
XIV. évfo lyam 1904. m á ju s  31. 5. szám

A BUDAPESTISZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK ÉS KORCSMÁROSOK IPARTÁRSULATÁNAK
értesítője.

E G Y E D Ü L I  H I V A T A L O D  H Z A K K O Z L Ö N Y .  -  K I A D J A  A Z  I P A R T Á R S U L A T .

A z «É r t  e s i t  ő»-t a tá rsu la t tagjai dij nélkül 
kapják

ÜJflT* M eg je len ik  m inden hó utolsó napján 

J. választmány megbízásából szerkeszti: a társulat titkára.
Kéziratok a szerkesztőséghez küldendők he.

S Z E R K  E S Z T Ő S É G :
Budapest, IV. kerület, ferencz József-rakpart 16. s: ám,

H irdetéseket csak ajánlhatónak ism e rt ezégektöl fogadunk el.

a társulat u á l: IV., Ferencz József rakp. 16. sz. alatt vétetnek fel.
EGYSZERI HIRDETÉS ÁRA:

Egész oldalra terjedő nagyságban . . . .  40 korona.

Egész évre szóló hirdetéseknél húsz százalék engedmény.

A budapesti vendéglősök szakirányú
VI. kér. Érsek-utcza 4. szám, 1.

tanoneziskídi' ja
emelet.

meghívó
a budapesti vendéglősök szakirányú tanonczisko- 

lájábnn 1904. junius liö 9-én délután tel 4-töl tél 7-ig 
tartandó

é vzá ró  v izs g á l a íra .
Budapest, 1904. május hó 2 án

GLL'OK F R IG Y E S  
a felügy. biz. elnöke.

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a «Budapesti szállodások, 

vendéglősök és koresmárosok ipartársulata* áltat 1904. 
évi április hó 29-én délután 4 órakor a IV. kér. Hímző- 
utca 1. szám alatt levő hivatalos hehiségben Gundel 
János elnöklése mellett tartott választmányi ülésről.

Jelen voltak: Koch József alelnök, Mehringer Rezső 
pénztárnok, Biltuer Alajos, Dökker Ferencz, Főrster 
Konrád, Glück Frigyes, Glück E. J., Kommer Ferencz, 
líráméi* Miksa, Lippert Lajos, Mádai Lajos, Müller Antal, 
Prindl Nándor, Stadler Károly, ifj. Sprung János, Schnell 
József, Tóth József, Wilburger Károly választmányi tagok, 
Dr. Solti Ödön ügyész, Poppel Miklós titkár, Leheli István, 
Doktor László mint a folyó évi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek hitelesítői, Fejér Gyula, Holstein Zsigmond, Sziklai 
Sándor, Tőidéi József a külön meghívott szállodások kép
viseletében.

Távollétöket igazolták: Fürst Tivadar és Kovács E. 
M. választmányi tagok.

I. Elnök bejelenti, hogy az ipartársulat utolsó ülé
sét tartja jelenlegi helyiségében, mert május hó 1-én a
IV. kér. Ferencz József rakpart 16. számú házba költöz
ködik.

Búcsút mond a régi szállásnak és meghatottan em
líti, hogy az ipartársulat történetének javarésze és sok 
szép emléke fűződik az elhagyandó helyiséghez. Szive 
mélyéből kívánja, hogy az ipartársulatot szerencse kisérje 
át az uj hivatalos helyiségbe.

A választmány zajos éljenzéssel felel az elnök szép 
szavaira.

II. Elnök a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
ifj. Sprung János és Kramer Miksa urat kéri fel. Azután 
felolvasztja az 1901. évi márczius hó 22-én tartott vá
lasztmányi ülésről felvett jegyzőkönyvet.

A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hite
lesíttetett.

III. Eelolvastatott az 1901. évi április hó 12-én tar
tott XXX. évi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv
nek a határozatokat tartalmazó része, minek megtörténte 
után Elnök lelkesítő szavakban emlékezik meg ama meg
ható szép ünnepélyről, melyet az ipartársulat Glück Frigyes 
tiszteletere és érdemeinek elismeréséül a közg\ülés kere
tében rendezett.

