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Hirdetéseket csak ajánlhatónak ismert cégektől fogadunk el. 
H I R D E T É S E K

a tá rsu la tn á l: IV. kér., Ferencz József-rakpart 16. szám alatt vétetnek fel. 
EGYSZERI HIRDETÉS ÁRA :

Egész o l d a l ............................................ 40 korona
Fél o ld a l .................................................. ‘20 „
Negyed o l d a l ......................................12 „
Nyolcad o l d a l ........................................ 7 „

Meghívó.
A budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok 

ipartársulata által 1908. évi március hó 10-én a „Vigadó* 
termeiben rendezendő jótékonyeélu bálra. Bálanya : Schárlián 
Jánosáé. Tiszteletbeli elnökök: Gundel János, Ginek Frigyes, 
Malosik Antal, Miiller Antal, Palkovies Ede. Stadler Károly, 
Pelzniann Ferenc. Rendező-bizottsági elnök: Petanovits József. 
Alelnök: Bokros Károly. Pénztárnok: Wilbnrger Károly. A 
tiszta .jövedelem 10%-a a szállodások, vendéglősök, pincérek 
stb. orsz. nyugdíjintézete .javára, 10%-a a vendéglősök és 
pinezérek menedékház-alapja javára, a többi a budapesti 
vendéglős-szakiskola és az ingyenes munkaközvetitő-iroda 
fentartására fog fordíttatni. Jegyek a meghívó elömutatása 
mellett válthatók: az ipartársulati irodában (Ferenc József- 
rakpart, 10.); Wilbnrger Károly pénztárnok úrnál (VII., Óvoda- 
utca 51.); továbbá minden szállodában, vendéglőben és este 
a pénztárnál. A zenét Bachó karmester vezetésével a honvéd
zenekar szolgáltatja. Pénzkiildeniények Petanovits József úr 
cimére intézendők („Metropole“-szálloda). Felül fizetéseket a 
.jótékonycélra köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. 
Kezdete 9 órakor. Személyjegy 0 korona, családjegy (egy úr 
és három hölgy) IU korona. Rendező bizottság: Aich János, 
Appl János, Baar József, Balika György, Barta Béla, Bauer 
János, Belatiny Artliur, Dr. Benedek János, Bernhardt Ferenc, 
Bessenyei Géza, Bittner Alajos, Blaschka István, Bokros 
Károly, Ifj. Borhegyi Ferenc. Braun Samu, Brückner József, 
Brückner Nándor, Burger Károly, Buzik András, Christe 
Károly, Csuti Gyula, Czettel Gyula, Deli Sámson, Demeter K. 
Sándor, Deutsch Pál, Doktor László, Dökker Ferenc.. Fbner 
Ferenc," Elun János, Físenbaclier György, Fejér Gyula, Fenkl 
Gyula, Eischer Emil, Fischer Gyula, Fliegenschnee Mihály, 
Francois Cézár, Francois Lajos, Förster Konrád, Fiirst Tivadar, 
Gliick Erős János, Gregorits Ferenc, Gundel Károly, Giirsch 
Ferenc, Hack István, Hámor József, Házas Nándor, llerz 
Rezső, llerzer Konrád, Holstein Ármin, Holstein Zsigmond, 
Horváth Dániel, Horváth János, Horváth Nándor, llruska 
János, Huber Antal, Ihász György, Illits József, Jajczay 
János, Jajczay Mihály, Jajczay Nándor, Kamarás Mihály. Kaps 
József, Kapy Miklós, Kass Gusztáv, Kaszás Lajos, Katona 
Géza, Kerécz Ferenc, F. Kiss Lajos, Klecker Alajos, Klivényi 
Ferenc, Klosz Hermáim. Kommer Alajos, Kommer Antal, 
Kommer Ferenc, Kori István. Kovács E. M., Krajcsovits Rezső, 
Kratner Miksa, Kreisz István, Krist Ferenc ifj., Krist Károly, 
Ferenc, Kuncz Ferenc, Kuncz Károly, Leheti István, Leheti 
József, Lerner Mihály, Lippert Lajos Littke J. E., Lobmayer 
M. K, Lukács János, Mádai Alajos, Maloschik Ferenc, Marchal 
József ifj., Marchardt András, Mayer Ferenc, Mehringer Rezső, 
Merkl Adolf, Mohos Ferenc, Molnár Sándor, Moscli Béla, 
Neisiedler Géza, Némái Antal, Nemény Béla. Nősek Ignác, 
Paládi László, Páris Vilmos, Pelzniann Ferenc ifj., ifj. Peta
novits József, Pfendtner Emil, Pitzek Ferenc, Podoletz István,

