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S zak isk o la .
A budapesti vendéglős szakiskola évi jelentése

az 1901—1902 iskolai évről — Kiadta az iskola felügyelő-bizottsága.

Küzdelem a képesítésért.
I.

Azt a jogosult törekvést, azt a csüggedést nem is
merő nemes küzdelmet óhajtjuk ez évi jelentésünk beve
zető részében megörökíteni a késő utódok számára, melyet 
a vendéglősipar képesítéshez kötése ügyében úgy maga 
az érdemes ipartársulat, mint annak vezető férfiai: Gun- 
dél János, Glück Frigyes és Stadler Károly újólag kifejtettek.

Ebben az évtizedek óta tartó küzdelemben az újabb 
akczióra az szolgáltatott most alkalmat, hogy az ipartör
vény revíziója napirendre kerüli.

Olyan kínálkozó alkalom ez, amelyet a vendéglősipar 
hivatott faktorai — kellett, hogy teljes erejükkel megra
gadjanak, mert nem kisebb dologról van itt szó, mint a 
vendéglösipar elfajulásának meg gátlásáról és egész jövőbeli 
fejlődésének irányításáról és biztosításáról,

Es a midőn az ipartársulat és vezető férfiai szak
iparunk érdekeiért így síkra szállanak, — ezek és az ál
talános ipari érdekek szolgálatán kívül, úgy mini nem
zetgazdasági-, valamint közegészségügyi és közrendészeti szem
pontokból is nagyra becsülendő munkálkodást fejtenek ki, sót 
a most éppen annyira aktuális idegenforgalmi kérdést is gyö
kerében fogják meg.

Az érdemes ipartársulat 1885 óta immár negyedíz
ben indít mozgalmat a képesítés ügyében és ma már 
sikerült annyit elérnie, hogy a felettes minisztérium az 
ipartársulat memorandumát megküldötte az ország összes 
iparkamaráinak, valamint az Országos iparegyesületnek is, 
hogy ezek nyilatkozatai alapján döntsön e rég vajúdó 
kérdésben.

A kereskedelmi miniszter ezen elhatározása igen 
üdvös hatásúnak bizonyult, mert a vendéglősipar képesí
téshez kölese kérdésében azt a régi, mindenféle, de nagy
részt tarthatatlan okokkal támogatott felfogást döntötte 
meg, mely konokul tagadta a vendéglősipar képesítéshez 
való kötésének jogosultságát.

A kamarák, köztük a tekintélyre első budapesti is, 
nagyrészt a képesítés megadása mellett foglaltak állást. 
Azok a kamarák pedig, amelyek a képesítés megadása ellen 
nyilatkoztak, nem zárkózhattak el annak beismerése elől, 
hogy a vendéglősipar — közrendészeti, közbiztonsági, köz

egészségi és idegenforgalmi vonatkozásainál fogva — na
gyon is megérdemli, hogy az ipartörvény módosítása alkal
mával különös gondoskodás tárgya legyen.

Az Országos iparegyesület pedig, mely szintén nem 
foglalt állást direkt a képesítés mellett, a szakképzettség 
igazolását mint föltételt kívánja kimondatni a vendéglős
ipar gyakorlására feljogosító iparigazolványok kiadásánál. 
Sőt azt is javasolja, hogy a vendéglősök és szállodások 
köteleztessenek a szakipartársulatokba való belépésre és e tár
sulatok a segédszemélyzetre nézve ugyanazon jogkörrel ru- 
háztassanak íöl, mint az ipartestületek. Végül még azt is 
javasolja az Országos iparegyesület, hogy a vendéglő vagy 
szálloda kellő vezetésére és ellenőrzésére messzebb menő 
erkölcsi garancziák követellessenek altól, aki ennek az 
iparnak a gyakorlására engedélyt kér.

A budapesti iparkamara pedig — Stadler Károknak 
minden ellenvetést rombadöntő felszólalására — határo
zott állást foglalt a vendéglősipar képesítéshez kötése mel
lett, kijelentvén, hogy elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
a szállodás- és véndéglösiparra nézve a képesítés kötelezettsége 
kimondassék. Indokolásából ide iktatjuk e sorokat: (a buda
pesti iparkamara iparosztálya) ^tekintve azt, hogy a vendég- 
lösiparral szemben támasztott magas követelményeknek csak 
az az iparos tud megfelelni, aki ezt az ipart huzamosabb időn 
át tanulta és valamely szakirányú vendéglős iskolát látogatott, 
a budapesti szállodás és vendéglösipartársulatnak azt a kérelmét, 
hogy a szóban levő iparok képesítéshez köttessenek, támogatja*.

E nagyfontosságu akcziónak lefolyását a jövendő 
nemzedék okulására iktatván ide évkönyvünkbe, ha rövidre 
fogva is, a fentiek bővebb és teljesebb kiegészítéséül:

1. megismertetjük azt a memorandumot, melyet az 
ipartársulat nevében Gundél János elnök terjeszteti be a 
kereskedelmi miniszterhez ;

2. vázlatosan átveszszük Glück Frigyes ismertető elő
adását, melyet az Országos iparegyesületben tartott — az 
iparegyesület fölkérésére, — az imént jelzett kérvény szak
ipari szempontokból való megvilágosílása czéljából;

3. ismertetjük Stadler Károly-nak a budapesti ipar
kamara teljes ülésében tett felszólalását, melylyel a buda
pesti iparkamaránál csak az imént immár kedvezőtlenül 
elintézett ügyet ott diadalra juttatta.

II.
1. Az ipartársulat memoranduma, mely minden te

kintetben kitűnő munka, a szállodás- és vendéglős-ipar 
s u l v n s  h e . l v z e l é n e k .  v á l s á g o s  á l l a n o t á n a k  ő s z i n t e ,  n v i l t
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tése nélkül, segíteni lehetne. Ez a mód: ha a szállodás- 
és a vendéglős-ipar a legszigorúbb erkölcsi feltételekhez 
és mindenekfelett képesítéshez köttetik.

S most az a része következik a memorandumnak, 
melyet nekünk szóról-szóra ide kell iktatnunk, mértebben 
a részben a valóban hivatott modern szállodás és vendéglős 
teljes életfeladatát, czéljait összefoglalva láthatja.

Rámutatván a memorandum arra, hogy mindeddig 
csupán azzal az indokolással tagadtatott meg a képesítés 
kimondása, mert arra az általános véleményre támaszkodtak 
az intéző körök, hogy a vendéglősipart nem kell tanulni, 
elsajátításához nem kell gyakorlat, ezzel az elavult ítélettel 
hatalmasan szembe száll s ezt keményen levervén, fel
állítja azt a magas szakipari fokot, azt a magas színvonalat, 
a melyen állania kell a vendéglősnek, mint modern szak
iparosnak.

Ez a részlet oly megkapó, oly igaz, s igazságában 
annyira erőteljes, hogy ismételve, hangsúlyozva mondjuk: 
az utódok okulására szórul-szóra ide iktatjuk.

«Nagy méltóságú Miniszter Ur! Magas engedelmével 
megragadjuk a jelen kínálkozó alkalmat, hogy a bennünket, 
vendéglősöket, mélyen lealázó, lesújtó, de — bocsánatot 
kérünk — elavult Ítélettel szembeszálljunk. Újból kísérletet 
teszünk annak igazolására, hogy a szállodás, vendéglősipar 
folytatásához sokkal több előtanulmány és gyakorlati is
meret szükséges a mai világban, mint egyik-másik már 
régebben képesítéshez kötött iparág folytatásához.

Mindenekelőtt legyen szabad azt az ártatlan kérdést 
fölvetnünk, hogy : ha a hivatásos szállodások, vendéglősök 
nem tanulták volna gyermekkoruktól fogva ezt az ipart, 
ha nem ismernék annak minden csínját-hiúját, képzelhető-e, 
hogy akkor is volnának olyan szállodáink, vendéglőink, 
melyekben a legkényesebb Ízlésű idegen utazó is megtalálja 
a maga kényelmét, fokozott igényeinek kielégítését.

Az az állítás, hogy a szállodás- és vendéglős ipart nem 
kell tanulni, megjárta valamikor, akkor, mikor Budapest 
még nem volt a világvárosok közé sorolható, idegenfor
galma pedig épenséggel nem volt.

