között, ha kategorice azt mondanánk ki. hogy 
alkalmazottért csak a pinezórek szakegyesületéhez lehet 
fordulni, bizony meg volnánk akadva.

Hát az a kérdés egy nagy tengeri kígyó, megol
dása évek óta húzódik és ki tudja, mikor leszünk vele 
készen. Nagyon lényeges és kívánatos volna, hogy a kér
dést mielőbb és minél gyorsabban rendezzük. Azért én 
szívből és melegen ajánlom, hogy még- mielőtt a végle
ges megoldás bekövetkezik, támogassuk teljes odaadással 
a pinezérek közvetítő intézetét. Így talán közös érdekét 
szolgálunk és a czélt is hamarabb érhetjük el. Nem tit
kolhatom azonban, hogy vannak bizonyos aggodalmaim. 
Aggodalmaim vannak, mert a mai szoczialisztikus moz
galmi! világban olyan jelenségek ötlenek szemünkbe, ame
lyeknek következményeit előre kiszámítani nem lehet és 
bizony nem tudjuk, hogy az ilyen mozgalmak hovaczé- 
lozitak, hova vezetnek. Én azt mindenesetre kárhóáatos- 
nak tartanám, ha az ilyen közvétitő intézetek szocziális 
kérdések megoldására mennének és működésük olyan 
irányban mozogna, mint a kávéssegédek elhelyező inté
zetéé, ahol parancsolóiag' kimondják annak az alkalma
zottnak, aki közvetítésért hozzájuk fordult, hogy ennyit 
és ennyit kell követelned. Az ilyen intézmény aztán a 
legnagyobb terrorizmust fejti ki, elmennek a főnökökhöz 
és az alkalmazottak nevében, akik még szerződtetve sín
esének, követelményeket állítanak fel és boykottal fenye
getnek. Nagyon félek, hogy a pinezérek is ilyen kizáró
lagos közvetítési intézettel ide törekszenek. Ennek da
czára úgy az én törekvésem, mint az orsz. szövetség igaz
gatóságának törekvése,egybehangzóan a budapesti ipartár
sulat törekvésével, odairányul, hogy a pinczérekkel egyet
értésben olyan módot találhassunk a helyközvetités kér
désének rendezésére, amely mód aztán főnököt és alkal
mazottat egyaránt kielégítheti. így békés utón inkább 
lehet a. ozéít megvalósítani, mint örökös harezok árán. 
Hiszen a pinezérek is arra törekszenek, amit mi akarunk. 
Nekik is be kell látniuk, hogy nem mindig lesznek al
kalmazottak és az ő törekvésük is az, hogy főnökök 
legyenek. Be kell látniuk, hogy ami nekem ina tetszene, 
holnap, ha vendéglős leszek, nem fog tetszeni. Ezzel is 
kell a pinezéruek számolni. Mindezekről különben bőveb
ben fogunk szólald, akkor amikor előterjesztjük a buda
pesti pinezérek egyesületének a memorandumai, amelyet 
úgy a budapesti ipartársulathoz, mint az országos szö
vetség közgyűléséhez bekiildtek.

’ Egyébként kijelentem, hogy a közgyűlés a közve
títési szakosztálynak rövid jelentését tudomásul veszi.

Az indítványok előterjesztése után bejelenti Gilndel 
János elnök a következőket:

Tisztelt közgyűlés ! A budapesti pinczéregylet egy 
memorandumot intézett a Vendéglősök Országos Szövet
ségének közgyűléséhez. Ez nagyon fontos tárgy és szük
ségesnek tartom, hogy a pinezéregyesület memorandumát 
nagy figyelemmel kisérjük és lehetőleg olyan határozatot 
hozzunk annak tárgyában, hogy az a jó egyetértés, amely 
eddig uralkodott a budapesti ipartarsulat és a budapesti 
pinczéregylet között, fentartassék és a jövőben se legyen 
koczkáztatva.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Ez a memorandum olyan kívánságokat tartalmaz, 
amelyekből jó egyik-másik dolgot elfogadni; sok lesz 
olyan is, ami egy' kicsit aggályos, de azért megfontolás 
tárgyává kell tenni; mindenesetre azonban a legmesszebb
menő méltánylással és jóakarattal kell e memorandumot 
tárgyalnunk. 'Mindenekelőtt méltóztassanak meghallgatni 
a memorandumot, amelyet fontosságánál fogva teljes szó
szerinti szövegében fogja felolvasni dr. Solti Ödön 
ügyész ur.

Elnök: Kérem az urakat hallgassák meg nyugodtan 
ezt a memorandumot, mert ez a legelemibb kötelességünk 
és majd azután határozunk afelett, hogy belebocsát
kozunk-e a memorandum érdembeni tárgyalásába, vagy 
pedig előkészítés végett kiadjuk az igazgatóságnak. 
Kérem az urakat .hallgassák meg nagy figyelemmel.

Dr. Solti Ödön ügyész felolvassa a budapesti 
pinozéregylet memorandumát, amelyet mindinkább növekvő 
érdeklődéssel hallgatnak végig a közgyűlés tagjai.

A memorandumhoz elsőnek Barnay Andor (Nagy-- 
raihály) szólott a következőképen:

Tisztelt közgyűlés ! Én szivvel-lélekkel csatlakozom 
a memorandumhoz elvileg és ahhoz elvben teljesen hozzá
járulok, azonban miután ez a tárgy itt a közgyűlésre 
előkészítve nincs, miután arra nézve az igazgatóságnak 
konkrét javaslata előttünk nem fekszik és egyszeri 
hallásra magunk sem állapíthatjuk meg, hogy a memo- 
rondumban foglaltakból mi a czélszerü, gyakorlatilag 
kivihető és igy elfogadható : tisztelettel azt az indítványt 
teszem, adassák ki a munkálat a szövetség igazgatóságá
nak azon czélból, hogy az a legközelebbi közgyűlés 
elé a memorandumban foglaltak tárgyában részletes és 
kimerítő jelentést tegyen és addig is igyekezzék ipar
társulati utón közrehatni mindannak megvalósítására és 
életbeléptetésére, ami a pinczóregyesület memorandumá
ban foglalt sok igazságos és jogos kívánalomból méltá
nyosan azonnal keresztülvihető és az életben megvaló
sítható. Ezen eljárás az ipartestület felügyelete és kez
deményezése mellett folyhatik le, nemcsak Budapesten, 
hanem a vidéken is ; a vidékiek aztán értesítik a köz
pontot, és az ezen értesítések alapján teszi meg majd 
jelentését a legközelebbi közgyűlésnek. (Általános he
lyeslés.)

Ezeket vagyok bátor mély tisztelettel az Országos 
Szövetség közgyűlésének elfogadásra ajánlani. (Helyeslés.)

Juranovics Ferencz (Szeged). Tisztelt közgyűlés!
A felolvasott memorandumban, amelyet nagy figyelemmel 
hallgattam végig, vau sok jó dolog, de van sok rossz 
dolog is. így vaktában, a kérdés előleges megfontolása 
nélkül és a különleges helyi viszonyok mérlegelése nél
kül nem lehet ezek felett a dolgok felett rögtön hatá
rozni. Ezeket a dolgokat az ipartestületekben kellene 
letárgyalni. Nem.lehet figyelmen kivid hagyni, hogy van
nak a memorandumban olyan dolgok, amelyek csak a 
pestieket érintik és a vidékiekre nem vonatkoznak és 
megfordítva olyanok, amelyeknek elsősorban reánk vidé
kiekre van nagy fontossága és nagy jelentősége. Minden 
ipartestiilet maga ismeri legjobban a iiála levő viszonyo
kat. Azért ón is azt mondom, küldjük szót ezt a memo
randumot, szerte az országban az ipartestületeknek; 
mondjuk ki itt a közgyűlésen, hogy szükségesnek és 
sürgősnek tartjuk, hogy az ipartestületek minél hamarabb 
letárgyalják a piuczórségnek sok jogos, méltányos és 
múzsagos követelését tartalmazó ezt a memorandumot 
é amikor végeztek vele és megjegyzéseiket megtették, 
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sziikeb 1) bizottságok, amelyek a dolgot előkészítik, meg
vitatják, számbaveszik a viszonyokat, körülményeket és 
azután határoznak egyik-másik pontra és követelményre 
nézve legjobb tudásuk, belátásuk és méltányosságuk sze
rint. Lehet hogy az ország egyik részében igy, másik 
részében amúgy fognak beszólni a dologról; egyik köve
telésre az egyik helyen azt mondják majd, hogy jó, 
megadható, másutt meg azt mondják, dehogy is. Hát igy 
majd meglátjuk, hogy alakul ki a helyzet. Ebből aztán 
megláthatja a központ is, mi az álláspontja az iparosok
nak a pinczérek követeléseivel szemben és a legnagyobb 
jóindulattal és méltányossággal fogunk majd az igaz
gatóság előterjesztése alapján a következő szövetségi 
közgyűlésen határozni. (Zajos helyeslés és éljenzés.)

Stadler Károly (Budapest): Igen tisztelt Közgyűlés ! 
Őszintén be kell vallanom és itt a közgyűlés színe előtt 
is megmondom, hogy ami a pinczóregyesület memoran
dumában van, annak a legnagyobb része igaz, tökéletes 
valóság, amit letagadni és meghazudtolni nem lehet. Csak
hogy az is bizonyos, hogy mindezeket a követeléseket 
igy egyszerre minden átmenet nélkül egy főnöknek 
elfogadni nehéz, majdnem lehetetlen. Annyit feltételezek 
a memorandumot beterjesztő pinczéregyesületről is, hogy 
ők ezen jogos és igazságos kivánalmaknak — már nagy 
részben jogos és igazságos — egyszerre való megvaló
sítását nem is várják. Nem várják azt, hogy itt a szö
vetség plénuma előtt a dolognak minden előkészítése 
nélkül belemegyünk az érdembeni tárgyalásba és az 
egész munkálatok, a benne foglalt kívánságokat és köve
teléseket, úgy ahogy van, en block elfogadjuk és rögtön 
közgyűlési határozat erejére emeljük. Nem várhatják ezt 
azért sem, mert sok dolgot kell itt még alaposan meg
fontolni, kellően átgondolni, meghányni-vetni a kivihető
ségét és azt, hogyha igazságos is az a követelés, nagyobb 
rázkódtatás nélkül rögtön óletbeléptethető-e. Nem akarok 
bírálatot mondani az egyes részletekre nézve. Fenntartom 
ezt arra az időre, amikor a részletkérdésekkel foglalkozni 
fogunk, mert foglalkoznunk kell, hiszen ez kötelességünk. 
Én tehát teljes mértékben pártolom az előttem felszólalt két 
tagtársamnak azon indítványait, hogy ezt a memorandumot 
utaljuk az igazgató-tanácshoz azzal, hogy ez foglalkoz
zék a benne foglalt kérdésekkel és első kötelességének 
tartsa a munkálatot sokszorosítva megküldeni minden 
egyes ipartársulatnak azzal az utasítással, hogy azok a 
memorandumban foglaltakkal a legrövidebb időn belül 
foglalkozzanak és nézeteiket, álláspontjukat, megjegyzé
seiket terjeszszék a szövetség központja elé, amely aztán 
abban a helyzetben lesz, hogy a minden oldalról beér
kező véleményes jelentések alapján olyan választ fog 
összeállíthatni, amely az egész ország szakiparos közön
ségének véleményét, álláspontját a memorandum tárgyá
ban hűen fogja visszatükröztetni. A dolognak tehát az a 
helyes megoldása, ha egybefoglaljuk mindkét indítványt 
és i'gy járunk el, amint most kifejtette. (Zajos helyeslés.)