Kedves kötelességének mondja hálás köszönetét 
nyilvánítani mindazok részére, kik e kedves emlékű ün
nepért fáradoztak és áldoztak s ezek között külön is fel
említi Burger Károly urat a «Hungária* szálloda érde
mes igazgatóját, mint aki valóban kiváló gondot fordított 
az ünnepség rendezésének reá eső részére.

A választmány elnök ur ezen előterjesztése folytán 
Burger Károly urnák, az ünnepség alkalmából tanúsított 
rendkívüli előzékenységéért elismerést és köszönetét szavaz. 
Azután a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesíttetett.

III. Elnök az előző választmánvi ülésről felvett jegy
zőkönyvben említett iparkamarai választás tárgyában elő
adja, hogy a választás iránt még soha nem tapasztalt 
nagy érdeklődés nyilvánult és hogy a szavazásnál való
ságos harcz fejlődött. Mindamellett nagy örömmel jelent
heti, hogy az ipartársulat jelöltjét: Stadler Károlyt mégis 
sikerült a kamarai tagok közé megválasztalni.

A választmány lelkes éljenzéssel fogadja elnök ur 
kedvező jelentését

IV. Bemutattatolt Nősek Ignácz választmányi tag le
vele, melyben köszönetét mond a választmánynak a 
leánya elhalálozása alkalmából ő hozzá intézett részvét
levélért.

Tudomásul vétetett.
V. Bemutaltatott Szolyvai Endre levele, melyben fi

gyelmezteti az ipartársulatot, hogy a Sziv-utcza 7. szám 
alatt bordély ügy szolgálatában álló szálloda van készülő
félben.

A választmány e figyelmeztetést köszönettel fogadja 
és elhatározza, hogy az iparengedély kiadása ellen annak 
idején megfelelő véleményes javaslatot fog tenni.

VI. Előterjesztetett a Budapesti önkéntes mentő egye
sület igazgatóságának levele, melyben arra kéri az ipar
társulatot, hogy az egyesület által indított «Mentők Lapja*
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czimü közérdekű közlönyt, mely az első segítség nyújtás 
tanait hirdeti, pártolja.

A választmány a legnagyobb elismeréssel nyilatko
zik a Mentő egyesület kivaló szolgálatairól és készséggel 
teljesiti az igazgatóság kérelmét s elhatározza, hogy az 
ipartársulat tagjaihoz a «Mentők Lapja* pártolása érde
kében felhívást intéz.

VII. Bemutattatott a Budapesti ipari munkaközvetítő 
intézet igazgatóságának 1904. évi I. negyedévi jelentése.

Tudomásul vételvén, a választmány elhatározza, hogy 
a jelentés az Értesítőben közzé teendő.

VIII. Bemutattatott a IV. kér. Elöljáróság 5791|904. 
sz. határozata, mely szerint a tanonczok munkaidejének 
ellenőrzésére vonatkozó 5952| VIII—904. sz. kereskedelmi 
miniszteri rendeletet tudomás és miheztartás végett máso
latban közli az ipartársulattal.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy a minisz
teri rendelet az Értesítő utján közzé teendő.

IX. Bemutattatott a IV. kér. Elöljáróság 633/ 901. sz. 
határozata, mely szerint Windisch Adolfné szü . Korb 
Ernesztinát azon kérelmével, hogy a VI. kér. Uj-utcza 24. 
szám alatt általa beszüntetett szálloda ipart a IV. kér. 
Gerlóczy-utcza 5 számú házban újból gyakorolhassa, el
utasította s erről az ipartársulatot felzetén értesíti. Az el
utasítást azzal indokolja, mert folyamodó a kijelölt ház
ban jelenleg is bordélyüzletet folytat s minthogy az épü
let szálloda czéljára alkalmatlan, egészségügyi és tűzbiz
tonsági szempontból erősen kifogás alá esik, nyilvánvaló, 
hogy ott a szálloda engedély védelme alatt tovább is a 
bordélyüzletet folytattatnék.

A választmány a IV. kér. Elöljáróság ezen határoza
tát nagy megelégedéssel veszi tudomásul.