De ma, midőn nemcsak a sokat látott, nagyigényü 
külföldi kíván kényelmet, sőt fényűzést a szállodában, 
tudást, szakavatottságot, műveltséget és útbaigazítást a 
szállodástól, hanem a saját közönségünk Ízlése, igénye 
annyira csiszolódott, hogy annak kielégítése még a maga 
mesterségét jól értő embernek sem csekély dolog: akkor, 
bizony a tudatlan, régi jó öreg korcsmáros szerepe lejárt.

Az a szállodás, vendéglős, aki nem tanulta alaposan 
ezt a mesterséget és mégis belefog: abban a pillanatban 
már a bukás szélére is lépett. Nem boldogul, ha nem tanult 
nyelveket, ha nem ismeri a világ, de különösen az ország 
közlekedési utait és eszközeit s nincsenek összeköttetései 
a világvárosok szállodásaival; ha mint vendéglős nem érti 
a mészáros- és hentesipart, a konyhakertészetet, a szakács
művészetet és konyhavegytant, nem bir jártassággal a 
pinczekezelésben és borismeretben.

Tehát csak akkor lehet valaki hivatásos vendéglős, 
ha a saját mesterségén kívül még az imént felsorolt, képe
sítéshez kötött mesterségeket is gyakorlat által elsajátítja és 
é rti; a kellő tudást és műveltséget pedig a ♦vendéglős
szakiskolában megszerzi»

Ezzel áttérünk Glück Erigyes előadásának vázolására, 
aki előadását a képesítés ügyében megindított akcziónak 
hisztorikumával kezdette, fölemlítvén, hogy az ipartársu
latnak több ízben fölterjesztett kérvényei folytán az Orszá
gos iparegyesület már 1886-ban is telt javaslatot a képe
sítés ügyében s azon okból kifogásolta a képesítés kötele
zettségének kimondását, «mert — úgymond — a jelenlegi 
törvény keretében nem érvényesíthető.*

így aztán a miniszter elutasította a kérelmet.
Az elutasítás alapjául szolgáló kifogás, magyarul 

szólva, azt jelentette, hogy a képesítéshez kötött iparágak 
közé — az ipartörvény 4-ik §-a értelmében — csupán a

kézműves természetű iparok tartoznak, a melyek sorába, a 
véleményes jelentés szerint, a vendéglősipar nem tartozik.

Mivel ezt a felfogást az azóta letelt hosszú idő s a 
vezető férfiaknak ez alatt a hosszú idő alatt kifejteit ügy- 
buzgósága nem bírta megváltoztatni, a kérvényt ismertető 
előadó tehát az argumentumok teljes súlyával felállítja a 
tételt, hogy <a szállodás- és a vendégiősiparban való teljes szak- 
avatottságra — eltekintve a megbízhatóságtól — ipari jártas
ság és a tudás igény éltetik.

Hivatkozik még az előadó arra is, hogy az Országos 
iparegyesület már előbb jelzett 1886-iki véleményes jelen
tésében utalt arra, — keresvén valami expedienst a képe
sítésnek legalább valami formájára nézve, — hogy az ipar
törvény 11-ik §-a értelmében létesítendő hatósági szabály- 
rendelet módosítása által a vendéglősipar gyakorlása 
bizonyos korlátozás mellett és pedig azzal engedélyeztet
nék, hogy a szakképzettség igazolandó volna. Végezetül 
még ez a véleményes jelentés azzal biztatta meg már 
1886-ban a vendéglősöket, hogy előjegyzésbe veszi a ven
déglősipar képesítéshez kötésére irányuló törekvést az 
ipartestületi országos értekezleten leendő tárgyalásra.

S mindebből — csak az elutasítás érvényesült, jegyzi 
meg az előadó s utána teszi nyílt igazmondással, hogy 
most még bővebb alapon osztogatja a jogokat a pénzügy- 
miniszter s a szállodai jogokat különösen oly módon, hogy 
♦ szálloda* elnevezés alatt az egész országban, de kivált a 
székesfővárosban tömérdek olyan üzleti házak keletkez
nek, melyek a valóságban nem szállodák, hanem erkölcs
rontó alkalmi helyek, a melyek hemocskolják a szállodák 
jó hírnevét, az idegenforgalmat aláássák és elriasztják az 
idegent. Az ilyen minden kontárnak adott engedély, az 
engedély lefizetésén kívül, egyéb előföltételt nem igényel, 
mert képesítéshez kötve nincs. Innen van, hogy boldog
boldogtalan belefog.

így suhogtatja végig az előadó az igazság ostorát a 
mai állapotokon, hivatkozván arra a nagyjelentőségű argu
mentumra is, hogy az előbb bemutatott szakavatatlan ele
mek a közrendészeti, köztisztasági és közegészségügyi 
követelményeknek az ellenőrzésre hivatott hatósági köze
gek bizonyítása szerint sem felelnek meg.

S most az orvoslás módját jelöli meg, föllevén előbb 
a kérdést: hogyan lehet a szálloda- és vendéglősipar elfa
julásán, a szabadipar elvének megsértése nélkül segíteni?

A kérdés csak úgy oldható meg alaposan és sikere 
sen — úgymond — ha a szállodás- és vendéglősipar a leg
szigorúbb erkölcsi feltételekhez és mindenekelőtt képesí
téshez köttetik.

Az ipar törvény úgyis revízió alatt állván, erre nézve 
nincs semmi akadály. Ezek kijelentése után sorra veszi 
azon okokat, a melyeknél fogva eddig megtagadtatok min
den a képesítésre vonatkozó kérelme a vendéglősöknek, 
csoportosítja, sőt uj oldalukról mutatja be mindazon argu
mentumokat, melyeket erre nézve az ismertetett kérvény 
előad, a vendéglősiparnak szak- és kézművesipari jelle
gére és feladataira nézve. Hivatkozik itt az előadó a szak
iskolára s fölemlíti, hogy ilyenek szervezése országszerte 
munkában van; nem hallgatja el azt a nyomós argumentu
mot sem, hogy talán az országban egyetlenegy ipari szak
ban sincs annyi szak- és segédkönyv, mint éppen a ven
déglős szakmában.

Határozati javaslatában kéri, hogy a vendéglős
ipar képesítéshez kötése kimondassák s annak gyakor
lására engedélyt csak oly egyének nyerhessenek, akik 
igazolni tudják, hogy ezen ipart legalább három éven át 
gyakorlatilag mint tanonezok tanulták, bizonyítványuk 
van arról, hogy a budapesti, vagy valamelyik vidéki ven-

kimondását. Fölemlíteni kívánja még az előadó, hogy a 
vendéglős szakiskolát az állam és a fővárosi hatóság némi 
pártolásán kívül, maga az ipartársulat tartja fenn; hogy
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az ipartársulat orságos nyugdijegyesülclet is létesített, te
hát a munkaképtelen szaktársakról és fiatal segédmunká
sokról maguk gondoskodnak.

Hogy az előadó határozati javaslatát milyen alakban 
fogadta el az iparegyesületi szakosztály, azt már fentebb 
ismertettük.