Bcirnay Andor (Nagymihály): Tisztelt Közgyűlés ! 
Teljesen átértem és méltányolom Stadler Károly tisztelt 
tagtársamnak indokait és teljes mérvben hozzájárulok fel
fogásához, még csak azt kívánom megjegyezni, hogy
mondja ki a közgyűlés, hogy a legnagyobb melegséggel 
es rokonszenvveí kiséri a pinczóregyesület törekvését és 
ettől a szellemtől áthatva fog foglalkozni a beterjesztett, 
memorandummal. (Zajos helyeslés és éljenzés.)

Glüclc' Frigyes : Igen tisztelt Közgyűlés ! Pár szót 
kívánok szólani ahhoz a memorandumhoz, amelyet a buda
pesti pinczéregyesület szövetségünk közgyűlése elé ter
jesztett. Mielőtt a dolog lényegére nehány megjegyzést 
tennék, szükségesnek tartom a következők előrebocsátását.

, A Budapesti Pinczéregyesület ezelőtt egy évvel egy 
keresse! fordult a társulathoz, azzal a kéréssel, hogy 
tegye megfontolás tárgyává a társulat, miként lehetne 
megvalósítani a pinczóreknek a szabadnapra vonatkozó 
kívánságát. Akkor az ipartársulat a budapesti pinczér- 
egyesűletnek azt felelte, hogy igen szívesen megoldja 
ezt a kérdést, mert a pinczóreknek a szabadnapra vonat- 
kozo kívánságát teljesen méltányosnak és keresztül- 
vinetonek tartja. Ehelyütt legyen szabad csak kitérőleg 
megjegyeznem és pedig az igazság érdekében, hogy 
nincs igazuk a pinczóreknek, mikor azt mondják, hogy

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk^
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munkaidejük nem 16 óra, hanem 18 óra. Ezt tisztelettel 
ketsegbevönom, mert ha az egyes ipari üzemeknél munka
időből van szó, akkor mi a munkaidő alatt folytatólagos 
munkát értünk es nem olyan munkát, amely szünetekkel 
vau megszakítva. Nem állítom fel a dolgot úgy hogy az 
ő követelésük nem volna jogosult, mert belátom” azt, 
hogy meg az ilyen megszakított munkánál is indokolt a 
szabadnap.

Ezt a kérdést nem lehet egyoldalulag elbírálni, 
olyan változatos majdnem minden egyes üzemnél ho<>y 
külön oldandó meg az illető üzemhez képest és egyálta
lában ebben a kérdésben okvetlenül az szükséges, hogy 
a munkaadó a munkással együtt karöltve nyugodtan és 
meggondoltan tárgyaljon.

De folytatva ott, ahol elhagytam, a budapesti ipar
társulat átirt a pinczéregyesülethez és kérte, hogy jelölje 
ki azokat a kiküldötteket, akikkel bizottságilag tár
gyalni lehetne. En lettem megbízva azzal, hogy a 
bizottsági _ üléseket vezessem és külföldről, különösen 
Németországból a tárgyalás anyagára vonatkozó összes 
törvényeket és minden irányú intézkedést tartalmazó 
rendeleteket meghozattam. Elmúlt egy bizonyos idő és 
én egyszer Varga úrral a pinczóregylet elnökével arról a 
dologról beszélgettem és az volt a felfogásunk, hogy a 
szabadna]) kérdését most úgy sem lehet olyan hamar 
megoldani. Előadtam neki, hogy a külföldi törvények és 
szabályrendeletek tanulmányozása és a törvények által 
történt rendezés következményei megismerése után meg
győződtem arról, hogy a kérdést nem oldották meg, 
illetve helytelenül oldották meg, mert a törvény nem vál
totta be azokat a reményeket, amelyeket ahhoz a munka
adó és a munkás egyaránt fűztek. így aztán előállott az 
a komikus eset, hogy ma már Németországban a munka
adó és a munkás annak a törvénynek és jogi szabályo
zásnak eltörlését vagy megváltoztatását követeli, amiért 
csak rövid idő előtt epedve sóvárgott. Ennyire nem vált 
be a kérdésnek elhamarkodott szabályozása és a törvény 
által való rendezés egy olyan kötött helyzetet teremtett, 
hogy ma már mozogni sem tudnak.

Ebből az a tanulság, hogy a kérdés teljes megoldá
sára a kölcsönös és méltányos egyezkedés és megálla
podás vezet és azért a jövőre nézve ezt kell irányadó 
szempontnak venni.

Mindezen aggályaimat akkor elő is adtam Varga 
urnák, aki belenyugodott abba, hogy a dolognak a meg
vitatását, a kérdés megoldását, amely mindenképpen szá
míthat a mi jóakaratunkra és igazságos elbánásunkra, 
télire fogjuk halasztani. Időközben aztán megindult az 
az áramlat, amelynek eredményeként előttünk áll ezen 
memorandum.

Hát én ennek a memorandumnak elintézésére nézve 
magamévá teszem mindazokat, amiket előttem szólók 
kifejtettek és teljesen helyeslem, hogy a dolgot előkészí
tés czéljából küldjük azokhoz az illetékes tényezőkhöz, 
amelyek a különleges viszonyok respektálásával vannak 
hivatva állást foglalni, határozni és ezzel a szövetség 
központjának javaslat tételére támpontot nyújtani.

Amidőn azonban ezen álláspontomat kifejezem, nem 
veszik az urak.rossz néven, ha egynémely részletkér
désre nézve mondok egy-kót megjegyzést.

Ha vesszük a szabadnapot, szükséges, hogy az az 
egész országra egyöntetűen mondassák ki, ami törvéuybe- 
iktatás mellett lehetséges. Kötelező intézkedés hiányában 
mindenütt más és másirányu megoldás lesz és nem min
dig a munkaadó és munkás érdekeinek összeegyeztetése 
mellett, hanem sokszor úgy, hogy egyik a másiknak lett 
kiszolgáltatva, ami nem egészséges _ állapot, inért egymás
nak az érdekét kölcsönösen méltányolni és tiszteletben 
tartani kell.

Áttérve az elhelyezés kérdésére, én teljesen osztom 
azt az álláspontot, amelyet a helyközvetités kérdésében 
■a. szakkörök hangoztatnak. \ iszont azonban osztom azt 
az aggályt is, amelyet Gundel János tisztelt barátom lián- 
goztatott. Az elhelyezési ügyet úgy kell rendezni, hogy 
ne egyoldalulag egyik vagy másik jusson előtérbe, ne 
legyen a munkaadó a munkásegyesület szeszélyéhez 
kötve, viszont a munkás se legyen a munkaadóval szem
ben védtelen. Mindkettőnek legyen befolyása az elhe

lyezésbe és adandó esetben legyen meg a munka
adónak jogosultsága, hogy a vitás kérdések elintézé
sébe befolyhasson. Egy ilyen fórum megalkotása első
rendű érdeke az iparnak, össze kellene állítani ezt a 
szakbizottságot az iparnak minden egyes szakágaza
taiból, munkaadóból és alkalmazottból egyaránt.

Ami a borravaló kérdését illeti, ez borzasztó tág
fogalom. Ezelőtt 35 évvel magam is ezikket írtam Svájcz- 
ban a borravaló eltörlése mellett. Azt tartottam, hogy a 
borravaló nem szükséges, nem kell hogy fenntartassék 
és benne egy bizonyos megalázó vonás is van arra 
nézve, akinek adják. Akkor nagy mozgalom volt ebben 
a dologban és csodálatos, a pinczérség nagyobb része 
nem kívánta a borravaló eltörlését. Sőt egy sajátos esetet 
is mondok. Innsbruckban egy olyan szállodában laktam, 
amelyben minden folyosón, minden helyiségben sűrű 
egymásutánban felbukkanó táblákon figyelmeztették a 
közönséget, hogy ott pedig borravalót sem adni, sem 
elfogadni nem szabad. Es aztán kísérletet tettem, vájjon 
elfogadják-e a borravalót. Es csodálatos dolog, talán 
életemben több borravalót nem osztogattam ki, mint ebben 
a borravalótól mentes innsbrucki szállodában rövid idei 
tartózkodásom alatt, mert bizony mindegyik a legnagyobb 
készséggel fogadta el a borravalót.

Ami a tanonczokat illeti, ezeknek az érdekét én 
úgy is szivemen viselem és a pinczéregyesülettel egyet
értésben meg fogjuk találni a módot, hogy mindent meg
tegyünk a mi a jövő generácziónak kiképzésére és fejlő
désére fontos. E tekintetben tőlünk a legmesszebbmenő 
méltányosságot várhatják és fogják is tapasztalni.

A frakk kérdésre nincs megjegyzésem.
A memorandum egészére nézve előadtam azon 

álláspontomat, hogy előkészítés végett utaljuk a meg
felelő tényezők elé. Mindenesetre a legnagyobb meleg
séggel foglalkozunk vele, jóakarattal és méltányossággal, 
hogy vállvetve és kölcsönös megértés mellett meglehes
sük mindazt, ami az ipar érdekeinek sérelme nélkül 
lehetséges, amit az újkori szocziális irány, a XX. század 
szoeziális szelleme megkövetel. Ez elől nem fogunk el
zárkózni, számolni fogunk a gyakorlati élettel, a keresz- 
tülvihetőség nehézségeivel és minden szempont tekintetbe 
vétele mellett szerencsésen megtaláljuk majd a módot 
arra, hogy a pinczéregyesiilet memorandumában foglalt 
sok jogos és igazságos kívánalomból teljesítsük s meg
valósítsuk azt, ami teljesíthető és megvalósítható, sőt tel
jesítendő és megvalósítandó önszántunkból is. Ezeket 
kívántam elmondani. (Hosszantartó zajos éljenzés.)

Elnök: Miután többen a tárgyhoz szólani nem 
kívánnak, azt hiszem kijelenthetem, hogy a vendéglősök 
országos szövetségének közgyűlése a budapesti pinczér- 
egyesiilet memorandumát a legnagyobb jóakarattal és 
méltányossággal fogadja, annak részleteire nézve azonban 
nem határozhat, hanem előkészítés végett kiadja az igaz
gató-tanácsnak azzal az utasítással, hogy küldje meg az 
egyes ipartestületeknek sürgős tárgyalás és elintézés 
czéljából és a beérkező jelentések alapján tegyen majd 
indokolt előterjesztést az igazgató-tanács á vendéglősök 
országos szövetsége legközelebbi közgyűlésének, amelyet 
Pécsen fognak megtartani.