X. Bemutattatott az «Artézia» szikvizgyár igazgató
ságának levele, melyben értesíti az ipartársulatot, hogy 
az ipartársulat ez évi közgyűlésén fölhangzott panasz 
folyón a társaság egyszer s mindenkorra megtiltotta ügy
nökeinek, hogy magánosoknál szódavizet eladjanak és fel
kéri az ipartársulat tagjait, hogy a tilalom ellen vétő 
ügynököket közvetlenül a gyár igazgatóságánál jelentsék 
be, mert azok ellen az igazgatóság teljes szigorral fog 
eljárni.

A választmány megelégedéssel és örömmel veszi tudo
másul az «Artézia» igazgatóságának gyors és erélyes in
tézkedését, az igazgatóságnak köszönetét nyilványitja és 
elhatározza, hogy az igazgatóság ezen levele az Értesítő ut
ján közzététessék.

XI. Bemutattatott a magyar kereskedelmi csarnok 
átirata az olasz bor vámtervezel ellen a kormányhoz 
intézendő felirat tárgyában.

A választmány az ipartársulat nevében hozzájárul 
a Kereskedelmi csarnok feliratához.

XII. Előterjesztetett a VII. kér. elöljáróság 23327/901. 
sz. határozata, melyben a szállodai iparengedélyért folya
modó Mayer Benedek megbízhatóságára nézve vélemény- 
adásra szólítja fel az ipartársulatot.

a  választmány, tekintettel arra, hogy folyamodó 
egyéni és vagyoni megbízhatósága a köztudomásra jutott 
tények a'apján kifogásolható és hogy az általa eddigelé 
birt szállodáknak kétes üzleti jellege volt, elhatározza, 
hogy e körülményeknek megfelelő véleményt terjeszt az 
elöljáróság elé.

XIII. Elnök a legőszintébb elismerési tolmácsoló 
szavakban emlékszik meg a Magyar Vendéglős és Kávés
ipar szerkes'tőségének ama tényéről, hogy a folyó évi 
ipartársulati közgyűléssel kapcsolatban rendezett Glück- 
ünnepély alkalmából az ünnepelt tiszteletére egy kedves 
és szép emlék-füzetet adott ki. Indítványozza, hogy a 
választmány a nevezett szerkesztőség részére köszönetét 
szavazzon.

A választmány általános helyesléssel fogadja Elnök 
ur indítványát s az emlékfüzet igen sikerült összeállítása

fölött a maga részéről is teljes elismerését nyilvánítván, 
a «Magyar Vendéglős Ipar» czimü szaklap szerkesztősége, 
nevezetesen: Barta Béla és Kiss Lajos urak részére 
köszönetét szavaz.

XIV. Glück Frigyes szólásra jelentkezvén, felemlíti, 
hogy a közgyűlésben már köszönetét mondott ugyan 
azért az ő előtte feledhetetlen, szép és megható ünnepért, 
melyben a szaktársak részesítették, de azért nem mulaszt
hatja el köszönetét a választmány előtt is megismételni, 
e választmány előtt, melynek a tisztes ipari munka és a 
polgári erények terén oly kiváló érdemei vannak, s a 
mely választmánynyal 20 év óta dolgozik együtt a ven
déglős ipar javán. E választmány előtt újból is szívből 
fakadó hálás köszönetét nyilvánítja.

A választmány e kijelentésre hosszantartó lelkes 
éljenzéssel felel

XV. Kommer Eerencz bemutatja a székesfővárosi 
m. kir. óllemrendőrség egyik rendeletét, melyben arra 
köteleztetnek a szállodások, hogy a megszálló idegenek 
által a legdiszkrétebb adatokat is jegyeztessék be a rend
őrségi bejelentő lapra.

Azt indítványozza, hogy tekintettel a rendelet ki
vihetetlenségére, a szállodások küldöttségileg kérjék a 
főkapitányt a rendelet módosítására.

A választmány e felszólalást teljesen indokoltnak 
találja; s ennélfogva elhatározza, hogy a rendelet czél- 
szerü módosítása végett az államrendőrség főkapitányához 
küldöttséget meneszt, s a küldöttségbeElnök ur mellé Glück 
Frigyes, Stadler Károly, Burger Károly és Kommer Ferencz 
urakat nyomban megválasztotta.