3. Stadler Ivárolynak a budapesti iparkamara teljes 
ülésén való felszólalását főleg az a körülmény teszi nagy- 
fontosságúvá ebben az egész akezióban, hogy neki az ipar
kamara iparosztályában az alig két hónappal előbb lesza
vazott, de később ugyanott kétféle véleménynyel újra tár
gyalt ügyet kellett megvédelmeznie és diadalra juttatnia. 
Az ő szónoki temperamentuma s ennek mindenkit meg
ragadó és meggyőző ereje az itt már-már veszedelemben 
forgó ügyet megmentette, sőt teljes méltányláshoz juttatta. 
Nagyon sajnáljuk, hogy beszédének csak halvány vázlatát 
közölhetjük az iparkamara jegyzőkönyvének nyomán. Az
zal kezdette felszólalását, hogy az akezió időszerűségét 
hánytorgató megjegyzésekre ellenvetésül megkérdezte, 
hogy mikor lenne időszerűbb a képesítést kérelmezni, na 
most nem, a mikor az ipartörvény revíziója küszöbön áll. 
«Várjanak talán a szakmabeli iparosok _ egy újabb reví
zióra?* — kérdi méltó gúnyolódással, Es folytatja: «Az 
sem áll, hogy a vendéglős- és szállodás-ipar gyakorlásá
hoz szakképzettség nem kellene. Nagyon is sokféle tudást 
igényel ez az iparág. A mészáros- és hentesiparban, a 
konyhakertészetben, szakácsmesterségben, a kiszolgálási 
eljárásban, a pinczekezelésben stb. jártassággal kell bírni. 
Abból, hogy a közönség a vendéglőst dolgozni nem látja, 
még nem szabad arra következtetni, hogy az nem is ért 
a munkához. A vendéglősnek mindig tudnia kell, hogy mi 
történik a pinezében, a konyhában, az éttermekben, ál
landó s nagy szakértelmet föltételező ellenőrzési kell gya
korolnia egész személyzete fölött. Kifejti aztán, hogy épen 
a kért rendelkezésre van leginkább szükség oly czélból, 
hogy ezen iparág szellemi színvonala emeltessék, a minek 
viszont a fogyasztó közönség érdeke és az idegenforgalom 
emelése szempontjából nagy a jelentősége. Főképez utóbbi 
czél igényel a szakipar részéről nagy képzettségű uj nem
zedéket, szakképzettséget azonban csak a szakiskola ter
jeszthet. Mit ér azonban a szakiskola, ha annak látogatása 
nem kötelező, ha a foglalkozás kifejtése nincs függővé 
téve a kellő képesítés kimutatásától. Ha a vidéken a ka
marák szükségesnek tartották a kötelező szakképzést, mennyi
vel szükségesebb ez a nagyobb igényű fővárosban ? Avval 
fejezi be fölszólalását, hogy azaz iparág, amelynek társu
lata a maga erejéből már sokat tett a szakma érdekében, 
nevezetesen a szakiskolán kívül nyugdíjintézetet és kereset
képtelen vendéglősök részére menedékházat létesített és 
tart fenn, másrészt pedig kettővel több adónemmel van sújtva, 
mint más foglalkozási ágak, az ily iparág megérdemli, 
hogy méltányos és másoknak inkább használó, de semmi
kép sem ártalmas kívánságait támogassák. Kéri az osztály 
javaslatának az elfogadását.*

Mi, a szakiskola felügyelőbizottsága, mely bizottságnak 
éppen az a hivatása, feladata, hogy a szakszerű képzést 
ellenőrizze azzal a kétséget nem ismerő meggyőződéssel 
hirdetjük, mely előbb-utóbb győzedelmeskedni fog, hogy 
az ily nemes küzdelem kivívja a megérdemelt sikert.

Hiszen a jelek olyan biztatók!
Az idén már az országgyűlésen is teljes alaposságra 

valló felszólalás történt a vendéglősipar képesítéshez kötése 
és egyéb érdekei ügyében.

Az eszme él, fejlődik és hat. Nincs hát okunk a 
csügged ésre!

Mi bizodalommal tekintünk a jövendő elé, melynek 
nemzedékét mi már magunk előtt látjuk, úgy vértekezve, 
a hogy mi szeretjük, a hogy mi kívánjuk; elmondhatjuk
Simeonként, a midőn ezt a jövendőt látjuk, hogy...................
• látták szemeink az Üdvözítőt.*

Az első fecske.

Tavalyi évi jelentésünkben ismertettük azt az üdvös 
akcziót, melyet az Országos Magyar Vendéglős Szövetség 
tanonezügyi szakosztálya a vendéglős szakiskolák létesítése 
ügyében megindított.

A tanonezügyi szakosztálynak a mai szakiskolánk fel
ügyelő bizottsága testületileg tagja, s igy e bizottságban 
fejti ki a tanonezügyi szakosztály a szakiskolák létesítésére 
irányuló munkálkodását. Ugyanazért itt — a bizottság évi 
jelentésében — számolunk be az elért eredményekről is.

Általában mindenütt a legjobb sikerrel biztató módon 
folyik a szervezkedés, Debreczenben pedig a jövő tanév 
elején már megnyitják az első vidéki vendéglős szakiskolát; 
hála és elismerés illesse ezért a debreczeni vezérférfiainkat.

Ezt az örvendetes eseményt felügyelő-bizottsági ülé
sünkön már be is jelentette elnökünk; a jegyzőkönyv ide 
vonatkozó részét itt közöljük:

• VI. Elnök indítványozza, hogy a debreczeni szak
iskola létesítésén oly nagy buzgósággal fáradozó Hauer 
Bertalannak, a Debreczenben felállítandó szakiskola gond
noksági elnökének, és Márkus Jenő urnák, a szervezés 
alatt álló szakiskola nagyérdemű gondnokának, a bizottság 
jegyzőkönyvi elismerést szavazzon s üdvözöljük őket át- 
iratilag, fejezzük ki irántuk tiszteletünket s Ígérjük meg 
nekik, hogy támogatásunkra mindenben és mindenkor 
számíthatnak; tudassuk velük, hogy a szakiskola ünne
pélyes megnyitásán felügyelő-bizottságunk képviseltetni 
óhajtja magát.

A bizottság ez indítványhoz nagy lelkesedéssel hozzá
járul.*

Az isko la  á llapota .

A tanári testület tagjai ós munkakörük.
1. Walter Károly, igazgató, az orsz. iparokt. tanács tagja,
2. Havas István, székesfővárosi tanító, a Ili. a. és 

III. b. osztályok főnöke tanította a számtant, a II. a., II. 
b., III. a, III. b. és a magyart a III. b. osztályokban, 
heti 7. ó.

3. László Albert, a II. a. o. főnöke, tanította a fran- 
czia nyelvet mindkét csoportnál, minden osztályban és a 
német nyelvet az I. a. és I. b. osztályokban, heti 8 ó.

4. Milrovácz Adolf, szakelőadó, tanította a felszolgá
lást és illemtant a II. b. és III. b. osztályokban, heti 2. ó.

5. Samu István, főgymn. tanár, a II. b. oszt. főnöke, 
tanította a magyart az I. b., a II. a. és II. b. osztályokban, 
heti 5 ó.

(i. Száva János, székesfővárosi tanító, a tanári testület 
képviselője a szakiskola felügyelő-bizottságában és egvut- 
tal a bizottság jegyzője, az I. a. o. főnöke, tanította az 
1. a., a II. és III. a. osztályokban a magyart és az üzleti 
fogalmazást, az I. a. o. a számtant, heti 6 ó.

7. Török István, szakelőadó, tanította a felszolgálást 
és illemtant a II. a. és III. a. osztályokban, heti 2 ó.

8. Vaszkó György, székesfőv. polg. isk. tanár, az I. b. 
osztály főnöke, tanította a vegytant, természettant s a 
természetrajzot a III. a. és III. b. osztályokban, a szám
tant az I. b. osztályban, heti (:. ó.

Az iskola működése.

A beiratkozás szept. hó 6-án vette kezdetét s szept. 
hó 15-én ért véget. A felügyelőbizottság határozata alap
ján azonban az évközben jelentkezett tanulók is fölvétettek.

Beiratkozott összesen 257 tanuló.
Ez a létszám osztályok szerint így oszlott meg:
A. csoport I. 90 II. 27 III. 19
B. » I. 67 II. 35 III. 19

Összesen: 157 -j- 62 -j- 38 =  257
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Kimaradt :
A. csoport I.
B. * I.

35
30

II.
II.

4
8

III. 2
III. 1

Összesen: 65 + 12 +  3 — 80
Felszabadult:
A. csoport 1. 1 II. — III. 2
B. » I. — 11. 1 III. 4

Összesen: 1 + 1 +  6 = 8
Létszám az év végén.
A. csoport I. 51 II. 23 III. 15
B. » 1. 37 II. 26 111. 14

Összesen: 01 + 40 +  20 = 160
Felsőbb osztályba léphet: Képesítőt nyert •
A. csoport I. 34 II. 23 III. 13
B. » I. 32 II. 20 III. 11

Összesen: 66 + 43 +  24 = 133
Ismétlésre utasíttatott
A. csoport I. 20 II. — III. 2
B. * I. 5 11. 6 III. 3

Összesen: 25 + 6 +  5 - 36
Igazolt mulasztások:
A. csoport I. 271 II. 281 III. 103
B. * I. 418 II. 222 III. 107

Összesen: 680 + 503 +  300 1582
Igazolatlan mulasztások :
A. csoport I. 270 II. 48 III. 31
B. » I. 17 II. 28 III. 21

62 425Összesen: 287 4“ 76 -j-
A mulasztások összege tehát félnapokban: 2007.
Mulasztott összesen : 133 tanuló.
Semmit sem mulasztott 10 tanuló.
8 hónapnál kevesebb ideig járt iskolába 55 tanuló. 