E tárgynál felszólaltak többek között Barnay 
Sándor (Nagymihály), Glück Frigyes (Budapest), Jura- 
novits (Szöged) és még többen, mire elhatározták, 
hogy a memorandumban foglaltakra nézve kikérik 
az összes ipartestületek véleményét. Ezután következett 
a tisztikar megalakítása. Elnök lett Gundel János, al- 
elnök Glück Frigyes, Juranovits Ferencz (Szeged), pénz
táros Mehringer Rezső, titkár Kiss Lajos, az idegenfor
galmi szakosztály jegyzője Barta Béla, ügyész dr. Solti 
udön. Megalakították a központi igazgatóságot is, mely
nek tagjai lettek többek között Stadler Károly, Bokros 
Károly, Glück Frigyes, Hauer Bertalan, Nagy Lajos, 
Kommer Ferencz, Miiller Antal. Megválasztották az igaz
gató-tanács tagjait, a nyugdijintézeti, tanoneziigyi, köz
vetítési, idegenforgalmi szakosztályokat, a számvizsgáló 
bizottságot és megválasztották a békebiróság tagjait. 
Ezután elhatározták, hogy a jövő évi kongresszust Pécsett 
fogják megtartani. Ezzel a közgyűlés az elnökség élteté-

Hírdetésí rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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srvcl vécét ért. A kongresszus után bankettre gyűltek 
('iss/.c n tagok Bokros Károly Korona-szállójában.

A délszaki nővén,vekkol (Uszított lépcsőházban lnir- 
sánv zenével fogadták az érkező vendégeket 11 ’etschl 
Gyula budapesti gyári képviselő különböző hangszer- 
jn'íivoi, melyek felváltva játszották el a szebbnél-szebb, 
11()'('*sz zenekarok erejével vetekedő zenedarabokat ugy; 
hogy mar a belépésnél is jó kedvre hangolták az érkező
Vendégeket. , ,

Á lakomán háromszázan vettek részt s képviseltettek 
magukat a miskolczi hivatalos körök is. Jelen voltak : Tar
nakGyula alispán, Szenipály István polgármester, az asztal
ion Gundd János, az országos szövetség elnöke, jobbján 
Qliick Frigyes, balján pedig Benedek János orsz. kepv. ült, 
aki a kétnapos tanácskozást mindvégig a legnagyobb 
érdeklődéssel kisérte. Itt ültek egy csoportban Gelléri 
Mór, Stadler Károly, Francois Lajos, Littke Ernő, fíad- 
ványi Imre, Walter Károly és több előkelő vendég. Maga 
.| inniii pazar volt és a szakiskola \’egz(ff növendékének, 
Hidász Árpádnak szaktudását és ügyességét dicsérte.

A diszebód ételsora a következő volt:

M E N Ü
M is k o l c i , szept. 12. déli 2 óra. 

Borok :
Pazonyi Elek Árpád

Sajó-Szent-Pét< r 
Erdélyi Pincze-Egylet

Kolozsvár
Domány József Arad
Ramasseller Vincze utódai

Sümeg

Sör:
Első magyar részv. serfőzdéi 

udvari sör

Pezsgők :
Törley Józs. és társa 
Belatiny Artliur 
Littke L.
Huberth 
Francois

Bokros Károly, 
Korona-szálló, lliskolcz,

Konyhai'őnük: Oláh Árpád.
Az italok kivétel nélkül elsőrangúnk s ami a fő, 

kizárólag hazai termékek voltak. Törley, Francois, Bela
tiny, Littke és klubért pezsgőgyárainak legkitűnőbb ter
mékei kerültek az asztalokra s a jelenlevő Frangoi's és 
Littke gyárosokon kivid különösen Deesényi, a Törley- 
gvár és Braun Miksa a Belatiuy-gyár képviselői tűntek 
ki a vendéglősipar képviselőivel szemben tanúsított elő
zékeny érintkezésben, mely a vendéglősök részéről neve
zettekkel szemben a kellemes sympathia ismétlődő kife
jezésében visszhangzott minden alkalommal.

Az asztaldiszités Kovák Antal miiizlését dicséri, aki 
,i vendégek dicséretét nyerte el a gyönyörű terítéssel. 
Nagyban hozzájárult a rendezés sikeréhez Bokros László, 
a házigazda lia is. aki ugylátszik apja nyomdokain halad 
tudásban és haladásban.

A lak1 mán számos felköszöntő hangzott el. Az első 
szónok Tan mj < ívnia alispán volt. aki lelkes hangú tósztjá- 
ban a királyié emelte poharát, arra a királyra, aki érzésben 
immár egybcnlvadl a magyar nemzet szive dobbanásával. 
A nagy lóik< soold - -, 1 fogadott leiköszöntőre (iundel János 
válaszolt, élt' t.vi az alispánt, aki oly nagy érdeklődéssel 
kisérte a vendéglősök munkásságát és Miskolcz város 
polgármesterét, a kJ oly meleg és szives fogadtatásban 
részesítette a szus tagjait. Dr. Szenipály István
polgármester Gumi, i Jánost és a vendéglősöket éltette,

mig dr. Éva Ernő a magyar vendéglősök vezéreire, 
(iundel Jánosra, Glück Frigyesre és Bokros Károlyra 
emelte poharát, (ilück Frigyes válasza után Benedek János 
szólalt fel s nagy elismeréssel szólt arról a magatartásról, 
amelyet a vendéglősök tanúsítottak a nemzeti küzdelem 
ideién. A magyar vendéglősökre, az ország e fontos köz- 
gazdasági tényezőjére, e nagyrabecsiilt társadalmi osztály 
üdvére, ^fejlődésére és felvirágzására ürítette poharát. 
Felköszöntőket mondtak még: Auslander Gyula, Hauer 
Bertalan, Schubert Péter, Doktor László és mások. A 
lakoma késő d. u. ért véget. A bankett után a vendéglős 
szövetség tagjai megkoszorúzták Erzsébet királyné szobrát. 
Este fényesen sikerült tánczmulatságot rendeztek a kon
gresszus tagjai tiszteletére, melynek tiszta jövedelmét egy 
tüzoltótorony építésére fogják használni.

A kormány üdvözlése.
A régebbi kongresszusok szokása szerint a szövet

ségi közgyűlésből a következő hódoló táviratot küldték 
Ő Felségének :

Magyar Vendéglősök Országos Egyesülete mis
kolczi közgyűlése ezen pillanatban teszi le hódolattal 
koszorúját nagyasszonyunk Erzsébet királynő szobrára 
és a kegyelet felemelő órájában alattvalói hűséges hódo
lattal járul Felséged királyi trónusához, liol Isten áldását 
esdi Magyarország legalkotmányosabb fejedelmének fel
kent személyére.

Gundel .János, Gliick Frigyes
elnökök.

Táviraiilag üdvözölték ezeken kívül Wekerle, 
Kossuth, Apponyi. Darányi minisztereket és Szterényi 
államtitkárt, kiknek a következő táviratokat küldöttek :

Wekerle Sándor
Budapest.

A Miskolczon gyiilősező Magyar Vendéglősök Or
szágos Szövetsége határozata alapján hazafias lelkese
déssel üdvözöljük Nagyméltóságodat, mint iparunk burai
ját és kérjük, hogy eddig tanúsítót’, kegyében részesítse 
a jövőben is a vendéglősipart.

Gundel, Glück 
elnökök.

Kossuth Ferencz
Budapest.

A Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége mai 
miskolczi közgyűlése, miután Nagyméltóságod halhatatlan 
emlékű atyjának érpzszobra előtt hazafias érzéseinek be
mutatásával kezdte munkálatait, évek hosszú sora óta 
ápolt törekvései reményében örömteli bizalommal üdvözli 
Kossuth apánk méltó fiát.

Gundel János, Glück Frigyes 
elnökük.

Gróf Apponyi Albert
Budapest.

A Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége Mis
kolczon ülésező mai közgyűlése őszinte örömmel, haza
fias bizalommal üdvözli Méltóságodat, nemzeti közműve
lődésünk legfőbb őrét és ama providencziális államférfiéit, 
kitől bizalommal várja ama czéljainak megvalósítását, 
melyekkel szövetségünk a magyar kultúra szent érdekeit 
szolgálja.

Gundel János, Glück Frigyes 
elnökök.

Darányi Iynácz
Budapest.

A Magyar Vendéglősük Országos Szövetsége mai 
közgyűlése őszinte üdvözletét küldi a magyar bor és 
termékek fáradhatatlan értékesítőjének és a magyar 
kultúra igaz fejlesztőjének.

Gundel, Glück
elnökök.

I’otage á la Rhein
Fogas de Balaton

S án cé  ho llandais.

Carré de Beuf 
Benaissance

Pelit pbi's et Pommes 
Croqnettes

Chaudí'roid de 
< Ihevreuil
Poulet Rotis

S a lad a  á  la  M acedoine.

(ilace de ( írómé 
aux fleurs d’orange 
Fromage 
Fruits variés 
Café-noir

M egrendeléseknél k é rjü k  tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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Siterényi József
Budapest.

üdvözli * 2 “  g g S T í f t  ,elk“ í é ’ »»>
revíziója alkalmával ipari törekvéseink m éTtányoITs 
igazságos elintézését kéri Nagym éltóságodtól 5

Magyar Vendéglősök Országos Szövetsége :
Gumiéi, Gliiek 

elnökök.

Kirándulás a Csorbatóra.
. ^  közgyűlés tagjai közül mintegy negyvenen a 

tanácskozások befejeztével a kedvezőtlen idő daczára a 
Csorba-tóhoz nanduit ki, hogy a Tátrának az idegen- 
lorgalom szempontjából igen jelentős szállói és vendéglői 
berendezeset tanulmányozzák. A Csorbatón az uj n tg y  
®z.alí.0 ..igazgatója Qundel Károly, Gundel Jánosnak fia 
üdvözölte a vendegeket és egy bizottság közreműködé
sévé kalauzolta végig a tátrai fürdőhelyeken, ahol 
tanulmányoztak mindazokat a berendezéseket és intézmé
nyeket, amelyeknek segítségével Magyarország idegen
től galmat follenditem és általában a fürdőket fölvirágoz- 
tatni lehet. A kongresszus tagjai négy napra tervezték 
a tatrai kirándulást.

Acetylén világítási berendezések
önálló teleppel, a szabadalmazott L t X  k é sz ü lé k b e ! .  
Kezelés nélküli, önműködő, carbid a vizbe eső rendszerű, 

teljesen veszé ly te len  fe jlesz tő k .

berendezések. Specialitás: Ö nálló k is  te lep ek . 
Eleklrogépek) városok, kastélyok, gyárak, szállodák, mal

mok és magánházak számára. K eze lés  n in csen , o lcsó  
v éte lá r . Egy 16 gyf. izzólámpa óránkint 1 fillérbe, egy 

tényleges lóerő 6 fillérbe kerül.
M O T O R O K ;  b en zin re , gázra , n yerso la jra  

stb .-rc  b árm ilyen  czé lra .