XVI. Glück Frigyes nagy lelkesedéssel előadott be
vezetés után azt indítványozza, hogy tekintettel () felsé
gének, a királynak ama kegyes elhatározására, melylyel 
Rákóczy hamvainak hazahozatalát elrendelte, igen alkalom
szerűnek tartaná, ha most az ipartársulat az Erzsébet 
királyné emlékének szánt kilátó torony megépítése iránt 
a székesfőváros hatóságához előterjesztést intézne.

Megjegyzi, hogy az előterjesztés szövege készen van, 
minélfogva azt felolvastatja, azután a választmány hozzá
járulását kéri arra nézve, hogy az előterjesztést a székes- 
főváros polgármesterének átadhassa.

Azután arra kéri még a választmányt, hogy a még 
szükséges pénzösszeg előteremtése czéljából nyomban 
gyűjtést indítson és hogy az egész ügy intézésére egy 
nagy bizottságot válaszszon.

A választmány lelkesedéssel fogadja Glück Frigyes 
indítványát és készséggel hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
az imént felolvasott és nagy tetszéssel fogadott előter
jesztés a székesfőváros hatóságához benyujtassék.

A még szükséges pénzösszeg megszerzése czéljából 
elhatározza az tijabb gyűjtést s azt nyomban meg is kezdi.

Az egész ügyet intéző nagy bizottság elnökévé Gun- 
del János ipartársulati elnök urat és Glück Frigyes in
dítványozó urat, tagjaivá pedig : Koch József, Stadler Ká
roly, Müller Antal, Lippert Lajos, Petanovits József, Prindl 
Nándor, Mchringer Rezső, Maloschik Antal, Wilburger 
Károly, Krist Ferencz, Glück E. J., Kommer Ferencz, ifj. 
Sprung János, Fejér Gyula, Burger Károly, Schnell József, 
Förster Konrád, Mádai Lajos, Tóth József, Dökker Fe
rencz, Kamarás Mihály, Pelczmann Ferencz, Ehm János, 
Palkovics Ede, Drechsler Béla, Bittner Alajos, Fürst 
Tivadar, Leheti István és Kramer Miksa urakat válasz
totta meg.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befe
jeztetett. Kmft. Gundel János elnök, Poppel Miklós titkár, 
Kramer Miksa hitelesítő.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipar társulatának 1904. évi má
jus hó 27-én délután 4 órakor a IV. kér. Ferencz József- 
rakpart 16. sz. alatt lévő hivatalos helyiségében Gundel 
János elnöklése mellett, Mehringer Rezső pénztárnok, Bitt-
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ner Alajos, Burger Károly, Förster Konrád, Krist Ferenc, 
ifj. Krist Ferenc, Komraer Ferenc, Kramer Miksa, Lippert 
Lajos, Müller Antal, Nősek Ignác, Prindl Nándor, Schnell 
József, Stadler Károly, Wilburger Károly választmányi 
tagok, Dr. Solti Ödön ügyész és Poppel Miklós titkár je
lenlétében tartott választmányi üléséről.

Távollétöket igazolták: Glück Frigyes, Glück E. J. 
Fürst Tivadar, Palkovics Ede, Petanovits József, Tóth 
József választmányi tagok.

I. Elnök rövid üdvözlő beszédet intéz a választmány
hoz az ipartársulat jelenlegi uj helyiségébe egybehívott 
első ülés alkalmából; azután megnyitja az ülést s a jegy
zőkönyv hitelesítésére Stadler Károly és Müller Antal 
urakat kéri fel.

A választmány élénk tetszésnyilvánítással fogadta 
Elnök ur üdvözlő beszédét.

II. Felolvastatott az 1904. évi április hó 29-én tar
tott választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

Lippert Lajos megjegyzi, hogy a jegyzőkönyv sze
rint az ipartársulat közgyűlésen felhangzott panasz foly
tán eddigelé csak az «Artézia» szikvizgyár részv.-társ. 
tiltotta meg ügynökeinek azt, hogy magánházakhoz szik
vizet árusítsanak. Szükségesnek tartja, hogy az ipartársu
lat, hssonló tilalom kieszközlése végett a szikviz-gyárosok 
ipartársulatához átiratot intézzen.

A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hite
lesíttetett.

A választmány elhatározza, hogy az ipartársulat a 
szikvizgyárosok ipartársulatához Lippert Lajos felszóla
lásának megfelelő átiratot intézzen.