Jutalmazások.
Jutalmazásokra a következő jutalmak állottak rendel

kezésünkre :
1. Glück Frigyes 10,000 koronás «István-alapílványa». 

melynek évi 400 kor. kamata utazási ösztöndíjul adatik ki.
2. A Gundel-féle alapítvány kamata: 80 kor.
3. A Hajág- és Franki-féle alapítvány kamata: 8 —8 

kor., összesen 16 kor.
4. Francois Lajos cs. és kir. udv. szállító pezsgőgyáros 

100 kor. adománya.
5. Ifj. Sprung János adományából 60 kor.
6. Bokros Károly adományából 2 drb. 10 koronás 

arany.
7. Gelléri Mór adományából 1 drb. 10 kor. arany.
Bokros Károly két drb. 10 koronás aranyból álló ado

mányát kapták Schmidt Antal III. a. és Dankovszky Ede II. 
a. osztályú tanulók.

Gelléri Mór adományát: 1 drb. 10 koronás aranyat 
Hiesz Mihály II. a. o. tanuló kapta szorgalmáért és pontos 
iskolábajárásért.

8. Glück Frigyes adományából az «Inyes mesterség* 
ez. szakmunka több példánya.

A felügyelő-bizottság határozata értelmében e jutal
mak közül a 2. és 3. számuak mind könyvekben osztat
nak ki.z •

Es pedig: Iparosok olvasótára, nagy kötet, több pél
dányban ; Rottenhöfer: Szakácskönyv, több példányban; 
Petőfi összes költeményei (mill. kiadás), több példányban; 
Arany János'. Kisebb költemények, több példányban.

Jutalmazottak.

A G7?zcA;-féle 400 koronás utazási ösztöndíjat a tanári 
testület kijelölése s a felügyelő-bizottság választása és az

ipartársulat képviseletében az ipartársulat elnökének hoz
zájárulása mellett: Pencz Ferencz III. b. osztályú tanuló, 
szakácsíiu, nyerte el, aki a jövő évi márcz. hó 15-én föl
vehető ezen ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra köteles 
menni s utjának eredményéről annak idején beszámoló 
jelentést Írni.

Francois Lajos pezsgőgyáros 100 koronás adományát 
Zinhóber Ferencz III. a. o. tanuló, szakácsiul, kitartó szorgal
máért kapta.

Ifj. Sprung János adományát 2 részre osztotta a bizott
ság s ebből 50 koronát Herlé Frigyes III. b. o. t. kap, a 
megmaradt 10 koronát pedig könyvekre szánta a bizottság.

A többi jutalomban, melyeket könyvekben osztottunk 
ki, a következő tanulók részesültek; ki előmeneteléért, 
ki meg szorgalmáért:

Pillér Ernő, Ulreich Rezső, Jellenschik Ferencz, Vincze 
Sándor, Wágner József, Krammer Lajos, Zawetz József I. a. 
osztálybeli tanulók.

Bleikorv Dezső, Wabró János, Menovits Dusán, Fehér 
Mihály, Körmöczy József, Palásthy Gyula, Zsubori Albert I. 
b. o. tanulók.

Wéber Gyula, ifj. Nagy János II. a. osztálybeli tanulók.
Neverkla György Kunsztly Aladár, Horváth Antal II. 

b. osztálybeli tanulók.
Klein Béla, Kerekes János, Dunszt Gyula III. a. és Jani 

István III. b. o. tanulók.
Végül a következők azért részesültek jutalomban, 

mert egyetlenegyszer sem mulasztottak. Ezeknek gazdáju
kat is fölemlítjük, hogy különösen is kiemeljük érdemü
ket, a miért tanonczaik iskolázását igy gondozzák és elő
segítik, mert a mennyire igaz az, hogy a tanoncz rendet
len iskolába járása a gazda szégyene, éppen úgy tisztes
sége és érdeme, ha rendesen, sőt példaszerű pontosság
gal látogatják tanonczai az előadásokat.

Ifj. Kommer Ferencz szállodájából: Tiewald Gusztáv; 
Döcker Ferencz vendéglőjéből: Gráf Ernő I. a. o. tanulók, 
Stadler Károly vendéglőjéből: Foschner Adolf II. b. o. tan., 
Glück Frigyes szállodájából Tonigold Simon II. b. o. tan.

A jutalmakért a nemesszivü adakozóknak ezúttal is 
hálás köszönetét mond a bizottság.

Fe lszabadu ltak.

Déry Endre, Horváth Kálmán, Szeremley János, 
Jauernik Lipót, Arany József, Fehér Géza, Barabás Béla, 
Scbindelár Gusztáv, Goschenbofer Károly, Zsidákovics 
István, Zsilinszky Lajos, Schur János, Valenliny György, 
Egger Béla, Zvolenszky Lajos, Baumgarten Antal, Fiié— 
genschnee József, Jandressits Péter, Zabner József, Nico- 
lelli József, Tatzl Antal, Heutter Sándor, Jureczky Vilmos, 
Haubel Béla, Lakatos József, Reicbardt István, Nicka Ágos
ton, Jerabek Ferencz, Wittreich József, Csernák Mihály, 
Lederer József, Niemcsik Frigyes, Nagy Béla.

A  budapesti ve n d é g lő sö k  sza k irá n yú  ta n o n cz isko - 
Iú já n a k  ta n ítá s i te rveze te .

I. osztály.
1 óra magyar olvasmányok.
1 óra magyar helyesírás és szépírás.
1 óra német olvasmányok, néniét helyesírás és szép

írás.
1 óra franczia nyelv.
1 óra számolás.
6 óra összesen.
A magyar olvasmányok a következő tárgykörökből 

veendők :
a) az ipari s külösen a vendéglős-életből;
b) földrajzból: Magyarország ismertetését ezélzó le

írások ;
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c) a történetből, a magyar nemzet történetét ismer
tető elbeszélések;

d) az egészségtanból: tisztaság, táplálkozás;
e) szemelvények magyar költőkből és Írókból, az 

érzület nemesítésére és hazafias szellem ápolására való 
tekintettel.

Az értelmes olvasáshoz cs a helyesíráshoz szükséges nyelv
tani alapismeretek.

Szépírás: folyó- (kurzív) és rondirás.
A német nyelvből: az értelmes olvasáshoz és a helyes

íráshoz szükséges nyelvtani alapismeretek; szépírás: folyó- 
(kurziv) és rondirás.

A franezia nyelvből:
a) az olvasáshoz és a helyesíráshoz szükséges nyelv

tani alapismeretek;
b) szókincs gyűjtése;
c) az üzleti életben előforduló szólásformák gya

korlása ;
d) egyszerű mondatok francziáról magyarra és ma

gyarról francziára való fordítása.
/I számtanból: a négy alapművelet közönséges szá

mokkal (fej- és jegyszámolás); a példák a gyakorlati élet
ből, a vendéglős-ipar köréből veendők, a méterrendszer 
és a hazai pénznemek megismertetésére való tekintettel.

II. osztály.
1 óra magyar olvasmányok alapján földrajz, történet, 

idkolmánytan.
1 óra üzleti fogalmazás.
1 óra franezia nyelv.
2 óra számtan.
1 óra illemtan, felszolgálás.
6 óra összesen.
A magyar olvasmányok alapján:
a) az 1. osztályból hozott földrajzi ismereteknek 

tárgyszerűbb kibővítése Európa országaival s az idegen 
világrészekkel, különös tekintettel Európa bortermelő vidékeire;

b) a történeti ismereteknek a legszükségesebb alkot
mányiam ismeretekkel való kiegészítése: a kereskedelmi- 
és ipartörvény gyakorlati ismertetése;

c) erkölcs- és jellemképzés czéljából szemelvények 
magyar költőkből s egyúttal a szép olvasás gyakorlása; 
kiváló költők ismertetése; szavalás.