F e jé r  és Schmidt
Budapest, Eötvös-tér 2. sz.

i i
i i Szálloda-átadás H

i i

a vármegye székhelyén, hol törvényszék, pénzügy- 
igazgatóság és számos más hivatal van, egy 15 év 
óta fennálló, jóforgalmu szálloda, étterem és sör
csarnok más vállalat miatt, szabad kézből azon
nal vagy október 1-től átadó. A szállodához egy 
200 tagból álló polgári kör helyiségei, a helybeli 
színházi terem nagy (nyári mulatságokra alkalmas) 
kerthelyiség is tartozik. Ajánlatok «Mercur 74.» 
alatt továbbit e lap kiadóhivatala. ::

\  világhírű franuzia

D é lk e l & Ci
peimgi peẑ göbor

és a

magyarországi fölerakata,

lV .k er ,im iim -k ijr iit23 .
Telefon 612.

Válogatott fűszeráruk, m indennem ű bel- és 
külföldi csem egék, m agyar és franczia pezsgő
borok, rum, tea, likőrök, sajt, felvágottak, kas
sai és prágai sódar, gyüm ölcsök stb. raktára.

M A A A A A A A A A A A A A A A A A A U
◄
◄

◄
◄
◄
◄

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

K ávéházi, vendéglői berendezések, karambol és forditó 
bílliárdasztalok, alpaeca és chinai ezüstáruk, márvány- 
asztalok, székek tömören hajlított fából, tükrük és kávé
házi kasszák, jégszekrények, borkimérő asztalok és 
sörkimérő készülékek nj és  h aszn á lt állapotban  

a lego lcsób b  á rak on

►
►
►
►
►
►
►

*  G l ü c k  M á r t o n - n a i  *

^ Budapes t ,

◄

H a j ó s - u t c z a

T e le fo n  80 — 61.
17. s z á m .

►
►

cs. és kir. udvari szállító 
1819. évb en  a lap íto tt,
országos szabadalmazott —HERMANN J. L,

alpacca-, cliina-ezüst- és fémáru-gyárának főraktára: 
Budapest, IV., Eskü-ut 6. (Clotitd-paloia,)
(Raktárak: Bécs, G rácz, P rá g a  ós T r ie s z t.)

N a g y  v á l a s z t é k b a n

alumínium főzőedény
szállodák, vendéglők, kávéházak 
és háztartások részére. ...

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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o o o
Innen-Onnan.

(/;. H.) A siófoki záróra. Néhány jókedvű sza
badkai ifjú automobilon kirándult Siófokra. Megérkez
vén a fürdőre, az ottani nagyvendéglőben vacsorát ren
deltek. A vacsorához is ittanak persze bort, de a hosszú 
ul porát igazában csak vacsora után akarták jó fajta 
balatonvidéld borral leöblíteni.

A tejut is ott fehérlett már a milliárd égő világá
val a kék égbolton, amikor egyik jókedvű szabadkainak 
eszébe jutott megkérdezni a pinczértől: mikor van 
Siófokon záróra? Mert hogy aszerint kell berendezni 
a mulatozást.

A pinczér gondolkodik egy pillanatig, majd hir
telen a fiirdőigazgatóhoz megy és elmondja, hogy sza
badkaiak mulatnak, kérdik: mikor van záróra?

— Mondja meg az uraknak, hogy szeptember elsején, 
volt az igazgaló ötletes válasza.

* **
(A. B.) Jó ellátás. Egyik bicziklistával esett meg 

az alábbi kis história.
Korán reggel — mondjuk 5 óra felé — elindul 

egy kis tour-ra, 15—20 kilométernyire. Visszafelé, a 
városba jövet, a várostól egyik nyugatra eső falu szé
lén álló korcsmába betér izzadton, fáradtan. A korcs- 
máros elébe siet és udvariasan kérdezősködik:

— Parancsol talán egy üveg sört?
— Nem bánom, adjon . . .
— És talán valami reggelit?
— Jó is lesz, mert megéheztem. Egy csésze teát 

meginnám.
A vendéglős udvarias mosolylyal felel:
— Bocsánat teát nem tartunk, nem érdemes ilyen 

kis utszéli csárdában.
— Adjon hát akkor egy csésze kávét.
— Éppen most ment he a feleségem a városba 

kávéért, tegnap fogyott ki.
Hát isten neki, akkor egy pohár tejet.

— Még nem hozták el instálom a tejet, csak 8 
óra felé hozzák.

— llát akkor lágy tojást — szólt a kifogyhatat
lan türelmű vendég.

— Engedelmet kérek, éppen tegnap vitte el a 
Kánya az egyetlen lojómat.

— Nos hát — fakad ki a vendég — nem bánom, 
ha egy darab szalonnát, vagy egy kis vajat ad, de 
hamar, mert éhes vagyok.

•— Szalonnát, kérem, nem érdemes tartani ilyen
kor, mert mind összeolvad, hasonlóképpen a vaj is.

De hát mi van hát akkor? Hozzon akármit, 
bánom is én, hogy mi lesz. Csak egyem.

Bocsánat, de most éppenséggel nem szolgál
hatok semmivel sem.

Az utas kifakad és felförmed.
— De hát akkor minek kérdezte, hogy mit reg

gelizem? S még hozzá kanalat is adott a sörhöz!
A vendéglős alázatos mosolylyal felel.
— Mert azt hittem uram. hogy már tetszett reggelizni.

* **
(St. A’.) Hova lett az ,.inventár“ ? Egyik fiatal 

ügyvédet csődtömeggondnokká nevezték ki, megkapta 
valami tönkrement vendéglős üzletét. Pár nap múlva 
kérdezik a kollégák a „pertárban", hogy mi van a 
csődtömeggel ?

találtam mindössze 15 leveses kanalat, 19 villát, 36 
kést és egy kávéskanalat. Hát igy folytatják ott az 
üzletet? Lehetetlen!

— Lehetséges; czáfolt rá egy kolléga. En ott 
étkeztem s a múltkor fogpiszkálót kértem. Képzeljétek, 
egy félóra múlva kaptam meg.

— Addig bizonynyal Icciben volt, oldotta meg a 
problémát egy harmadik.

* **
(A. M.) Csereüzlet. Ezt az alábbi élezel is az 

uj kormány cselekvéseire vonatkoztatták, hogy mikép
pen — azt találja el az olvasó:

— Bemegy Blaur ur egy ezukrászdába és kér 
egy almáspitét. Amikor megkapja, igy szól a ezukrász- 
leányhoz:

— Nem kell a pite. Adjon kisasszony e helyett 
egy fagylaltot.

Megkapja a fagylaltot, megeszi, aztán távozni 
akar. A leány utána szól:

— Hát a fizettség, kérem?
— Mit fizessek?
— A fagylaltot.
— Piát nem adtam érte egy almáspitét?
— Hisz azt se fizette meg.
— Hát — megettem? . . .
És nyugodtan távozik.

A „Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata“ minden héten 
pénteken

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

1906. évi szeptember hó 21-én: Szüts Lajos és 
Balika György vendéglőjében (Deák-tér).

1906. évi szeptemper lió 28-án: Haek István ven
déglőjében (Baross-tér 13.)

: : : : : : : : : :  t á r s u l a t o k  : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : :  e g y e s ü l e t e k  : : : : : : : : : :

G „budapesti l?ávésipctrfársulat“ közleményei.
Jegyzőkönyv.

Fölvétetett Budapesten, 1903. évi szeptember hó 4. napján, 
a budapesti kávésipartársulat választmányának üléséről.

Jelen voltak: Némái Antal elnök, Bcrgcr Leó alclnük, Hol
stein Zsigmond pénztáros, Qrnber Károly ellenőr, Freund Henrik, 
Gláser Fiilöp, Griinech Gusztáv, Harsányt Adolf, Kallós .Márkus, 
Katona Géza, Sztanoj Miklós, Vliis Lőrincz, Wagner Józsol vá
laszimán; i tagok, Szeiffert Antal felügyelő-bizottsági tag, dr. Ke
mény Géza titkár.

31. Elnök az ülést d. u. 4Va órakor megnyitván, az olözö 
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Griinech Gusztáv és Szeiffert 
Antal urakat kéri föl.

32. Az 1906. évi junius hó 12-én tartott választmányi ülés 
jegyzőkönyve fölolvastatván, észrevétel nélkül Intelesitlctett.

33. Titkár jolenli, hogy az elnökség részéről uj Ingókul föl
vétettek : Balta Nándor, Bullák llermnnn, Mastaüer József, Sírni 
Vilmos (I. oszt.) és Grusz Bernátné (II. oszt.).

Folytatólag íizotik a tagsági dijat Petrovits György fi.), 
Neuvelt Samu (II. oszt.). — Üzletüket megszüntették és kiléptek : 
özv. ITelsz Ágostonná, Kohn Sándorné, Ungerleider Márkus Henrik, 
Kaufmann József. Ezen jelentés tudomásul vetetik.

34. Elnök jelenti, hogy a kereskedelemügyi miniszter uraz 
ipartársulat módosított alapszabályait jóváhagyta. Tudomásul 
vétetik és n rendes közgyűlésnek bejelentendő. Az uj alapszabá
lyokat a választmány n f. évi old. hó 1-cvel életbelépteti.

35. Elnök bemutatja Heszmann Károly levelét, mely szerint 
a választmányi tagságról történi lemondását visszavonni nem huj -

Csődnek csőd, de tömegnek alig tömeg. Ren- 
goteg dolognak lába kelt. Hogy egyebei ne említsek,

k
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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kndó. A lemcimlást a választmány tudomásul veszi és az ekként 
üresedésbe jött tagsági helyre tíebauer József póttagot hívja be. 
,T t » ’ 1i J®Jen^ 8C» mely szerint Günler Rezsőnek 2 kor., 
N a g y Istvánnak 10'korona rögtöni segélyt utalványozott, ióvá- 
hagyolag tudomásul vétetik. '
, . , . J l '  í51.nök jelenti, hogy a háztulajdonos a hivatalos helyiséq 
bérletét J. ovi nov. ho 1-éro fölmondotta, de Beryer Leó közbe
lépése folytán a fölniondás érvényesítését elhalasztotta. A választ
mány ezt a jelentést tudomásul véve, az elnök urnák sikeres 
fáradozásáért köszönetét mond.

38. Elnök jelenti, hogy özv. Kamuion Flórisnó, kit a társulat 
hosszabb idő óta segélyezett, meghalt. A nevezett az ipartársulat 
egykori érdemes elnökének volt az özvegye. A választmány o 
gyászos eset fölött érzett fájdalmát jegyzőkönyvébe iktatja.