III. Elnök előadja, hogy az ipartársulat a legutóbbi 
ülésben tárgyalt panasz folytán küldöttséget menesztett a 
főkapitányhoz azzal a kéréssel, hogy a szállodai bejelentő- 
lapok kitöltésénél mellőztessenek azok a kényes jellegű 
kérdések, melyekre a szálló-vendégek a választ úgyis 
megtagadják, de a melyek miatt a szállodások bírságolás
nak vannak kitéve.

A főkapitány ur szívesen fogadta a küldöttséget és 
megígérte, hogy a panaszlott ügyben rövid idő alatt in
tézkedni fog.

Örömmel jelenti, hogy a főkapitány már intézkedett 
is, még pedig végzésileg. Felolvastatja a vonatkozó 231, 
eln. számú végzést, melyben fel vannak sorolva mind
ama kérdések, melyek a szállodai bejelentő-lapok kitöl
tésénél mellőzhetők.

A választmány elhatározza, hogy az ipartársulat a fő
kapitány úrhoz, gyors és kedvező intézkedéséért köszönő 
iratot intézzen.

Azonkívül elhatározza, hogy az ügyre vonatkozó tá
jékoztató végzés az Értesítő utján közzé tétessék.

IV. Elnök mint a pinezérekre nézve tanulságos ese
tet bejelenti, hogy a brueki cs. kir. járásbíróság fogságba 
vett egy magyar pinezért azért, mert az illetőnek a mun
kakönyvében vakarást vélt látni, s a gyanú tisztázása vé
gett végzést intézett az ipartársulathoz; mire Leheti István 
vendéglős ur, kinél a gyanúsított pinezér a kérdéses idő
ben szolgálatban állott, jegyzőkönyvileg kihallgattatván, 
kitűnt, hogy a gyanú alaptalan. Erről azután a brueki 
járásbíróság a jegyzőkönyv beküldése mellett express le
vélben értesíttetett.

Tudomásul vétetett.
V. Az I. kerületben lévő «Gellérthegy> szálloda ellen 

több oldalról felszólalás történvén, a választmány elha
tározza, hogy az ipartársulat a «Gellérthegy* szálloda en
gedélyezése ellen az I. kerületi elöljáróságnál óvást te
gyen, mert az engedélyezés alkalmával az ipartársulat 
véleményének meghallgatása a fennálló rendelet ellenére 
mellőztetett.

VI. Előterjesztetett Herz Rafael Rezső ipartársulati 
tag azon panasza, hogy tőle már két Ízben elcsaltak a 
szolgálatból olyan tanonezot, a ki közel két évig volt nála

üzletben. Kéri az ipartársulatot, hogy hasonló eljárásnak 
gátat vessen.

A választmány elhatározza, hogy az ipartársulati «Ér
tesítő* utján figyelmezteti a vendéglősöket, hogy a szer
ződött tanoncz elszerződtetése büntetendő cselekményt 
képez, miért is annak elkövetésétől óvakodjanak.

VII. A nagyváradi pinczér-egyesülel menedékház meg
nyitási ünnepére szóló meghívó bemutattatván. Elnök ur 
bejelenti, hogy ő jelen volt az ünnepen. Elmondja annak 
egyes érdekesebb részleteit és örömmel említi, hogy ő 
rendkívül szives fogadtatásban részesült.

Dicséri a csinos kis menedékházat. Ismerteti annak 
berendezését és felszerelését és az ellátás tekintetében 
követett eljárást.

A választmány tetszéssel fogadta Elnök ur előadását.
VIII. Felolvastatott a Magyar tűzoltó szövetség 798/904. 

sz. átirata, melyben értesíti az iparlársulatot, hogy a f. 
évi augusztus hó 17.—21. napjain Budapesten nemzetközi 
tűzvédelmi kongresszus fog tartatni, és azt a kérelmet 
intézi az ipartársulathoz, vájjon számithatnak-e a kon
gresszus tagjai részükre fenntartott szobákra és kedvez
ményes árakra?

A választmány értesíteni határozza a megkereső szö
vetséget, hogy a kívánt felvilágosítást az <Idegen forgalmi 
és utazási vállalat részvény társaság* (Vigadó-tér 1. szám.) 
már minden szállodástól külön-külön beszerezte, s igy az 
összegyűjtött adatok ott a szövetség rendelkezésére 
állanak.