Üzleti fogalmazás:
a) közönséges üzleti levelezés;
b) kisebb ügyiratok: számlák, nyugták stb.
Franezia nyelv:
a) az értelmes olvasás és helyesírás gyakorlása;
b) az I. osztályban szerzett szókincs bővítése :
c) az üzleti beszélgetés gyakorlása;
d) fordítás.
Számtan. A négy alapművelet tizedes törtekkel; továbbá: 

nem önálló számvetési módok gyanánt, hanem pusztán, 
mint az alapműveletek alkalmazásai czélszerüen válasz
tott példákon tárgyalandók: a váltás és összevonás, a ket
tőstétel és az átlagszámítás, az arányos osztás, a társaság- 
és vegyítésszabály.

Illemtan, felszolgálás. Általános illemszabályok, fel
szolgálási szabályok; üzleti szólásformák ; testápolás ; 
öltözködés.

III. osztály.
1 óra üzleti fogalmazás.
1 óra vegytan és természettan.
1 óra természetrajz.
1 óra franezia nyelv.
1 óra számtan.
1 óra illemtan, felszolgálás.
() óra összesen.
Üzleti fogalmazás. Okiratok: tanonczfelvételi és egyéb 

szolgálati szerződések, egyezségek; adásvéteti és bérleti

szerződések, kötelezvények, meghatalmazások, utalványok 
fölmondások. Ügyiratok (közéleti és üzleti levelek) hir
detmények, körlevelek, megrendelések, intőlevelek fize
tési ügyekben ; ipari üzlet megkezdésének engedélyezését, 
ezégbejegyzést, nagykorusítást stb. kérelmező beadványok.

Vegytan és természettan, különösen a konyhára és a 
pinezére való tekintettel: a fémek és sóik; a szénhydrá- 
tok: ezukor, keményítő stb.; szesz és eczet, sör, bor stb.; 
gáz, gőz, villamosság, telefon, szellőztetés, fűtés, világítás.

Természetrajz:
a) az ásványtanból: konyhasó ; azon fémek, melyek

ből edények készülnek; üveg és porczellán; a kőszén, 
mint fűtőanyag;

ó) növénytanból: exolikus növények; különféle fűsze
rek ; sáfrány, bors, vanília, majorána, szegfűszeg, kókusz, 
czitrom. kávé, tliea, csokoládé, kakaó, stb ; legumin-tartal- 
muak (hüvelyesek); sikér-tartalmuak; keményítő-tartal- 
muak; czukor-tartalmuak; (különféle gyümölcsök), ubor
kák, dinnyék, saláták, stb.;

c) az állattanból: husneműek tápláló értéke; tojás 
(fehérnye), halak, rákok, osztriga stb.; tejtermékek; vaj, 
sajt, túró.

Franezia nyelv: a beszéd gyakorlása társalgási mód
szer szerint, gyakorlati alapon (ételek, italok, idő, pénz 
stb.; udvariassági szólásformák).

Számtanból: Egyszerű hármas-szabály, vegyítés-sza
bály ; százalék- kamat- és kamatos-kamat számítás. Váltó
isme, értékpapírok stb. Egyszóval a szorosabb értelemben 
vett ipari számvetés és ezzel kapcsolatban a könyvvitel: 
főkönyv, pénztárkönyv, napló stb.

Illemtan, felszolgálás :
A II. osztályban tanultak ismétlése mellett: az ételek 

készítése; az italok kezelése; a szervirozás; menük ösz- 
szeállítása; étlapok Írása, (különös tekintettel az ételek és 
italok neveinek helyesírására); pinczekezelés; üzletberen
dezés stb.

Tankönyvek.

Magyar olvasókönyv a budapesti vendéglősök szakirányú 
tanonczis kólája részére. (Mártonfv és a szakiskola tanári 
testületé.)

Számtan a vendéglős szakirányú tanoncz iskolák részére. 
(Walter.)

Német olvasókönyv a vendéglős tanoncziskolák részére. 
(Mártonfy-Trájtler.)

Gyakorlati franezia nyelvtan. (Glück—Somogyi).

Ó rarend.

tfcí/o: I/A osztály I.
II.

II/A I.
II.

III/A I.
II.

Kedd: I/B » I.
II.

II/B I.
II.

111/B > I.
II.

Szerda: I/A > I.
II.

Il/A II.
III/A I.

II.
Csütörtök: I/B > I.

II.
II/B > II.
III/B I.

II.

óra magyar olvasás
» helyesírás szépírás 
» magyar olvasás 
» üzleti fogalmazás 
» számtan 
» vegytan 
» magyar olvasás 
» helyesírás szépírás 
» magyar olvasás 
» üzleti fogalmazás 
» számtan 
» vegytan
» német olvasás és írás 
» franezia 
» számolás 
» franezia 
» felszolgálás 
» német olvasás és írás 
» franezia 
» számolás 
» franezia 
» felszolgálás
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Péntek .•

Szombat :

I/A  osztály II. óra számolás
II/A > I. franczia

II. felszolgálás
III/A > I. » természetrajz és term.-tan

II. » üzleti fogalmazás
I/B » II. számolás
II B > I. > franczia

II. felszolgálás
III B > I. » természetrajz és term.-tan

II. üzleti fogalmazás

Nevezetesebb esem ények.

Beírás. A szept. hó 15-én befejezett beírás eredményét 
a statisztikai adatok felsorolásánál már jeleztük

J. tanítás. A rendes előadások szept. 15-én kezdődtek 
s minden akadály nélkül folytak tovább a tanév bezárásáig, 
a mi a jun. hó 13-án és 14-én megtartott évzáró vizsgá
latokkal történt.

Fegyelem. A tanonczok általában pontosan jártak 
iskolába, magaviseletük ellen semmi komolyabb kifogás 
nem merüli fel; a tanulásban elért eredmény is általában 
kielégítő, a mint ezt a statisztikai adatok is igazolják.

A felügyelet. A felügyelő-bizottság a tanév folyamán 
5 ízben tartott ülést s minden alkalommal behatóan tár
gyalta a tett látogatások alapján előterjesztett tapasztala
tokat, a melyek mindig az általános haladást konstatálták. 
A felügyelő-bizottság nagyfontosságu határozatot hozott 
Gundel János ipartársulati elnök indítványára. Kimondotta 
ugyanis, hogy kérelmezi a székesfőváros tanácsánál a 
vendéglős-tanonczok évről-évre való összeírását, hogy igy 
az összeirási lajstrom alapján mindig ellenőrizhessük az 
iskolakerülőket. Egy másik fontos határozata az volt még 
a bizottságnak, hogy a képesítési okmánynak a kér. elöl
járók részéről leendő aláírása tárgyában az elöljárósági, 
értekezletek elnökéhez: Hamvat/Sándor VIII. kér. elöljáró
hoz kérvényt intéz a bizottság. Mint értesültünk, a kérvény 
elintézése sikerrel biztat, s igy a f. tanévben felszabadultak 
részére már a hatósági aláírással megerősített okmányokat 
adhatunk ki.

Hivatalos látogatás. Budapest székesfőváros kir. tan- 
felügvelősége részéről 1901. november 27. és 2(3. napján 
Gönczy Ferencz kir. s. tanfelügyelő látogatta meg iskolán
kat, a ki teljes megelégedését nyilvánította úgy a tanítás
ban elért eredmény, mint a rendes iskolázás, valamint a 
fegyelmezés felelt.

Márczius tizenötödikét ez évben is a szokásos kegye
lettel ünnepelte meg a szakiskola. Ez alkalommal adta át 
a felügyelőbizottság elnöke a Glüek, Frigyes adományából 
létesült István-alapnak 100 koronáját, mint utazási ösztön
díjat a tavalyi évzáró vizsgálaton ezzel kitüntetett Tömör 
Ferencz tanulónak. Az ünnepségen megjelent Mártonfy 
Márton orsz. iparoktatási főigazgató is s ő adta át a ki
tüntetett tanulónak a dijat, olyan lelkesítő beszéd kísére
tében, melynek buzdító hatása a tanuló ifjúság lelkében 
örökké megmarad.