39. Elnök bemutatja a kávéfőzők szakogycsídotéuek átiratát, 
mely szerint a kisegítő munkásokat pontos megjelenésre utasította.

Tudomásul vétetik.
40. Elnök bemutatja a budapesti kávéssegédek szakegye

sületének kérvényét, melyben annak megengedését kéri, hogy a 
pinczérck frakk helyett fekete zakó-öltönyt viselhessenek. A választ
mány a kérelem teljesítéséhez egyhangúlag hozzájárul azzal, hogy 
a pinezérek viseletű fekete posztókabát, legfeljebb ötgombos kivágott 
mellény és fekete csokornyakkendő legyen. Az nj viselet folyó évi 
október hó 1-ével lép [érvénybe.

41. A választmány tárgyalta a személyesen megjelent 
Strausz Antal kávés panaszát. A nevezett előadta, hogy konyha- 
személyzete sztrájkba lépett és a felszolgálói! egy része ezeskel 
szolidaritást vállalt. Elnök ezzel kapcso atban megjegyzi, hogy 
hasonló eset fordult elő Secmann Károlynál és a konyhaszemélyzet 
szakegyesülete ellen panasza van Schoivanetz Jánosnak is. Beható 
tárgyalás után a választmány megbízza az elnökséget, hogy a föl
merült panaszok orvoslására és a szakegyesülettel kötött egyezség 
pontos betartása iránt a szakegyesületet átiratban keresse meg és 
annak válaszát a legközelebbi választmányi ülésen terjessze elő. A 
választmány ezutlal is hangsúlyozza, hogy a fölmerült eseteket a 
megkötött egyezség megszegésének tekinti.

Egyéb tárgy hiányában elnök az ülést délután 7^f\ órakor 
berekeszti.

Kmft.
Dr. Kemény 

titkár.
Némái
elnök.

Császári és királyi udvari fém árugyár

CHINAEZUST- és

ALPACCA-ARUK

■ BUDAPEST v  
Váezi-utcza 36.

Szálloda bérbeadás, eladás.
Egy jé torira Im ii vidéki nagy városban egy szálloda, 

mely 8 szobából, 1 étteremből, 1 kávéházból, egy mellék- 
helyiséggel, 3 lakószobával, 2 pinezévol,jégveremmel, 2 konyha 
és cselédlakással, l'ásitott udvarral, 2 tekepályával és azon
kívül még egy teljesen berendezett nyári üzlettel betegség 
miatt azonnal

eladó, esetleg bérbeadó.
A kél üzlet vételára 6500 írt, évi bér 1350 frt. Venni szán
dékozóknak (vidékről válaszbélyegei kérünk) ,,K . M.“ jelige 
alatt készséggel megadja lapunk kiadóhivatala a cziinot.

3 s z ó  . ■ «
„A ltva ter“

G ess ler
J a gern d orf.

N yilatkozat.
A Kristály forrás ásványvíz pompás ho mellett ldtünö hatást gyako

rol gyomorén aseágnál ás fájdalmas emésztésnél.
I>r. .lu.sto (Iiirlé , a buenos airesi spanyol kórház igazg tó főorvosit.

: : : : : :  h a s z n o s  t u d n i v a l ó k  : : : : : :

A bor megvirágosodása.
(B.) A bor megvirágosodása a bor jóságára, ízére 

és zamatára hátrányos, miért is azon legyünk, hogy borunk 
kezelésénél e jelenség elő ne álljon, mert az ilyen bor 
fejlődésében elmarad a többitől. Ennek oka abban kere
sendő, liogy a nem egészen telt hordóban levő oxigént 
a borvirág gombái felemésztik, minek folytán az oxigén 
a borra kedvező hatását nem gyakorolhatja. A megvirá- 
gosodást előidéző gombának a neve sacharomices myeo- 
derma, mely rendkívül parányi hosszúkás vagy kerekded 
sejtekből áll, melyek egymással összefüggnek. Ezek a 
gombák megbontják a bor alkoholját, azt oxidálják, mi
által gyengítik a bort. Vegyük hozzá ehhez, hogy elő
segítik különböző rossz izii és szagu anyagok képződé
sét és megbizonyosodunk afelől, hogy a borvirág a legkel
lemetlenebb pinczejelenségek egyike.

A borvirág a különféle természetű és erősségű borokra 
nem egyformán hat. Az egészen könnyű, gyönge borok 
felületén, melyeknek szesztartalma mondjuk 8—!)%, igen 
vidáman tenyészik, ha a hordóban a bor darabban áll. 
De e kedvezőtlen körülményben van egy jó jelenség is, 
mely abban áll, hogy ez esetben az ilyen gyenge borok 
felületén elszaporodott nagymérvű borvirág az eczet- 
gombák tenyészetét megakadályozza, azaz a bor nem 
eczetesedhetik meg. Öregebb boroknál már felléphet az 
eczetgomba is a borvirág mellett. Miután a borvirág fej
lődéséhez oxigén jelenléte okvetlen szükséges, azaz kelet
kezéséhez kell, hogy a bor darabban legyen. A borfelü
leten a borvirág finom fehér hártya kinézésű. Az oxigén 
jelenlétének szüksége a legjobb útmutató arra, hogy mi
ként védekezzünk ellene. Mindjárt az erjedés b(.‘fejeztekor 
gondoljon a borosgazda arra, hogy bordói fel legyenek 
töltve. Persze kezdetben ezt a töltügetést gyors egymás
utánban kell ismételni, lehetőleg minden két-három nap
ban nézzük meg a hordókat, hogy telve vannak-e. A 
későbbi hónapokban a feltültügetős munkája a rendes heti 
vagy havi időközökben ismétlendő.

A borvirág fejlődésére azonban nemcsak a bor szesz- 
tartalma, hanem a pinoze hőfoka is lényeges befolyással 
van. Meleg piuczébon gyakoribb a fellépése, mert 15'1 O. 
hőfokon túl a tenyészetére kedvező feltételeket megta
lálja. Ellenben hűvös, hideg pincze a borvirág képződé
sére hathatós akadályként szerepel. Már. most az a kérdés 
merül fel, hogy ha a borvirág jelen van, miként tüntes
sük el. A védelem könnyű és egyszerű. Az eljárás lényege 
abból áll, hogy a hordót fel keli tölteni, de úgy, hogy a 
borvirágot a bor felületén meg ne zavarjuk. Ezt elérhet
jük, ha a borba csövet vagy tölcsért engedünk, termé
szetesen jóval a borvirágos felsziu alá. E készüléken 
keresztül töltsük a bort, de közben fakalapácscsal koezog 
tassuk a hordó felső dongáit, hogy azokról a borvirág 
eltávozzon. Ilyformán a borvirág az aknanyilásnál fog 
összegyűlni, ahonnan azután könnyen eltávolítható lesz. 
A további védelemnél arra kell ügyelni, hogy a hordó 
folyton telve és jól dugaszokul legyen. Még jobb eljárás 
a borvirágos bort megszűrni, azután keltezett bordóiul 
átfejteni.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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kitűnS sikerrel kasználtatik

A Szinye-Lipo'czi Lithion-forrás

Salvator
vese-, húgyhólyag- és köszvénybántalmak ellen, húgy- 
dara- és vizeleti nehézségeknél, a czukros húgyárnál, 

továbbá a légző- és emésztési szervek hurutainál.
Húgyhajtó hatásúi

V a sm e n te s ! K ö n n y e n  e m é s z t h e tő ! C s ir a m e n t e s !
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Salvator-forrás igazgatóságánál Eperjesen.

Székely csem ege túró
szalámi-bélben, V-i -1 kilós rudak, kilónkint 1 korona 20 fillér. — 
Székely túró hólyag- és tonnákban, 110—116 kor. Juhturó 
kövér áru 100 kor. Félkövér (munkás) túró 72—80 kor., 100 
kilogrammonként nettó súlyban. Tonna és csomagolás ingyen. 
D I l i n U D  m i é  V T C  hon .((U 'turóryár és g-özköpüldéje
D in u tn  t illU lf iO  MEDGYES (Erdély) --------

DIszkertkedveBők
kérjenek árjegyzéket az első magyar disz- 
fenyö'faisknlától. Tulajdonosa Copony 
Ede, Körmenden. 120 fajta tüleveliifák, lombfák, 
sorfák, díszcserjék és rózsafák kaphatók! --

: : : :  k é r d é s e k  és f e l e l e t e k  : : : :
Ezt u rovatot Állandóan vezetjük. A liozzAnk intézett kérdéseket közzó eszszttk 
h ha azokra olvasóink rószóröl válasz nem érkezik, a szerkesztőség- gondos- 

kod k róla, hogy megbízható szakemberek feleljenek meg; reájuk.

Kérdések:
42. számú kérdés : Must és iirmüs árusításához kell-e 

ital mérési engedély ?
43. számú k érdés: Kihágás-e az, ha valaki oly 

palaczksört hoz forgalomba, mely nincs ólomknpakkal 
ellátva V

45. számú k érd és: .Szeszre és pálinkára adható-e ki 
korlátlan italmérési engedély?

Feleletek.
Felelet a 42. számú kérdésre: Az 1899. évi XXV, 

t.-cz. 1. §-a értelmében a must árusítása is kizárólag csak 
italmérési engedélyijei bíró egyéneknek van megengedve. 
Azonban ugyancsak az 1899. évi XXV. t.-cz. a szőlős
gazdáknak kétféle italmérési kedvezményt biztosit. Ezek  
egyike a „kismértékbeni darusítás", mely a saját termésű 
boroknak kizárólag zárt edényekbeni ' (palaczkokbani) 
eladására jogosít. Második a „korlátolt kimérés" („utczán 
átváló kihordás"), midőn nemcsak zárt edényekben árul
hatja saját termésű borait a termelő, hanem ezenfelül álló 
vendégeknek legfeljebb egy decziliter nagyságú poha
ranként, továbbá literszámra is kimérheti "saját termésű 
borát azon megszorítással, hogy ezt már otthon kell 
elfogyasztani a vevőnek.

Felelet a 43. számú kérdésre: Arra nézve, vájjon 
kihágást képez-e azon eset, ha oly palaczksör hozatik 
orgalomba, amely nincs ólomlemezzel ellátva, illetve 
(■pecsételve, hanem csak a czég neve van a dugóba 
beégetve, tudatjuk, hogy a pénzügyminisztérium egyik  
döntvényé értelmében a gyárosok által forgalomba hozott 
paiaezksoruknel elegendő, ha a parafadugóba csak a 
gyár ezege van beégetve s igy ez esetben az ily  palaczk- 
sorok elariixitíisii sem büntethető. A sörkereskedők által 
szállított palaczksornel azonban — melyet ők maguk 
ej enek le. valamint lm az illető kereskedő saját m iga  

lejtene le - meg megkívánt,atik úgy az ólomlemez alkal
mazása, mint a sorkereskedő, illetve sörfejtő ességének a 
a paraladugnba való beógetése, amennyiben reájuk neve
zett döntvény nem vonatkozik. '

Felelet a 44. számú kérdésre : A törvény értelmében 
csak olyan községben adható ki szesz és abból készült 
közönséges pálinkának kimérésére korlátlan italmeresi 
engedély, amely községben korlátlan italmérési engedély  
egyáltalaban nincs. Ma tehát az önök községében kor
látlan italmérési engedélyek vannak és akár a pénzügy
igazgatóság, akár a pénzügyminisztérium m égis kiadott 
volna a fogyasztási szövetkezetnek vagy  akárki másnak 
olyan korlátolt kim érési engedélyt, amelynek alapján az 
illető szeszt és abból készült közönséges pálinkát is 
poharankint vagy utezán át kim érhessen, úgy  az esetben  
forduljon közvetlen a pénzügym inisztérium hoz és h ivat
kozva az 1899. évi XX V. törvényezikk végrehajtása iránt 
kiadott utasítás 4. §-ára, kérje, hogy  ezen szabálytalanul 
kiadott engedély vonattassék vissza.