IX. Tárgyaltattak a segély iránti kérvények.
A választmány a folyamodók közül Rámpftl Ferenc 

részére 20 korona, Lobi Mór részére pedig 30 korona 
segélyt engedélyez az ipartársulal pénztárából. Bemer 
Ferencnek pedig — minthogy folyamodó nem volt ipar
társulati tag — a rendelkezési alapból utalványoz 20 
koronát.

X. Bemutattatott a szakiskolai évzáró vizsgálatra 
szóló meghívó, mely szerint a vizsgálat június hó 9 én 
délután S 4 —1 j7 óráig fog megtartatni.

Elnök ur megjegyzi, hogy ő nem lehet jelen a vizs
gálaton, mert 8-án el kell neki utazni Genfbe, a szállo
dások nemzetközi egyesületének ezidei közgyűlésére. En
nélfogva felkéri a választmány tagjait, hogy azok, akik 
Budapesten lesznek, érdeklődjenek a szakiskolai vizsgá
lat iránt.

Helyeslőleg tudomásul vétetett.
'főbb tárgy nem lévén napirenden, a választmányi 

ülés befejeztetett. Kmft.

Temetkezési egyesületi ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulata temetkezési egyesü
letének 19ö4.évi április hó 29-én délután tartott választ
mányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Koch József al- 
eluök, Mehringer Rezső pénztárnok, Bittner Alajos, Dökker 
Ferencz, Förster Konrád, Glück Frigyes, Kramer Miksa, 
Lippert Lajos, Müller Antal, Prindl Nándor, Stadler Károly, 
ifj. Sprung János, Schnell József, Tóth József, Spalt Mátyás 
választmányi tagok, Kamarás Mihály és Leheli István mint 
közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítők, Poppel Miklós titkár.

Távolíétüket igazolták : Fürst Tivadar és Kovács E. 
M. választmányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Bittner Alajos és Mádai Lajos urakat kéri fel.

II. Az 1904. évi márczius hó 22-én tartott választ
mányi ülésről felvett jegyzőkönyv felolvastatván,

tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
III. Az 1904. évi április hó 12-én tartott közgyűlésről 

felvett jegyzőkönyv íelolvastatván, Elnök a jegyzőkönyv-
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ben foglalt határozatok végrehajtása tárgyában jelenti, 
hogy Kerschántz Ferencz, Mertl István és Hidl Lajos 
levélben felhivattak, hogy ipartársulati tagsági dij hátra
lékukat fizessék meg, illetőleg az ipartársulatba újból 
lépjenek be, mert különben az alapszabály értelmében a 
temetkezési egyesületből is töröltetni fognak.

Továbbá jelenti, hogy a közgyűlésnek előterjesztés 
tétetett a temetési illetmény leszállítása iránt, s a köz
gyűlés azt le is szállította 200 koronára.

A választmány Elnök ur jelentését helyesléssel vette 
tudomásul.

A felolvasott közgyűlési jegyzőkönyv tudomásul vé
tetvén, hitelesíttetett.

IV. Előterjesztetett Pavelka Antal folyamodványa, 
melyben arra kéri a választmányt, hogy a temetkezési 
egyletbe újból felvétessék.

A választmány Pavelka Antal és neje hátralékos tag
sági dijainak fedezése czéljából nyomban gyűjtést rende
zett s az igy begyült 35 koronát folyamodó tartozásának 
kiegyenlítésére fordítani határozta, s tekintettel arra, hogy 
folyamodó és neje régi tagjai az egyesületnek, újbóli 
felvételüket engedélyezte.

V. Mehringer Rezső pénztárnok azt a javaslatot teszi, 
hogy indítson az egyesület taggyüjtést s e munkálattal 
Grosz György pénzbeszedőt bízza meg, kinek a befolyó 
beiratási díjból 5% jutalékot ajánljon fel.

A választmány helyesléssel fogadja Mehringer Rezső 
pénztárnok ur indítványát és elhatározza, hogy Grosz 
György pénzszedőnek az által gyűjtött tagok beiratási 
dijából 5% jutalékot engedélyez, minélfogva az Elnökséget 
felkéri, hogy Grosznak ehhez képest megbízást adjon.