Poppel Miklós, PrindI Nándor, Putnoki István Ra.jágh Lajos, 
Rácski János, Riegler Ágoston, Riegler Ferenc, Salacz Nándor, 
Salzberger Bernát, Schaffhauser Endre, Schermann Sándor, 
ilj. Schlotter Antal, Schmidt Konrád, Schmidt Rezső, Schmidt 
Károly. Schnell József, il'j. Schuller Ferenc, Schumitzki Vencel, 
Seicli Károly, Seltenmayer Gusztáv, Simon Pál, Skoupil
József. Solti Ödön dr., Sprung János ifj., Stegor Károly,
Steiner Pál, Stöckl Tamás, Stölzl Nándor, Sturm József,
Sverteczky Gáspár, Szántó Ferenc, Szente Imre, Szimon
István, Dr. Szuly Aladár, Sziits Lajos, Törley Bálint, Ungár 
Samu, Wagner Vilmos, Walter Károly, Wampetits Ferenc, 
Wampetits Ferenc ifj., Weisz Antal, Wilbnrger Antal, Wurglits 
Aulai, Wurglits Vilmos, Zeidl Vencel.

B áli m egh ívók  és jegyek  az  ip a r tá r s u la t i  
iro d á b a p  k a p h a tó k :  IV. kér., p e re n e  

J ó z s e f - r a k p a r t  16. sz á m .

Felhívás a vendéglősökhöz.
Általános volt a panasz a miatt, hogy vendéglői 

segédszemélyzetet nem lehet kapni. Ipartársulatunk e 
súlyos hajon segíteni akarván, még m ait év novem
ber hó l én megnyitotta IV. kei*., Molnár-ntcza
5. sz. alatt (Telefonszam: 732), ingyenes hely
közvetítő irodáját.

Az ipartársulat közvetítő irodája munkába helyez: 
szakácsot," síi tő mestert, konyha-mészárost, konyha- 
háziszolgát, cukrászt, portást, pincemestert, csapost, 
bérszolgát, háziszolgát, fiitöt. Üzletvezetőt, könyvelőt, 
feliről. Liftest, étszertisztítót, szobatisztítót, kézi-, 
tésztás-, salátás- és futóleányt, szakácsnőt, gazd- 
asszonyt, felírónöt, szobaasszonyt, takarítónőt, mosó
nőt, vasalónőt, ruhakezebönöt, kávésleányt és edényes- 
leányt, szóval mindenféle szállodai és vendéglői segéd- 
személyzet munkaközvetítését teljesen díjtalanul 
végzi.

Pincéreket nem közvetít, mert azoknak — az 
ipartársulattal kötött szerződésük értelmében — saját 
helyközvetítö irodájuk van.

Az ipartársulat helyközvetítö irodájának a köz
vetítésért semmiféle díjazást követelni vagy el
fogadni nem szabad s az iroda ellen esetleg fel
merülő panaszokat közvetlenül az ipartársulathoz kell 
intézni.

A helyközvetítés szabályos kezelése és kifogás-
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lalan lebonyolítása fölött az ipartársulat kebeléből 
alakított felügyelő-bizottság állandóan őrködik.

Az ipartársulat lielyközvelílö irodáját igénybe 
veheti minden magyarországi szállodás, vendéglős és 
korcsmáros, aki az iroda fenntartási költségeihez a 
megállapított módon hozzájárul.

A hozzájárulási költség a helybeli kartársakra 
nézve úgy állapíttatott meg. hogy minden m unka
adó, aki az ipartársulat helyközvetítő irodáját 
igénybe veszi, köteles minden alkalm azottja után 
(pincéreket kivéve) évenként 4, azaz négy koro
nát az ipartársulat pénztárába negyedévi részle
tekben befizetni.

Felkérjük tehát a t. helybeli kartársakat, hogy min
denki, aki az ipartársulat lielyközvelílö irodáját igénybe 
óhajtja venni, a kezéhez juttatott kötelező nyilat
kozatot lelkiismeretesen kitölteni, olvashatóan alá
írni, azután az ipartársulatnak azonnal beküldeni 
szíveskedjék.