Jelen voltak még az ünnepélyen: Rózsavölgyi Antal 
VI. kér. elöljáró, Gelléri Mór. kir. tanácsos, az Orsz. Ipar
egyesület igazgatója, és a felügvelőbizottság tagjai. Az al
kalmi ünnepi beszédet Vaszkó Györqy szakiskolai tanár 
mondotta, szépen ismertetvén és méltatván a márcziusi 
nagy eseményeket ifjúságunk felfogásához mért lelkes 
előadásában. Dunszt Gyula III. oszt. tanuló pedig a Talpra 
magyart szavalta el olyan hévvel, olyan gvujto hatással, 
mely az egész hallgatóságot felvillanyozta.

f  K o m  m e r  F e r e n c z .

Es most, az események felsorolásánál, ahhoz a szo
morú, ahhoz a fájdalmas eseményhez jutottunk el, a mely
nek hatása ma is, egy év leforgása után, megrezegteti 
szivünk rájdalmas érzéseinek húrjait. Mert olyan embert

ragadott el közölünk, a felügyelőbizottság tagjainak sorá
ból a kérlelhetetlen halál, aki mint tetőtől-talpig magyar 
iparos-polgár, mint nagy szaktudású iparos, mint humá
nus érzésű emberbarát s mint igaz, szerető kartárs — 
nekünk örökké pótolhatatlan marad. Szakiskolánk azt az 
emberi veszítette el benne, aki az első pillanattól, attól, 
melyben ez iskola létesítésének még csak az eszméje pen- 
dittetetl meg, mindig hűséges harczosa, a létesülés után 
pedig melegszívű gondozója, ápolója volt ennek az isko
lának. Széleskörű ismereteivel, európai magaslaton álló 
gondolkodásával, nagy nyelvismereteivel kitűnő szolgála
tokat tett az egész vendéglősiparnak, de főleg nekünk, a 
kikel a szervezés és a vezetés munkájában valóban gyá
molított. S tette mindezt mindig annyi szerénységgel, az 
igénytelenség oly egyszerű formái között, hogy e tekintet
ben is igazán példaképpen állott előttünk. Érdemeit a 
felügyelőbizottság szeptember havában tartott első ülésé
ben jegyzőkönyvileg örökítette meg, a gyászba borult csa
ládnak pedig részvétlevelet küldött.

Kommer Ferencz emlékét a szakiskola mindig nagy 
kegyelettel fogja megőrizni.

Á lta lán os  ügyek.

A szakiskola ügyeinek gondozója a felügyelő-bizott
ság, melynek tagjai:

1. Glüek Frigyes, a Ferencz József-rend lovagja, szé- 
kestov. bizottsági tag, elnök. 2. Gundel jános, a Ferencz 
József-rend lovagja, székesfőv. bizottsági tag, a szakiskolát 
fentartó ipartársulat elnöke. 3. Walter Károly, a szikis
kola igazgatója, a bizottság előadója. 4. Száva János, a 
tanári testület képviseletében, a bizottság jegyzője. 5. Förster 
Konrád. (». ifj. Karikás Mihály. 7. Koch József, székesfőv. 
bizottsági tag. 3. Pelzmann Ferencz. 9. Mehringer Rezső. 
10. Prindl Nándor. 11. Petánovics József. 12. Stádler Károly, 
székesfőv. bizottsági tag, a Ferencz József-rend lovagja. 
13. Wirt Ferencz.

A bizottság az elmúlt tanévben öt Ízben tartott ülést, 
mely üléseken mindannyiszor behatóan tárgyalta az iskola 
egész ügykörét, az igazgató, a tanári testület képviselőjé
nek jelentése s a tanári testület tanácskozmányi jegyző
könyveiben foglalt előterjesztések, valamint az iskolát lá
togató egyes bizottsági tagok referálása alapján.

A szakiskola a lefolyt évben a következő segélyek
ben részesült:

1. A magas kormány évi segélye 1000 kor.
2. A székesfőváros évi segélye (1000 kor.), ugv ezt, 

valamint a szükséges helyiségeket, fűtést, világítási a nagy
érdemű tanács ez évben is kegyesen megszavazta.

3. A budapesti kereskedelmi és iparkamara részéről 
400 kor. évi segélyben, mint a (3 évre terjedőleg kegye
sen megszavazott évi segély második é/i részlete).

Fogadják az ügy és a bizottság nevében hálás kö- 
szöuetünket.

Ide jegyezzük még, a lefolyt tanévben telt kiadások 
végösszegét, mely szintén fontos adat arra nézve, hogy 
konstatált eredményeket mily anyagi kiadások árán értük 
el. A kiadások végösszege: 5110 kor. 39 fiit. volt. Buda
pesten, 1902. junius 13. Glüek Frigyes, s. k. a szakiskola 
felügyelő-bizottságának elnöke, Száva János. s. k. jegyző.

T u d n iv a ló k  a jö v ő  tanévre .

A jövő 1902/903. iskolai évre a beiratás szept. 9-én 
kezdődik és tart 15 ig mindenkor d. u. 4l/a—6l/a-ig.

Tanköteles, tekintet nélkül korára, minden tanoncz 
(borfiu, szakácsfiu, portás és szállodás).

A szept. 15-éig be nem iratkozott tanonezokat a tan
köteles tanonczok nyilvántartási lajstroma alapján, mint 
iskolakerülőket az illetékes kerületi elöljáróságok, — mint 
elsőfokú iparhatóságokhoz a szakiskola igazgatósága hala
déktalanul feljelenti.
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A rendes előadás szeptember 16-án d. n. 41/, órakor 
veszi kezdetét.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk az 1884. 
VII. t.-cz. (ipartörvény) rendelkezéseit a tanonczok iskoláz
tatására vonatkozólag, úgyszintén az 1893. évi 33.574. sz. 
min. rendeletet is.

A jelzett törvény és min. rendelet értelmében a szak
irányú iskolába, mely a kötelezett inasiskola gyanánt áll 
fenn, minden vendcglöstanoncznak járnia kell.

A t. főnök urak (gazdák) figyelmébe ajánljuk továbbá 
azt is, hogy a székesfőváros tanácsának rendelete értelmé
ben a kerületi elöljáróságok olyan vendcglöstanoncznak, aki 
szakiskolai bizonyítványt felmutatni nem tud, nem adnak 
munkakönyvét.

A saját jól felfogott érdekükben óvakodjanak, tehát 
a t. főnök urak olyan tanonczokat alkalmazni, a kik nem 
tudják igazolni, hogy a szakiskolába jártak, vagy járnak, 
mivel — ismételjük — az ilyen fiuk munkakönyvét nem 
kapnak.

Budapest, 1902 junius 13-án. A Budapesti Vendéglősök 
Szakirányú Tanoncziskolája Igazgatósága: Waltcr Károly, 
s. k. igazgató.

Különfélék.
M in is z te r i köszö ne t a vendég lősöknek . Dr. 

Wlassics Gyula közoktatásügyi ni. kir. miniszter, Stadler 
Károly, Burger Károly, Dökker Fercncz, Glück Frigyes, 
Lippert Lajos, Liltassy Emil, Putzer György, Ilolzspach N., 
Spiegel Ignácz, Appel János, Bauer János, Bauer Ferenez, 
Buchinger Samu, Brückner Lőrincz, özv. Bojcsics Simonná, 
Bruckbauer György, Buzik András, Braun Testvérek, 
Csízek János, özv. Dotzauer Antalné, Drechsler Béla, 
Dukász Jakab, Elmer Ferenez, Elun János, Ehmann Pál, 
Ecker Károly, Dvorzsák János, Fejér Gyula, Förder 
Konrád, Foltin Antal, Fekete István, Fischer Zsigmond, 
Fukátsch János, Ilaselbeck János, Hack István, Ilerz B. 
Bezső, Hofbauer Lipót, Ilruska János, Gundel János, Illits 
József, Jahn Ede, Janisch Alajos, Kommer Ferenez, özv. 
Kommer Ferenczné, Kirnbauer Sámuel, ifj. Krist Ferenez, 
Krammer Miksa, Kleeker Alajos, Kubanek Venczel, Leheti 
István, Linberger József, Leikam Ágost, Linzbauer Józsefné, 
Mádai Lajos, Müller Antal, Müllner E, Muhr György, 
Neusidler Géza, Nagy J. Jenő, Páris Vilmos, Petz Ágost, 
özv. Pribitzer Sándorné, Prindl Nándor, Petánovics József, 
Pelczmann Ferenez, Schierer Károly, Schlaucher Lőrincz, 
Schmidt Ferenez, Schreiber Károly, Strasser Jakab, Stand 
hammer Ignácz, Sucby Ferenez, Schuster Ernő, Schafiér 
Károly, Steinhübel János, Steinbeck Lipót, Sziklay Sándor, 
Szikszay Ferenez, Tóth József, Weisz Antal, Weber 
József, ifj. Topits Antal, Wittreicb János, Wurglits Vilmos, 
Szívós Zsigmond budapesti vendéglősöknek, a kik három, 
kettő, illetve egy-egy Budapesten tanuló szegény tanítói 
gyermeket ingyen déli étkezéssel látták el, őszinte elis
merését és köszönetét nyilvánította.