VI. A jelenlévők közül azonnal felvételre jelentkezett 
Fejér Gyula, Holstein Zsigmond és Holstein Hermán s 
egyúttal mindhárman nejeiket is bejelentették. Azonkívül 
Tóth József is kérte nejének felvételéi.

A választmány elhatározta, hogy a jelentkezők az 
alapszabályokban foglalt módozatok mellett az egyesületbe 
felveendők.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejez
tetett. Kmft.

Szövetségi ügyek.
Jegyzőkönyv, felvétetett a 'Magyar vendéglősök országos 

szövetségének* Temesvárott, 1903. évi szeptember hó 10-én 
délelőtt 10 órakor, Temesvár sz. kir. város törvényható
ságának közgyűlési termében Gundel János elnöklete alatt 
tartott III. évi rendes közgyűléséről.

(Előző számunkban megjelent közlemény folytatása.)
E ezimtárt már e közgyűlésünkön óhajtottuk volna 

bemutatni. Azonban, miután szövetségünk tagjainak díj
talanul fogjuk szétosztani tízezer példányban és az előál
lítási költségekre nem rendelkezünk kellő idővel, ennél
fogva még szükségünk van egy, esetleg két hónapra, 
mig országos szövetségünk ezen hivatalos kiadványát tag
jainknak és az utazó közönségnek díjtalanul rendelkezé
sére fogjuk bocsájtani.

Tisztelt közgyűlés!
Röviden vázolva ime bemutattuk, a mélyen tisztelt 

közgyűlésnek idegenforgalmi szakosztályunknak az 1902/3. 
szövetségi évben kifejtett működésének képét. A jövőre 
nézve pedig irányadók lesznek idegenforgalmi szakosztá
lyunk további működésében mindazon elvek, melyeket a 
múltban eddig is követtünk. Lassan, de biztosan előbbre 
vinni az idegen forgalom emelésének és előmozdításának 
összes kérdéseit. Folytatni és befejezni e czélból megkez
dett munkánkat. Magvalósitani a felvetett jó eszméket és 
biztosítani kartársaink részére mindazon erkölcsi és anyagi 
előnyöket, melyeket csak képesek leszünk nyújtani.

Végül jelentjük, hogy ebben az évben 164 ügydara-

bot intézett el szakosztályunk. Tisztelettel kérjük jelen
tésünket tudomásul venni.

A közgyűlés a jelentést — miután Gundel János el
nök indítványára Stadler Károlynak és Barta Bélának a 
szakosztály kebelében kifejtett tevékenységéért egyhan
gúlag köszönetét fejezte ki — általános helyesléssel tudomá
sul vette, mit Elnök határozatilag ki is mondott.

Qundel János elnök: Tisztelt közgyűlés! Napirendünk 
harmadik pontjának e) pontja értelmében következik a 
közvetitésügyi szakosztály jelentésének előterjesztése. Förs- 
ter Konrád szakosztályi elnök ur nem lévén jelen, felké
rem a titkár urat a jelentés előterjesztésére.

F. Kiss Lajos titkár: Mélyen tisztelt közgyűlés! Szö
vetségünk közvetitésügyi szakosztálya a lefolyt évben ki
zárólag ama mozgalmak megfigyelésére szorítkozott, me
lyek egyrészt az állami munkaközvetítő intézetek szapo
rítását és kihelyezését czélozták egyes nagyobb vidéki 
városokba; másrészt pedig az alkalmazottak részéről a 
helyközvetitési ügy reformálása érdekében lettek meg
indítva.

A Budapesten székelő Országos magyar pinczér- 
egyesület folyó évi augusztus hó 10-én a következő elő
terjesztést, illetve határozati javaslatot intézte mai köz
gyűlésünkhöz :

Mélyen tisztelt közgyűlés! Az a nagy és nemes czél, 
melyet a Magyar vendéglősök országos szövetsége maga elé 
kitűzött, azaz önzetlen és odaadó törekvés, mely Ível ezen 
nagytekintélyű szövetség a szállodás- és vendéglősipar 
régibb és újabb keletű súlyos bajait orvosolni akarja, a 
lehető legközelebbről érinti és érdekli a Magyar országos 
pinczéregyesület erkölcsi és anyagi érdekeit s főleg azon 
czélokat, melyeket egyesületünk alapszabályai előírnak.