Vidéki kartársaink az ipartársulati iroda köz
vetítését csak úgy vehetik igénybe, ha minden köz
vetítésért 4 koronát és azonkívül külön 1 koronát 
költségre, összesen tehát 5 koronát a rendelés
kor előre beküldenek.

A segédszemélyzeti mizériákat ily módon véglege
sen meg lehelne szüntetni, ha a t. kartársak intéz
ményünket kellő pártolásban részesítenék! Azonban 
sajnos! Megint azt kell tapasztalnunk, hogy t. kar
társaink csak panaszkodni és elégedetlenkedni szok
tak, ellenben valahányszor egv-egy életbevágó, nehéz 
kérdés kerül megoldásra, a vele járó áldozatok elöl 
rendesen meghátrálnak és cserben hagyják az ipar
társulatot intézményeivel együtt!

így .járt az ipartársulat a helyközvetítö irodával 
is. Életbeléptette kockázattal, abban a meggyőződés
ben, hogy ezen intézményt minden vendéglősnek 
saját érdekében is kötelessége pártolni. De mily csaló
dás! Eddig 134 kartárs vette pártfogásába a hely
közvetítö irodát.

Ez így nem maradhat t. Kartársak, mert ilyen 
magatartás mellett nem bizhatunk a szervezkedés 
sikerében sem. Pedig mily nagy körültekintéssel, 
mennyi gondossággal szervezte az ipartársulat a hely
közvetítést, annak részbeni szemléltetésére itt közöl
jük az iroda ügyrendjét.

A Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsm árosok 
ipartársu la ta  ingyenes m unkaközvetítő irodájának ügyrendje.

1- §.
Az ipartársulat, munkaközvetítő irodája teljesen díj

mentesen munkába helyez: szakácsot, sütőmestert, konyha
mészárost, konyha-háziszolgát, cukrászt, Portást, pincemestert, 
csapost, bérszolgát, háziszolgát, fűtőt. Üzletvezetőt, könyvelőt, 
felirót. Liftest, étszertisztítót, szobatisztítót, kézilányt, tésztás- 
Iányt, salátásleányt, futólányt. Gazdasszonyt, szakácsnőt, 
felírónöt. Szobaasszonyt, szállodai szobaleányt, takarítónőt, 
mosónőt, vasalónőt, ruhakezelőnőt, kávésleányt és edényes- 
leányt; szóval a szállodai és vendéglői személyzet fogalma 
alá eső mindenféle alkalmazottat, kivéve a pincéreket, mert 
azoknak az ipartársulattal 3 évre terjedőleg, vagyis 1907. 
évi május hó 9-töl 1910. év április hó 30-ig érvénynyel biró- 
lag kötött szerződésük értelmében saját külön közvetítő 
irodájuk van.

2. §.
Az ipartársulat munkaközvetítő irodájának a közvetí

tésért semmiféle díjazást követelni vagy elfogadni nem szabad 
s az iroda ellen esetleg felmerülő panaszok közvetlenül az 
ipartársulat hoz intézendök vagy pedig az irodában lévő 
panaszkönyvbe bejegyzendők.

3. §•
Az ipartársulat munkaközvetítő irodáját a szakmabeli 

munkaadók kiizől csak azok vehetik igénybe, akik az iroda 
fenntartási költségeihez az ipartársulat által meghatározott 
arányban és módon hozzájárulnak s erre nézve a megfelelő 
kötelező nyilatkozatot aláírják.

4. §.
Az ipartársulat munkaközvetítő irodájának fenntartási 

költségeihez való hozzájárulási összegek következőleg álla
pi ttattn ak meg:

Helybeli vendéglősök, kik az ipartársulat munkaközve
títő irodáját igénybe veszik, kötelesek minden alkalma
zottjuk után — pincéreket kivéve — évenként négy koro
nát évnegycdcs részletekben fizetni.

Vidéki vendéglősök minden közvetítés után 4 korona 
díjat és 1 koronát költségre kötelesek fizetni.