K öszöne t ny ilvá n ítá s . A folyó év február ha
vában tartott vendéglős bál alkalmából a következő 
felülfizetések folytak be: Dréher Antal Serfőzde Kőbánya 
400 K, Első Magyar Részvény Serfőzde Kőbánya 300 K, 
Polgári Bészvény Serfőzde Kőbányán 200 K, Ifj. Ilagen- 
macher Henrik Serfőzde Budafok 200 K, Francois Lajos 
pezsgőgyáros Budafok 200 k. Törley József pezsgőgyáros 
Budafok 200 K, Gotlieb Krausz Veuve Clignott képviselő 
Bécs 600 K, Auer Izzó-fény részv.-társaság 200 K, Gáz
társulat Budapest 200 K, Általános Villamosági részvény- 
társaság 200 K, Petanovits József 200 K, Hungária Nagy 
Szálloda 200 K, Szt. Lukács fürdő kirstályviz Igazgatóság 
100 K, Barensfeld és Widekind Heidsick & Co képviselő

160 K, Lövenstein Nándor 100 K, Fischer Miksa tojás 
nagykereskedő 100 K, Gerbeaud Emil udvari ezukrász 
90 K, Iluber Antal pékmester 50 K, Drechsler Béla nagy
vendéglős 80 K, Joel Adolf és fiai 10 K, Borhegyi Ferenez 
40 K, Glaszner Miksa fiai 40 K, Szeldenmaver Francois 
Lajos képviselője 40 K, Piatnik kártyagyáros 40 K, Krist 
Ferenez Károly Budafok 25 K, Eberhardt Antal 25 K, Kunz 
József és társa 40 K, ThonetTestvérek 50 K, Szhreiber unoka 
öcséi 50 K, Haas Fülöp és fiai 50 K, Berndorfi fémáru gyár 40 
K, L'ngar Samu Polgári Serfőzde képviselő 50 K, Liliké 
pezsgőgyáros 50 K, Artezia szikvizgyár 100 K, Polgári 
Serfőzde Urquel Pilzenben 50 K, Hűltél Tivadar 30 K, 
Lappert Antal hírlapkiadó 20 K, Szeiferl Antal bilard- 
gyáros 20 Is, Huber pezsgőgyáros Pozsony 60 K, Ifjú 
Kommer Ferenez 20 K, Czuba Duroser Budafok 20 K, 
Margitszigeti Igazgatóság 20 K, Színnel N. János 34 K, 
Steincr Mihály és társa 20 K, Fanda Ferenez halász-mes
ter 30 K, Bokros Károly 20 K, Stern Harmann Nagyvá
rad 20 K, Mosch Béla Budapest 10 K, Gölsdorf Krondorfi 
víz 10 K, Gschwind-féle részvénytársaság 10 K, Schultesz 
Emil Salvátor forrás tulajdonos 34 K, Wadelsteiner F. 
10 K, Nagy Ignácz 10 K, Weisenstein Mór 10 K, Aich 
János Dreher sörgyár képviselő 40 K, Lui Boedcrer Beims 
20 K, Max Fechner Bécs 20 K, Magyar üveggyár 20 K, 
Goldberger Soma kávés 20 K, Edeskuthy Lajos 20 K, Glück 
Erős János 20 K, Schlumberger borkereskedő Bécs 20 K, 
KotzorBezső 20 K,IIölle Márton pezsgőgyáros 20 K, Szeybold 
Frigyes Budafok 10 K, Schaumburg Lippe pinezézet Villány 
10 h, Girbál József dugógyáros Budapest 20 K, Fink Sándor 
Budafok 6 K, Központi Takarékpénztár 10 K, B. B. Fischer 
Pomery képviselő Bécs 10 K, Domány borkereskedő Arad 
10 K, Feitler Jáuos Bécs 10 K, Oppenheim borkereskedő 
Budapest 10 K, Abeles Dávid borkereskedő Bpest 6 K, Thék 
Endre 6 K, Paulits József 4 K, Menschel Károly 4 K, 
Oláh István 10 K, Jourenet Ágostonná 10 K, Granichs.adlen 
Zsiga 10 K, Láng testvérek porczelán-kereskedő 10 K, 
ifj. Löwy Adolf Pécs 10 K, Boruschka József 10 K. 
Gundel János 80 K, Glück Frigyes 50 K, Kommer Ernő 
id. 20 K, Watterich Arnold 15 K, Wampetits Ferenez 30 
K, Stadler Károly 20 K, Nősek Ignácz 10 K, Tichy József 
10 K, Ehm János 11) K, Doktor László 10 K, Maloschik 
Antal 10 K, Schachner N. 10 K, özv. Kommer Ferenczné 
10 K, Mehringer Bezső 10 K, Koch József 10 K, Förster 
Konrád 10 K, Saccelláry György 10 K, Prindl Nándor 10 
K, Löwenstein Nándor 6 K, Elmer Ferenez 6 K, Braun 
Ignácz 4 K, Sarcilly Edmonde 4 K, Braun Nándor 4 K, 
Braun Jaques 4 K, Gürsch Ferenez 4 K, Mayer Ferenez
4 K, Mayer Ferenczné 4 K, Wirth Ferenez 2 K, 
Csillag 2 K, Petz József 50 f, Schirer Károly 1 K, Buscher 
Ferenczné 2 K, Bauer 2 K, Marschal 5 K, Vichotil Ferenez 
2 K, Molnár Jánosné 3 K, ifj. Holtzspach 5 K, Simon 
István 15 K, Simon Pál 5 K, Bechtoris Samu 3 K, Schul- 
ler Ferenez 1 K. Ecker Károly 2'50 K, Scherübl Károly 
250 K, B J.-né 3 K, Sziklainé 2 K, Schmidt Bezső 3 K, 
Györgyevics Vazul 50 f, Eri Antal 1 K, N. N. 1. K, Glatz 
István 2 K, Breitner József 1 K, Lukács Ferenez 1 K, 
Gregorits Ferenez 2 K, Illits 5 K, Pálfy Lajos 50 f, 
Schmander 50 f, Szebeledi Károly 1 K, Adler Károly 3 K, 
Thuróczi Vilmos 3 K, Schreiner Dezső 3 K, Braun Samu
5 K, Haraszta 4 K, Hegedűs Ferenez 1 K, Borsodi 
Sándor 5 K. Fisch Jenő 50 f, Bitt István 5 K, Kerécz 
Ferenez 2 50 K, Kremer F. utóda 3 K, Goda Antal 
(Orovszka) 2 K, Grünwald Márton 1 K, Budai Vendéglős 
Ipartársulat 20 K, Kátai Lajos 2 K, Móricz Sándor 1 K, 
ifj. Hercz Konrád 250 K, Lengyel János 50 f, Heinrich 
Mihály 5 K, Gregorits Gyula 1 K, Holtzspach Nándor 5 K, 
Mádai Lajos 5 K, Lauko és Hevesy 5 K, Ulits Lőrincz 
2 K, Scherman 2 K. Wolf W, 3 K, Sprung Ferenez 5 K, 
Schönfeld Lajos 1 K, Weiner és Elő József 10 K, Thék 
Endre 5 K, Szende Gyula 5 K. Krist Ferenez vendéglős 
40 K. Az itt felsorolt t. felülfizetőknek a szakiskolát fenn
tartó ispartársulat köszönetét és háláját nyilvánítja.
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M un kakö zve títő  in téze t. Jelenlés a budapesti munka- 
közv. intézet működéséről az 1902. év első negyedében. A 
tevékenységi kimutatás bű képét adja azon általán ismert és 
érezhető helyzetnek, hogy a pangás valamennyi iparágban 
folyton tart és hogy az különösen a fémfeldolgozási, gépé
szeti és építési iparban és a kereskedelemben a múlt évhez 
képest még nagyobb mérveket öltött. A muukás bejelen
tések ugyan 1799-el kevesbedtek, ez azonban csak látszó
lagos javulás és nem vezethető arra vissza, hogy a munka
nélküliek száma csökkent, hanem abban leli magyaráza
tát, hogy a munkás bejelentések érvényessége, mely a 
múlt évben csak két hóra terjedt, négy hóra kiterjeszte
tett, miután számos munkás csak 3—4 havi várakozás 
után jutott munkához és igy méltányos volt, hogy azok
nak biztosillassék az előjog a munkára, kik hónapok óta 
várakoznak. A munka apadását főleg a munkakinálat tün
teti fel, mely 1305 bejelentéssel csökkent; s mely a fém
iparban a múlt év első negyedében 636 ot, a folyó év első 
negyedében 545-öt, a gépészeti iparban a múlt év első 
negyedében 300-at, a folyó év első negyedében 205-öt, 
az építési iparban a múlt év első negyedében 1511-et, a 
folyó év első negyedében 517-el és a kereskedelemben a 
múlt év első negyedében 765-öt, a folyó év első negye
dében 576-ot telt. Daczára ennek, illletve a nagyobb 
munkahiánynak, az intézet közvetítési eredménye mégis 
kedvezőbb a mull év 1-ső negyedénél, mert 5192-vel szem
ben 5591, tehát 339-el több elhelyezés történt s az inté
zet fejlődésére és sikeresebb működésére vall azon körül
mény, hogy míg a múlt év 1-ső negyedében a munka- 
kínálatnak csak 544 °/0 a volt kielégíthető, a folyó év 1-ső 
negyedében a közvetítettek a munkakinálatnak már 67 00 
%-át érték el. A nagy munkanélküliség folytán a téli idő
szakban várható volt munkásnyomor enyhítésében is köz
reműködni kívánt az intézet, miért is már múlt évi októ
ber havában a székesfőváros tanácsát a beálló nyomorra 
figyelmeztetvén, késznek nyilatkozott a munkanélküliekről 
részletes lajstromokat rendelkezésre bocsátani és szorgal
mazta, hogy ez ügyben a kerületi elöljárókkal, a jóté
konysági egyletek vezetőivel és az intézet igazgatójával 
tanácskozmány tartassák. Ezen felhívásnak a főváros 
tanácsa eleget is tett s abbó kifolyólag felhívta a kerületi 
elöljárókat foglalkoztató műhelyek berendezésére és álta
lában a munkások segélyezésére. A kerületi elöljárók
azonban a foglalkoztató műhelyek létesítését, az idő elő- 
haladottsága, az avval járó nagy költségek és az előállí
tandó gyártmányok értékesítése körül felmerülő nehézsé
gek miatt elejtették s kijelentették, hogy minden munka- 
nélkülinek, ki hozzájuk fordul, ingyen ételjegyeket — ha 
családos, családja számára is — szolgáltatnak ki és haj
landók pénzzel is a legnagyobb nyomoron segíteni. 
A kerületi elöljárók ezen határozatát az intézet hirdetmény 
utján tudatta a munkásokkal, kik közül igen számosán 
hónapokon át nyertek ingyen ételjegyeket s részben pénz
segélyt is. A székesfőváros ezen áldozatkészsége hálás 
elismerésre is talál s a legnagyobb nyomoron segített is; 
de nem javíthatott kielégítően a munkások sorsán, mely 
csak az enyhébb idő beálltával hekövetkező munkaszapo
rodással fog kedvezőbbé válni. Budapest, 1902 április 
havában. Az igazgató.