VEGYES HÍREK

A nagyváradi szakiskola megnyitása.
F. é. oki. 16-án lesz a nagyváradi ipartársulat 
által alapított szakiskola ünnepélyes megnyitása. 
Az ünnepek rendezésében Czeglédi Sándor elnök 
és Sctrkady József titkár fejtenek ki nagy ügy- 
buzgóságot. Lapunk legközelebbi számában e 
tárgygyal bővebben foglalkozunk és addig is 
őszinte lelkesedéssel köszöntjük derék váradi 
kartársainkat!

Vendéglősök zaklatása. Az italmérési illetékek k i
szabása és behajtása körül úgy látszik egészen  hasonló  
viszonyok uralkodnak a nagyobb vidéki városokban is. 
Így például — mint egy  hozzánk érkezett panaszos le 
vélből értesülünk — az elmúlt hetekben Győrött néhány  
napon át végrehajtásokkal zaklatták a vendéglősöket. Az 
újonnan kirótt italmérési illetékeket követelték azoktól, 
akik a kivetés ellen felszólam lással éltek, de a régi ille
téket pontosan befizették. A  vendéglősök, kávésok és 
italmérők ipartársulala nevében Erhardt Antal elnök v e 
zetése alatt emiatt küldöttség tisztelgett a pénzügyigaz- 
gatónál és elpanaszolta a zaklatást. A pénzügyigazgató  
előzékenyen fogadta a küldöttséget, m egígérte a végre
hajtások eltiltását, egyidejű leg arról is értesítette a szám 
vevőséget, hogy az e czimen már foganatosított végre
hajtások költségei a feleket nem terhelhetik. Az illeték
felszólam lásokat a bizottság szeptember első napjaiban 
tárgyalta.

A nagyváradi pinezérszakiskola m egnyitása. A
nagyváradi szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata f. évi augusztus hó 20-án tartott rendkívüli 
közgyűlésén  ̂ tárgyalta a létesítendő pinezérszakiskola 
szabályzatát és a szakiskola ünnepélyes megnyitását folyó 
évi október hó 1-re tűzte ki. A közgyűlés pontról-pontra 
megvitatta a szakiskola szervezeti szabályzatát, mely a 
budapesti szakiskola, mintájára, de helyi viszonyokhoz 
alkalmazva készült el. A jelenlevők elfogadták a tervezetet, 
amihez innen a kormányhatósági jóváhagyást kérik ki. 
Az alapszabályok leérkezése után alakul meg az iskola

rozta az ipartársulat, h ogy  az iskola m egnyitását ünnepélyes 
formában rendezi. Az ország minden részéből vendégeket 
hi\ meg erre az ,alkalomra, az iskola költségei javára
társasvacsorával ^egybekötött mulatságot tartanak. Az 
ünnepséget  ̂közösen az ipartársulat és a pinczóregylet 
rendezi, aminek előkészítéséhez 10 tagú végrehajtó-bizott
ságot küldenek ki, öt, tagja az ipar társulatból kiküldetett 
es ot tag kiküldése végett a pinczóregyletot m egkeresik. 
Az ipartársulat részéről dr. Htokkor J ózsef elnöklete alatt 
Molnár Henrik, Kriszta Sándor, Fülöp István, D olgos 
Ignaez es Scjiiner Sándor választattak m e g a  bizottságba.. ,  ̂ ------. uhu mv  ̂ c.t, i rXfjyj KJ Cl. •
Az ipartarsulat megállapodásait a pinczóregylet választ- 

____________________mally'1 'dott a szept. hó 8-án tartott ü lésen Pásztor Ede
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Ez a bizottság is az alapszabályok jóváhagyása utíin 
k(!zdi m eg munkáját, ami szeptember vegére várható

Kávéházi iparengedély megtagadása. Fehérholló
szam ba mehet a soproni I. fokú iparhatóság döntőse 
am elylyel egy  érvényben levő szabályrendeletre való 
hivatkozással egy  újabb kávéházi iparengedély kiadását 
megtagadta. Az eset előzm énye, hogy Vas Fereucz és 
neje _ bejelentették az iparhatóságnál, hogy át akarják 
venni Jánny Jánosnénak kávéházát és kérték az ipar- 
engedély  kiadását. Az I. fokú iparhatóság az engedély 
kiadását. Az I. fokú iparhatóság az engedély kiadását 
m egtagadta, hivatkozással a városi szabályrendeletre, 
m ely a ka.véházak számát 10-ben allapitotta meg és mely 
kim ondotta, hogy  m egszűnés esetében addig uj kávéliáz 
nyitására engedély nem adható, inig a megállapított 
számra nem csökken a kávéházak száma. Minthogy pedig 
Sopronban jelen leg  14 kávéház van, Jánny Jánosné le
m ondhat a szerzett jogról, de azt a szabályrendelet értel
m ében uj tulajdonosra nem ruházhatja át. Tálos István dr. 
országgyűlési képviselő, Vas Ferencz jogi képviselője, 
m egfellebbezte az I. fokú határozatot, melyet a tanács is 
és a napokban a városhoz érkezett leiratában a miniszter 
is jóváhagyott. Őszintén megváltjuk — a budapesti kávé
sok nevében is szólva — irigyeljük a soproni kávésokat.

Győri vendéglősök mozgalma a kamarai tagságért. 
Mint lapunknak Írják, a győri vendéglősök, kávésok és 
italmérők ipartársulata f. évi szeptember 1-ón a társulaton 
kivid ádó vendéglősökkel és kávésokkal együtt értekez
letet tartott, am elyen Erhardt Antal ipartársulati elnök 
előadta, hogy  a kamarai választások alkalmával ezúttal 
ezen iparág az iparosokkal szavaz és az ipartestület jelö
léséhez csatlakozik, amennyiben a mai jelölést lisztájába 
fölveszi. László J ó zse f indítványára jelölő bizottság ala
kult, am ely két nevet jelölt. Az értekezlet titkos szava
zással Kuster Géza kávést, Lukovits János és Kiss Károly 
vendéglőst jelölte, miről az ipartestület elöljáróságát ér
tesíti. Az értekezlet kimondta, hogy e jelölés, valamint 
az ipartestületi lista mellett tömören kitart.

A meg nem tartott záróra. „Záróra" alatt rend
szerint azon határozott időpontot értjük, mikor a nyilvá
nos helyiségeket, korcsmákat, vendéglőket be kell zárni. 
A  záróra m egsértése pedig abban áll, hogyha valaki 
korcsm áját a meghatározott időn túl nyitva tartja s azon
túl is italokat szolgáltat ki. íg y  tudjuk mi, azonban egy 
ném ely elöljáróság más nézeten van, mert ellenőrzése 
mellett a zárórákat csak azon vendéglősök és kávésok  
tartják be, akiknek vendégük nincs. íg y  panaszolta el 
ezt a m iskolezi közgyűlésen  a. „Magyar Vendéglősök Orsz. 
Szövetsége“  igazgatóságának évi jelentése. Most egy  dicső- 
szentmártoni előfizetőnk panaszkodik újból, hogy ott az 
egyik  vendéglős, aki vendéget tud fogni, vigan mulat 
hangos m uzsikaszó mellett csordahajtásig, mig a másik
nak a rendőrség, mint valami kopó, folyton a. nyomában 
van. Hát én édes jó uram, ez nem uj ! Itt csak feljelentés 
segíthet!

Pannonia-szálloda részv.-társ. Márkus Márton, szath- 
mári szállodás a Pannonia-szálló bérletét a tulajdonát 
képező berendezési tárgyakkal együtt a hátralevő 7 évre 
eladta 200,000 koronáért egy  8 tagú részvénytársaságnak  
olyformán, hog’y  120,000 koronát azonnal kap; 80,000 
koronát pedig egyenlő évi részletekben a bérlet lejártáig. 
A vásárló társaság ta g ja i: Scliwartz Albert, Freunil 
Sámuel, Fried Sámuel, Rácz Endre, Rótli Lajos, dr. Bíró 
Elemér, Márkus Jenő és 11'visz Albert. Az uj kezekbe 
került szállót Márkus Zoltán cs Fried herencz fogják  
vezetni. Az Ügylethez a bérbeadó város, mint tulajdonos 
hozzájárult.

Zeneszerzők pőréi Bóesben, Megírtuk, hogy a g y ó n  
bíróság a zeneszerzők jogvédő egyesületét két ottani 
kávés ellen indított keresetével visszautasította,. Hasonló 
esetről hoznak most hirt a becsi lapok, amelyek szerint 
eg y  bécsi kávés ellen u g y a  ncsak a czigányzeuokar játéka 
miatt indított kártérítési perben a bíróság a zeneszerzőt

elutasította azzal az indokolással, hogy a czigányzenekarok, 
melyek hallás és nem hangjegy után tanulják be a 
darabokat, szerzői jog bitorlását el nem követhetik és a kávés 
egyáltalán nem felelős a vendégek parancsára eljátszott nótá
kért. A budapesli bírák tehát ugylátszik nemcsak a jó 
magyar vidéken, hanem a. „német sógortól" is tanulhat
nak. Pedig annak későn nő be a feje lágya.

Komáromi vendéglősök sör- és borpinezéje. A komá
romi vendéglősök és korosmárosok szikvizelőállitó szö
vetkezete, melynek eredményes munkálkodásáról csak 
nemrég emlékeztünk meg, mindnagyobb térre terjeszti 
ki működését, hogy a fogyasztóközönsőg' igényeit kielé
gítse. Mint értesülünk, a szövetkezet nagyobb sörraktárt 
fog berendezni és a vezetőség azon fáradozik, hogy 
borpinezét rendezzen be, amely által a vendéglősök ki
tűnő borok könnyebb bevásárlásához juthatnak.