5. §.
Az ipartársulat munkaközvetítő irodájának az élén az 

ügyvezető áll, aki az ipartávsulattal szemben, a vele kötött 
szerződés alapján felelős az iroda szakszerű vezetéséért s 
evégből:

1. köteles a szerződésben meghatározott költségek 
keretén belül megfelelő és kellőképen gondozott irodahelyi
ségről, továbbá az irodai munkálatok, valamint a külső teen
dők elvégzésére alkalmas, szakavatott egyének alkalmazásá
ról és díjazásáról gondoskodni;

2. felelős azért, hogy az alkalmazottak az 1901. évi 
482. kgy. számú törvényhatósági szabályrendelet 10. §-ában 
kikötött igazolványnyal bírjanak s úgy a munkaadókkal, mint 
a munkakeresőkkel szemben előzékeny magaviseletét tanúsít
sanak; de különösen köteles ügyelni arra, hogy az alkal
mazottak jelen ügyrend 2 ik §-át meg ne szegjék;

3. felelős általában az irodára háruló feladatok pontos 
és kifogástalan megoldásáért, különösen, hogy a munkaadók
tól kapott megbízások haladék nélkül teljesíttessenek (kivé- 
vén azon esetet, midőn a kívánt munkással egyáltalán nem 
rendelkezik).

Köteles a munkába helyezettek okmányait megvizsgálni 
és megállapítani, hogy azok a hatósági szabályrendelet 
13-ában kifejezett követelményeknek megfelelnek-e ? azon
kívül az elhelyezést kereső szakácsok okmányai a „Magyar 
szakácsok köre“ állal is iáttamozva vannak-e

4. Köteles a hatósági szabályrendeletben körülirt köny
veket és nyilvántartásokat, azonkívül az ipartársulattal szem
ben fennálló számadási viszonyának tökéletes lebonyolítására 
még előjegyzési könyvet, pénztárkönyvet, ellenőrzőkönyvet és 
utóbbihoz való mutatókönyvet, végül a hozzájárulási költsé
gek évnegyedenként történő befizetésének nyugtatványozására 
alkalmas szelvényeket tartalmazó könyvet is vezetni.

6. §.
Az ipartársulat a közvetítő irodájában alkalmazottak 

napi munkaidejét reggeli Va9 órától déli 12 óráig és délután 
Va3 órától G óráig vagyis napi 7 órában állapítja meg, fel
hatalmaztatok az ügyvivő, hogy munkatorlódás esetében a 
munkaidőt szükséghez képest meghosszabbíthassa.

Az ipartársulat munkaközvetítő irodájában folytatott 
munkaközvetítés szabályos kezelése és a beérkező megbízá
sok kifogástalan teljesítése fölött az ipartársulat kebeléből 
alakított felügyelő-bizottság állandóan őrködik.
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8. §.
A felügyelő-bizottság 7 tagból áll s elnökét maga 

választja.
A felügyelő-bizottság tagjai kötelesek a közvetítő irodá

ban felügyeletet gyakorolni s a tudomásukra jutott panaszo
kat az ipartársulatnak bejelenteni. E végből jogukban áll 
az irodában vezetett könyvekbe minden hivatalos vizsgálatuk 
alkalmával betekinteni.

Azonban külön-kiilön utasításokat az irodának nem 
adhatnak, de ha hiányokat tapasztalnak, az ipartársulat 
választmányánál akár kiilön-külön, akár együttesen előter
jesztéssel élhetnek.

8. §.
Jelen ügyrend a munkaközvetítő irodában szembeötlő 

helyen kifüggesztendő s kívánatra minden érdekelt munka
adónak kiadandó.

Budapest, 1908. február hó 15-én tartott ülésből
a választmány-

Azt hisszük: ezek után nem jogosult semmiféle bizal
matlanság, mert irodánk szervezeténél fogva elég biztosíté
kot képez feladatának megoldására és ez alapon elvárhatjuk 
t. Kartársainktól ezen intézmény élénk pártolását.

Ip a r tá rsu la ti  ügyeli.
Jegyzőkönyv, felvétetett a Budapesti szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1908. évi január 
hó 23-án, csütörtökön délután, Gundel János elnöklete mel
lett tartott választmányi üléséről.

A jelenvoltak és igazoltan távolmaradottak névjegyzéke 
az ellenőrző naplóban foglaltatik.

Távollétöket nem igazolták: Blaschka István, Elun 
János, Ebner Ferenc, Förster Konrád, Jajczai János, Mádai 
Lajos, Neisziedler Géza, Palkovics Ede, Paládi László, Pelz
mann Ferenc, Prindl Nándor, Schnell József, Stadler Károly 
választmányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést, s a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Kamarás Mihály és Ilack István urakat kéri tel.

II. Az 1907. évi december hó 21-én tartott ülésről, 
valamint az 1908 január hó 8-án tartott ülésről felvett 
jegyzőkönyv is felolvasás után hitelesíttetik.