A budapesti ( ip a ri) m u n ka kö zve títő  in té z e t
tevékenységi kimutatása az 1902. évi I-ső negyedről. Fér
fimunka: Állás-kereslet: 5137, állás-kinálat: 572, állás 
betöltetett 4849. Női munka: Állás-kereslet: 470, állás- 
kinálat: 147, állás betöltetett: 742. Összesen az 1-ső ne
gyedben: Állás kereslet: 5607, állás-kinálat: 719, állás 
betöltetett: 5591.

K im u ta tá s  a budapesti ipari munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett vendéglősiparra vonatkozó kínálat és 
keresletről: Férfimunka kínálat: pinezér 1, kereslet 8, csa
pos és borfiu 14, bérszolga 16.

LŰWENSTEIN M. (mihálv)
ezégtulajdonos:

L Ö W B N S T B 1 N  P . N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 
és Fűlöp Szász Coburg Gothai herczeg Ö kir. fensége 

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-ntcza 7.

ajánlja nagy raktárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző b o rt: 

Madeira, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos fő raktár az
„Anglo Continenthal Thee AssociatioH“-nak 

2 g  legjobb fekete teákban, valódi Jam aika rum.
Kívánatra árjegyzék bérmentve.

legtisztább égunyea

SK H M M T O T
legjobb asztali- és üdítő ital,

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

rutnál.

MattOUÍ tleui'ik, Karlíbad ét Itallapul
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P E Z S G Ő CHAMPACNER

L O U IS  F R A N C O IS  &  C o .
PROMONTOR.

11 11 II ii

Kitüntetések:
P ária  1889. ezüst-érem. 
Nizza 1890. arany érem. 

LÍ88abon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Tem esvár, nagy arany érem.

Auszeichnungen:
P aris  1889. SILB. medaille

Nizza i8 9 0 . gold. medaille 
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Tem esvár grosse gold. medaille

»»»»»
I>

ii ii ii

F ő k é p v is e lő k :  —  G e n e r a l - V e r t r e t u n g :

R U  D A  és B L O C H  M  A N  N
B U D A P E S T , A k a d é m i a - u t c z a  16.

I
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M in d e n n e m ű  e z é l o k r a  s z o l g á l ó

jé g s z e k ré n y e k e t,
sör- és borkimérő-készülékeket pimevezetékkel vagy anélkül.

hűtőtelepeket és jéggyártó-berenöezéseket
(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenvészőleg csekély, 

ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

D r. WAGNER és TÁRSAI
•••— egyesült gyárak, mint b e té t i  t á r s a s á g .  —--rr ::

B udapest, IX ., T in ó d y -u tc za  3*
BÉCS, XVIII. Bez., Schoppenhauerstrasse No 45.

S ta n io Ik u p a k -g y á r  =  P in c z e f e ls z e r e lé s i  c z ik k e k .
Szikviz-gyár berendezések, © Kedvező fizetési feltételek.

Bárm elyik rég i jégszekrény olcsón felszerelhető  ta k a rék h iitő v e l.
= = = = =  P r o s p e k tu s  in g y e n  és  b é r m e n lv e .

Első Magyar Részvény Serfőződe
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

F en n á ll 1 S 5 4  óta.
Az 1900. évi p árisi v iliág k iá llítá so n  collective a legnagyobb  érem m el (Grand prix) k itü n te té s t  n y e rt.

D I9 Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6 -
V á ro s i i r o d a :  V il i .  k e rü le t ,  E S T E R H Á Z Y -U T C Z A  6 . s z á m .

Ajánlja: ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaczksöreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
------  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfözödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. ------
A z  o r s z á g  m in d e n  ré s z é b e n  s ö r r a k tá r o s o k  á lta l v a g y u n k  k é p v is e lv e ;  
n a g y o b b  r a k tá r a in k  A ra d - ,  S z e g e d - ,  M is k o lc z - ,  K o lo z s v á r - ,  N a g y v á ra d - ,  

N y í re g y h á z a - ,  T e m e s v á r -  és D e b r e c z e n b e n  v a n n a k .

Hordósör-megrendelés : Budapestre, telefon-szám 52—59. 
Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52 — 60. 

Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 56 -  58.

Műszaki irodaiad és nyomdai részvénytársaság Budapest, Soroksári-utcza 5. sz.
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