fo ly ta tása  következik.)
• • — ■ ‘ ■ ..  - .. . _ ■  ...... . . ...... .. ■ ■ ■'- ■

Hatósági végzések.
Szálloda bejelentés. Az ipartársulat küldöttséget 

menesztett a főkapitányhoz azzal a lépéssel, hogy a szál
lodai bejelentő lapokban foglalt kényes kérdések mellő
zését rendelje el. mert azokra a vendégek a választ úgy
is megtagadják. A főkapitány e kérelem folytán az alábbi 
végzés szerint intézkedett:

A budapesti m. kir. államrendőrség bejelentési hiva
talától. ad. 231/901. eln./bej. hiv. szám. Főkapitány ur 
O Méltóságának rendelete folytán értesítem az öszes szál
loda tulajdonosokat, miszerint a szállodákba szálló ven
dégek részére kiállítandó bejelentési lapokon foglalt azon 
rovatok, melyek a következőket tartalmazzák: 'közvetlen 
Budapestre érkezte előtt hol tartózkodott külföldön vagy vidé
ken* 'mennyi ideig szándékozik Budapisten maradni* alapok 
kiállításánál figyelmen kívül hagyhatók.

Továbbá úgy a szállva levő nejének, valamint gyer
mekeinek születési évét is szükségtelen feljegyezni, végül 
a szállva lévő vallásának feljegyzése is mellőzhető.

Egyben értesítem, hogy a most előadottaknak meg
felelő uj nyomtatványok fognak készíttetni és a szálloda- 
tulajdonosok rendelkezésére bocsájtatni.

Figyelmeztetem végül az összes szállodatulajdonoso
kat, hogy az 1879. évi XXVIII. t. ez. 3. §. 4. pontja értel
mében a szállodákba szálló vendégek bejelentését a szál
lodatulajdonosok tartoznak teljesíteni, a minek folytán a 
bejelentések körül elkövetett mulasztások miatt a szálloda- 
tulajdonosok maguk s nem a portások vonatnak felelős
ségre. — Budapest, 1904. május hó 4-én.

Kimutatás. A budapesti (ipari) munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett «pinczérek, csapos, borfiu és bérszol- 
gák»-ra vonatkozó férfimunkás kínálat: pinezér—, csapos, 
és borfiu 1, bérszolga —, kereslet: pinezér 4, csapos és. 
borfiu 18, bérszolga 11.
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Első Magyar Részvény serfőződe
BUDAPEST-KŐBÁNYÁN

F en n áll 1 8 5 4  óta
Az 1900. évi párisi v illágkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té st nyert,

D I S Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6 .
Városi iro d a : V ili. ke rü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

A já n lja : 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.
^ 2 2 2 .  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőzödónknefc évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. — ■
Az o rszá g  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyu n k  képv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, Nagyvárad-, 

N yíregyháza-, T em esvár- és D ebreczenben  vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52— 60. 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 5 6 —58.
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LÖWEHSTEIN IN. (wiihaly>
ezégtulajdonos :

^ 0  H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító, Józsaf fhg. D cs. és kir. fensége 
és Fiilöp Szász Coburg Gnthai herczeg u kir. fensége 

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-utcza 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
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Kizárólagos főraktár az
„Anglo Continenthal Thee Association“-nak 
legjobb fekete teákban, valódi Jamaika rum.

Kívánatra árjegyzék bérmentve.
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SKmw-TKsrf
legjobb asztali- és üdítő ital, 

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

rutnál.

Mattoui Beütik, üiisbaí b

C H t IP t G IE l

LOUIS FRANCOIS
PROMONTOR.

Co.
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Kitüntetések:
Páris 1889. e z ü s t -é r e m . 
Nizza 1890. a r a n y  é r e m . 

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, n a g y  a r a n y -é r e m .

Auszeichnungen:
Paris 1889. s il b . m e d a il l e  

Nizza i890. g o l d . m e d a il l e  
Lissabon 1890. Ilors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse g o l d . m e d a il l e
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R U D A  és B L O C H  MÁN N
BUDAPEST, A kadém ia-utcza 16.
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Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, Soroksári-utcza 5. sz.
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