Uj szálló Szegeden. Az utazó közönségnek régi 
panasza, hogy kevés a modern nagy szálló Szegeden. 
A ma fönnálló szállók állandóan zsúfoltak és a Tisza-, 
Európa stb. szállók tulajdonosai legjobb igyekezetük 
mellett sem képesek a folyton emelkedő idegenforgalom 
igényeit kielégíteni. Egy időben Kass János, majd Hitó 
János, aztán Wagner F. Antal akartak szállót építeni. 
Most pedig' az a hir jár, hogy a Próféta-szállót megveszi 
egy részvénytársaság, amely a mellette levő 11 erezi és a 
Lichtenegger-házat is megvásárolná. A három telken, 
amely előtt az uj villamos vasút is el fog haladni, ha
talmas szállót akarnak építeni, amelyben vendéglő, kávé
ház és étterein is volna.

Hymenhirek. Rayal György eszéki szállótulajdonos 
eljegyezte Holzhauer Katicza kisasszonyt Apatinből. — 
Alirenclt József nagybecskereki kereskedő eljegyezte 
Dekker Vilma kisasszonyt, Dekker István nagykifcindai 
vendéglős leányát. — Oláh László budapesti kereskedő 
aug. 22-én tartotta esküvőjét Kecskéméig Anna Mariská
val, Kecskeméti/ István nagyváradi vogdéglős kedves 
leányával. — Kisaszondg János eljegyezte Klein Verát, 
Mang .János vendéglős unokahugát Kaposváron.

Üzleti hírek. Schiller Ferencz közismert és nagy 
népszerűségnek örvendő főpinezér, ki a budapesti pinezór- 
sóg közéleti munkásságában is élőnk részt vett, folyó 
évi szept hó 7-én át, illetve megvette Klivényi Ferencz 
kitűnő hírnévnek örvendő, a VI—VII. kér. kör Andrássy- 
uti palotájában levő vendéglőjét, melyek teljesen újjá
alakítva, uj és modern berendezéssel ellátva nyitott meg. 
A vendéglő előbbi tulajdonosa — mint értesülünk — a 
Vámház-köruti központi vásárcsarnok vendéglőjét veszi 
át. — Óiig Antal közkedveltségnek örvendő lugosi 
vendéglős „Japán" név alatt az ottani barak mögött 
a Bertsán-léle Katalin-villában modern berendezésű 
nyári vendéglőt nyitott. — Mészáros Lónárt győri vendég
lős folyó évi augusztus 18-án át- illetve megvette Szívós 
Lajos (volt Páncz-féle) megyeházutezai vendéglőjét. — 
Szénié Gábor vendéglős Pápán f. évi szept. 2-án vette át 
és nyitotta meg ünnepélyesen a Kossuth-utczai „ Otthon"- 
sörödét, melyet teljesen ujjáalakittatott. — Htiiu Adolf, 
a soproni „Szinház-kávéház" tulajdonosa üzletét teljesen 
uj berendezéssel látta el. — Klein Ferencz ruttkai vasúti 
vendéglős megvette 120,000 koronáért üzv. Waldmann 
Vihnosné szállodáját. — Szabó Kálmán aradi szállodás 
kibérelte az ottani Nádor-szállodát, melyet teljesen újjá
alakítva és uj, divatos berendezéssel ellátva „Pannónia" 
néven nyitott meg. A  „Kispipa" vendéglőben kifejtett 
tevékenységéről jól ismert népszerű vendéglős uj vállal
kozását Aradon nagy rokonszenvvel fogadták. — Dunklvr 
György győri vendéglős átvette ugyanott a Körner-féle 
sörödét. — Schlosser Márton jóhirii szathmári vendéglős 
megvette ugyanott IIáin János Emkekávéházát. I f j .  
Magyar István vendéglős kibérelte a Jászárokszálláson 
újonnan épült községi szállodát. — Aradon a Tóth 
Endre-féle vendéglőt Láng testvérek vették át. — Répássy 
Pál vendéglős Áradon átvette ugyanott a .,888-hoz- 
czimzett vendéglőt. — Csillag József vendéglős Félegv- 
házán engedélyt nyert egy vasúti vendéglő felépítéséi \

Jekelfalussy-esemete. A .1 ekolfalussy esethez telje
sen hasonló botrány történt az elmúlt hetekben Győi 
városában. Szívós György győri lakos adotl a livérének 
Szívós Lajos vendéglősnek hatszáz koronát. I több vissza-

Hírdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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kérte pénzét, majd följelentette a rendőrségén. A mídm-
kanitánv. aki nsr.v Játszik dekelialnssy baberaira vágyott, 
azonnal szóbeli parancsot adott ki, hogy .Szívós Lajost 
1,. kell tartóztatni. < >t óra hosszáig tartottak lógva a 
rendőrsée'en a vendéglőst és csak akkor bocsajtottak 
szabadon, amikor állítólagos tartozásai rendőri letetbo
helyezte.

Bérletek és eladások. Gyulán a „Békésvármegyei 
Kaszinó- vendéglői állása 190B okt. 1-től betöltendő, 
a ián latok llollinann Mihály ügyvéd, kaszinó-igazgatóhoz 
iiitézendők. -  Becsre (Tolna m.) a nagyvondeglobe 
csapos kerestetik, felvilágosítást ad Oriinfeld Samu 
„„■yanott — A Siklós község tulajdonát képező nagy
vendéglő és szálloda í. óv szept. 24-én fog bórbeadatm.

A pinezér-borravalók megszüntetése. Az utóbbi 
években nagyon sok szó esett úgy a fővárosban, mint a 
vidéken a pinczérek borravalójáról. Hol az üzlettulajdo
nosok. hol a közönség, de főképpen a pinczérek köré
ből indítottak harczot a borravaló ellen. A pinczérek ket
tős okból keltek ki a borravaló szokás ellen. Először is 
társadalmi helyzetük emelkedését látnák a borravaló meg
szűnésében, másodszor pedig biztosabb alapja volna exisz- 
tenoziájóknak, lm fix-fizetés pótolná a vendégekkónyóre- 
kedvóre bízott jövedelmüket. A közönség részint a pin
czérek igaza mellett foglal állást, részint önérdekből 
kívánja a borravalók megszüntetését. Amint mondani 
szokás, „jobban jön ki", ha nem köteles elegáns lenni, 
hanoin megfizeti a szabott árát annak a kávéházi czikk- 
nek, amelyet fogyaszt, ha mindjárt többet kell is néhány 
Fillérrel űzetnie. A legtöbbet a pinczérek reszkírozzák, 
ha a borravaló megszűnik, mégis a kávésokban mutat
kozott a legkevesebb hajlandóság a reformra. Talán egy 
pár vendég elvesztésére gondoltak, ha emelni kell a ozik- 
kek árát a pinczéreknek adandó fizetés miatt. Az uj kor
szak, amely a borravaló-rendszert kikezdi, oka annak, 
hogy Masanszker Alfréd, a városi kávéház tulajdonosa 
legközelebb megszünteti a borravalót. Négy fillérrel fel
emeli a kávéházi czikkek árát s ennek fejében a vendég 
minden kötelezettségének eleget tett. Mindenesetre érde
kes lesz ez az ujitás s az egész ország kávésainak és 
pinczéretuek figyelmét magára vonja. Majd kitudódik, 
beválik-e ez a legújabb kísérlet.

Halálozások. A régi magyar világ egyik érdekes 
típusa halt meg a napokban, TJray Sándor, a Szilágy- 
Somlyóra vezető országúton a róla elnevezett fogadónak 
évtizedeken át népszerű, az egész vármegye közönsége 
előtt ismerős tulajdonosa. Alig akadt utasember a Szi
lágyságban, aki ne vette volna igénybe vendégszeretét 
az öreg, eredeti észjárású, csendes humora korcsmáros- 
nak, aki törzsvendégeinek, ha jó hangulatában volt, 
szívesen mesólgetett a régi jó idők sokszor kalandos 
eseményeiről, melyeknek ő fül- és szemtanúja volt. 
Magas életkorban, 84 éves korban mondott végső búcsút 
a már nagyon is modernné vált világnak, amelyhez az 
utóbbi években az ő pátriárkáiig, ósdi természete már 
sem tudott alkalmazkodni. — Rosenberger Jónás kapuvári 
vendéglős ang. 30-án 02 éves korában elhunyt. Teme
tése 31-én ment végbe nagy részvét mellett. — hl. Ldug 
Antal győri vendéglős f. évi szept. hó 4-én öl éves 
korában meghalt.

A „Vig'szinház“-kávéház tulajdonosa, Hriick Károly 
•ijin megnyitotta a nagyközönség részére Ízlésesen, diva-
■ igazi magas miiizléssel újonnan berendezett 
! el. ót. A miiipar egyszerűen nemes és magas szin-

"luiloii ellő bútor- és billiárd-bereudezését Leflcovics J. 
- Társa hírnévnek örvendő gyára szállította és a 

eaiayar ip .r büszke lehet arra, hogy a fejlődés ily magas 
Tara jutott. Akinek érdekében áll a szép és egyszerű, 

He-a s hon Jexes taiiuhnányozasa, annak melegen ajánljuk 
a l,cjkori' altul berendezett kávéház megtekintését.

Meginérgezett pinezér. Marosvásárhelyen Unger
■ L an pine ei a lakásán rosszul lett, minek következté
be11 1 családja a kórházba szállíttatta. Unger a kórház
ig111 meg'nah. Mintán ha'ála gyanús tünetek között történt, 
felbonczolták az orvosok mérgezést konstatáltak. 
\ rendőrség meg uditotta a vizsgálatot, hogy öngyilkosság 
vagy gyilkosság esete ' irog-e fenn.

Körözött tem esvári vendéglős. Link József temes
vári vendéglős, akinek minden városrészben voltak bor
kimérései. nagy mennyiségekben vásárolt pálinkát és 
sört hitelre; az összevásárolt pálinkát azonban nem a 
vendégeinek mérte ki. hanem tovább adta más, kisebb 
kaliberű korcsmárosoknak. A hitelezők azonban meg- 
neszeltók ezt a dolgot és Link, amikor látta, hogy afejo 
fölött erősen borul, lógta magát és diszkréten elvitorlázott 
Temesvárról. Az ügyészség elrendelte ellene a körözést.

Kállay Jenő. Szakkörökben már régóta előnyösen 
ismerik Kállay Jenő nevét, aki különösen kávéskörök
ben igen nagy bizalomnak örvend. Amint értesülünk, 
Kállay Jenő a Weigl József bortermelő és bornagy
kereskedő vezérképviseletét vette át és Budapesten, VI., 
Dávid-utcza 1. szám alatti irodájában szakközünsógiiük
nek rendelkezésére áll. Melegen ajánljuk Kállay Jenő 
urat tisztelt szakiparosainknak.

Alapszabályjóváhagyás. A somogyvármegyei ven
déglősök és korcsmárosok egyesületének alapszabályait 
a kereskedelemügyi miniszter f. évi szeptember hó elején 
kelt jóváhagyó záradékával jóváhagyta.

Zsaroló pinezér. E czim alatt legutóbbi számunkban 
idéztük egy aradi laptársunk egyik közleményét. Illetékes 
helyről azon értesítést kaptuk, hogy az illető aradi l'őpin- 
ezőrnek teljesen igaza volt, amit, bár nevet nem is 
említettünk, a legnagyobb készséggel helyreigazítunk.

Első Leánykiházasitó-egylet m int szövetkezet. (Gyermek 
és életbiztosító-intézet.) Budapest, VI., Teréz-körüt 40—42. szám. 
Alapittatolt 1883-ban. Folyó év augusztus havában 1.908,200’— K. 
értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 1.727,400’— K. értékű 
biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 
96,255 K. 60 f. fizetett ki. 1906. január 1-étől augusztus 31-éig 
bezárólag 12.045,800 — K. értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be 
és 10.491,600-— K. értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosított összegek fejében a folyó évben 083,146 K. 44 f. és az 
intézet fennállása óta 10.849,050 K. 74 f. fizettetett ki. Ezen intézet 
a gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalkozik a leg
olcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek mellett.

Szálloda bérbeadása. A dettai „Bellavistn" szálloda, 
melyben 12 szoba vau, szép nyári színpaddal és lugassal, 
egészen újjáalakítva, 190(1 október 1-től kezdve több 
évre bórbeadandó. Bővebbet Franki Adolf tulajdonosnál, 
Dettán (4—6).

Meglopott pinezér. Neuwahl Jenő, a miskolezi Lloyd- 
szálló főpinezére f. évi szept. 1-én panaszt tett a rendőr
ségen, hogy a kávéházban levő pénzszekrényét ismeret
len tettesek éjjel feltörték s belőle készpénzt és több 
tárgyat elvittek. A rendőrség a betörőt nyomozza.

Leégett habzóborgyár. S.-A.-Ujhelyről írják lapunk
nak, hogy az ottani Szőllősy Tivadar-féle habzóborgyár 
teljesen leégett. A kár 80,000 K. Hát ez sokkal érdeke
sebb hír, mint a nyájas olvasó első pillanatra hinné. 
Először is, mivel csak most tudja meg, hogy a gyár 
volt és azon is sokáig’ eltűnődhetik, hogy az a bizonyos 
kár, miért nem több, vagy miért nem kevesebb ?

♦ N Y IL T T É R . *) *

Vendéglősök Országos Sörtözö és Malátagyára.

Igen tisztelt kartársaink félrevezetését ezélzó minden 
liireszlelés és koholmánynyal szemben ezzel egyszer és 
mindenkorra kijelentjük, hogy F ló r  G yőző, a „FOGADÓ" 
czimü lap szerkesztőjével minden összeköttet síinket meg
szakítottuk, F ló r  Győző tehát nevünkben semmiféle nyi
latkozatot nem tehet, mert bizalmunkra érdemetlennek 
bizonyult és azzal visszaélt.

Budapest, 1906. évi szeptember hó 14-én.

A Vendéglősök Országos Sörfözö és 
Malátagyára szervező bizottsága

*) Az o rovat alatt küzlöttekért felelőséget nem vállal a 
szerkesztőség.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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„CASINÚ“-pezsgö
lsTÜlön. t ö l t é s  

B u d a p e s t i  f ő r a k t á r :

I V S s é p - n t c s a  3 .
Telefon, : ÍO—S S .  Telefoni ÍO—S S .

Az „Érmihalyfaiva és Vidéke4‘ homoki szőlősgazdák egyesülete
ajánlja az egyesület tagjai által magas homok hegyeken, ki- 
való minőségben és nagy mennyiségben termelt

mustot
szüreti átvételre. A takarékpénztár termény- és áruraktáránál 
nagy pinczék és czement-hordók bérelhetők a vevők által. Le- 

. velőkre válaszol .Jakab R e z ső ,szölőegy. titkár Érmihályfalván.

!!! Szállodás és vendéglős urak figyelmébe!!!
Intelligens, szakképzett ur, szállodában vagy vendéglő

ben elfoglalna °

pénztárnoki, ellenőri vagy felügyelői állást.
Biztosítékkal rendelkezik. Czim: GUTH KÁROLY, Budapest, Vll„ 
Bethlen-utcza 3. szám. 111. emelet.

S H H M
l«fj«bb asztali- és üdítő ital, kftfinó hatásúnak bizonyult köhögésnél, gógabajoknál, gyomor- és boiyaghu- rutnál.

NíUUlli HtiiiU, tirlibd u Ümiijiíít

a
%

T Ö R L E Y  JOZS. ésT*

(Budapest.)

Első Magyar Üveggyár Részv.-T.
ip ifeinnniiÉ H  Budapest, V „  Gízella-tér 1. ZZmnII Legfinom abb v e n d é g l ő i ,

|| kávéházi és szállodai üveg-
||| neműek nagy raktára.vvw

f i  Legú jabb tulipán jelvény- 
I  nyel festett bo ros poharak 
III d a r a b o n k é n t  60 f i l l é r

flFPflftl?.

P in c z e g a z d á s z a t l  c z ik k e k  le g o lc s ó b b  b e v á s á r lá s i  
fo r r á s a  ó s  le g n a g y o b b  r a k tá ra

Watterich A. czégnél
Budapest, Dohány-u. 5. s z .
A b o r  é s  s ö r  k im é r é s é h e z  ó s  p a la 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 ik k e k  

sz a k ü z le te .

Borsajtók, borszivattyuk, borszürő-készü- 
lékek, bor- és sörpalaczkok, bor- és sör
csapok, dugaszológépek, sörkimérő-készü- 
lékek, továbbá az összes bőrbetegségek 

ellen szükséges szerek.
W a tte r ich -fé le  s z a b . s ö rk lm ó rö  k é 

s z ü lé k  d a ra b ja  3 0  k o ro n a .

Nagy raktár különféle fém- és rézcsapokban.
Á r je g y z é k  Ingyen  é s  b é rm e n tve .

Jégvermek és hűtőtelepek.
Vendéglősök, m észárosok, sörraktárak 

tejgazdaságok és csarnokok stb. részére 
külső m eleg ellen leghatásosabban

=  szabadalmazott =  
parafakő le mezekkel
leszn ek  szigetelve. Kitűnő bizonyítvá
nyok szám os kivitelről.

Átépítések és rekonstruálások alkal
m ával kérjen részletes árjegyzéket és 
költségvetést a

Szabadalmazott Parafakögyár 
=  részvénytársaságtól =
Budapest, Vili. kér., József-körut 2. sz.

Legkisebb jég  és üzem erőszükséglet, 
tehát a legolcsóbb üzem fenntartás.
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Steiner József és fia
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.

Legfinomabb minőségű vendéglői
és kávéházi sütemények.-----------

S T E I N E R - f é l e
Luxus kétszersülte
T ö r v é n y ile s  v é d v e . Pótolja a friss süteményt.

E lsőran gú  tá p sz er .
Minden egyes darab külön-külön egy 

pergament borítókba van csomagolva "W®

Egy doboz (35 drb) ára I korona 20 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) postán 

utánvéttel és bérmentve lesznek elküldve.
Bevezetve elsőrangú s a n a to r lu m o k b a n  és 

■— gyógyhelyek kávéházaiban. = =

m

é

D i c s é r ő - l e v é i -
Stelner József és fia uraknak, Budapest, VII., Klrály-u. 67.

Az Önöktől mogrenilelt kótszorsült kitűnő, az íze ia na
gyon jó, olyannyira, hogy én azt g y o m o r - és bé lbetege ls  
sz&mAra a legalkalmasabb, könnyen emészthető etitomény 
nek tartom.

Karlsbad, 1905. julias 14. Kiváló tisztelettel
I>r. H E R T Z  K A

egészségügyi tanácsos, Karlsbad.

Gyula

m
*

m

műegyetemi magántanár 
törvényszéki hites vegyész nyilvános vegy- 

kisérleti állomása

Budapest, VI., Dessewfíy-utcza 10., II. em.
ELVÁLLAL: bármiféle élelmi, vagy élvezeti 

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

m m m w Á w m i

Újdonság!
r iá s i  m e g ta k a r í tá s !

Minden háziasszony egy kísérlet után 
állan d óan  h a szn á lja  a

„PACIFIC”
S záraz to já s- lisz t li ész. itm é n jt .  
T y ú k to já s  fe lh a s z n á lá s á v a l g y á r t ja :

s t o u e n t z  t e s t v é b e h
s yftr r é s i  vén y t íírsiisőK-

B U D A P E ST , IX . k é r .,  Ü llő i-u t  8 9 . sz.
A l 'a c if ic  tojásliszt teljosen tisz ta ; sült ós fött Jészták, 
úgyszintén ezukrászsütemónyek és fagylaltok készítésénél 
kitünően használható ós te lje se n  p ó to l ja  a sütésnél 
ős főzésnél a  fr is s  t o já s s á r g á já t .  N em  r o m lik ,  
e n n é l fo g v a  Á lla n d ó a n  k é sz le tb e n  ta r th a tó  

m in d e n  h á z ta rtá sb a n .

Kővetkező csomagolásokban van forgalomban :
ÍOO g ra m m  á r a  2  k o ro n a  40 f i l lé r  (160 to

jás sárgáját helyettesíti).
50 g ra m m  á r a  1 k o ro n a  20 f i l lé r  (80 to

jás sárgáját helyettesíti).
25  g ra m m  á r a  60 f i l lé r  (40 tojás sár

gáját helyettesíti).
4 g ra m m  le v é lb e n  á r a  10 f il lé r

(0 tojás sárgáját helyettesül).
K a p lia tő  m in d e n  fű sze r -, 

csem eg 'eüz le tben  és 
d ro g u e r iá b a n .

P i r s á é n  (Isol& ss)
a b u d ap esti lé g sz e sz g y á r a k b ó l a legjobb, le g t is z -  
-------- tább ési le g ta k a r é k o sa b b  fű tő a n y a g . --------

Á ra k  1 9 0 6  szep tem b er lO -tő l:
diókoksz ... 100 kg.-kint a légszeszgyárakban 3 kor. 80 fii 
darabos koksz.. 100 „ „ „ 3
It.-rendü koksz 100 „ „ „ 3

házhoz sz á llítá s  é s  b e r a k á sé r t:
a) a balpart belterületén 100 kg.-kint ___ __ __
b) a jobbpart belterületén 100 kg.-kint ___ _ ...
c) Vár, Gellérthegy, Naphegy, Rózsadomb, Ó-Buda,

val. a bal- és jobbpart külterületén 100 kg.-kint
d) zsákolásért (250 kg.-tól 1000 kg.-ig kőtelező) 100 kg.

Az Igazgatósá; 
(Utánnyomat nem dijaztatik.)

68
12

24 fillér
28 „

38
12
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ifi®ü l
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l iifi®
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i
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HUBERT J.
cs. ÉS KIR. UDYARI SZÁLLÍTÓ 
=  ALAP1TTAT0TT 1825. =

’ ' T ^.KUTASSY YINCZE
" v .  KÉR., ÁRPÁD-UTCA 9. SZÁM.m m íi
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