Ili. Elnök bejelenti, hogy a menedékház egész alap
tőkéjét a Magyar országos központi takarékpénztárban 
helyezte el 5°,o kamatozásra.

Azonban utóbb arról értesült, hogy a kamatláb csök
kenni fog, minélfogva azt javasolja, hogy célszerű lenne az 
egész tőkén ugyanannál a takarékpénztárnál 41 A °/o-os zálog
leveleket venni, mert azok jelenleg még kedvező árban: 
97’50 K-ért kaphatók, de áruk rövid idő alatt fel fog szökni.

A választmány abban a nézetben, hogy a záloglevele
ket esetleg veszteséggel kell majd értékesíteni, a pénz jelen
legi elhelyezését tartja célszerűnek.

IV. Az országos nyugdíjegyesületnek az Első magyar 
részvényserfőződe alapítványára vonatkozó átiratát, valamint 
a pezsgődugaszokért befolyó pénz felhasználására vonatkozó 
átiratát is

a választmány tudomásul veszi s utóbbi ügyben külön 
fog határozni.

V. A székesfőváros tanácsának a leánytanonezok össze
írására vonatkozó határozatát

a választmány tudomásul veszi.
VI. Az V. kér. elöljáróság 625/908. sz. határozatát, mely 

szerint Kassiuo Adolftól a szállodaipar-engedély elvonatott,
a választmány örömmel veszi tudomásul
VII. A VI. kér. elöljáróság 52210/907. sz. határozatát, 

mely szerint Mandl Albertné szállodaipar-engedély iránti kérel
mével másodfokúlag is elutasíttatott,

a választmány tudomásul veszi.
VIII. Budapest székesfőváros tanácsának 266325/907. 

sz. határozatát, mely szerint a kávéház- és vendéglőipar 
együttesen is gyakorolható ugyan, da az ilyen üzlet szigo
rúbb rendszabályok alá esik,

a választmány tudomásul veszi és elhatározza, hogy 
mindazok ellen a kávésok ellen, akik a vendéglőipart enge
dély nélkül folytatják, az iparhatóságnál feljelentést kell 
tenni iparkihágás miatt. Evégből az Értesítőben felhívást kell 
intézni a vendéglősökhöz az iránt, hogy a tudomásukra jutó 
eseteket azonnal jelentsék be az ipartársulatnak.

IX. A budapesti korcsmárosok ipartársulatának válasz
iratát, mely szerint az ipartársulatok egyesüléséhez elvben 
hozzájárul, do az ügy előkészítését tartja szükségesnek,

a választmány tudomásul veszi s a további lépések 
megtételével megbízza az elnökséget.

X. Lippert Lajos választmányi tag levelét, melyben 
Silaba József nevű pincérét, aki 50 év óta pincéreskedik, a 
választmány jóindulatába ajánlja,

a választmány tudomásul veszi és elhatározza, hogy 
Silaba József pincérnek a rendelkezési alapból 5 drb 10 koro
nás aranyat fog ajándékozni.

XI. Brenner Jakab és Mayer Sándor segélykérvényét 
a választmány a legközelebbi segély kiosztásnál fogja

figyelembe venni.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejezést

nyert.
Kmft.

Jegyzőkönyv, felvétetett a Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1908. évi február 
hó 15 én, szombaton délután, Maloschik Antal ipartársulati 
alelnök elnöklése mellett tartott választmányi üléséről.

A jelenvoltak névjegyzéke a naplóban foglaltatik.
Távollétüket nem igazolták: Baar József, Blaschka Ist

ván, Elun János, Ebner Ferencz, Förster Konrád, Glück 
Frigyes, Jajczay János, Kovács E. M., Mádai Lajos, Mayer 
József, Nősek Ignác, Palkovics Ede, Pelzmann Ferenc, Stad
ler Károly választmányi tagok.

I. Maloschik Antal alelnök az ülést megnyitván, beje
lenti, hogy elnök úr később fog bejönni, mert másfelé van 
elfoglalva. A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri 
Csuti Gyula és Fiirst Tivadar urakat.

II. Az 1908. évi január hó 23-án tartott választmányi 
ülésről felvett jegyzőkönyv felolvasás után hitelesíttetik.

III. Az elnökség azon intézkedését, hogy a menedékház 
alaptőkéjét Magyar országos központi takarékpénztári zálog
levelekbe fektette.

a választmány helyesli és jóváhagyja.
IV. Az elnökség azon bejelentését, hogy a „Magyar 

világ4*, a „Newyork** és „RoyaP* kávéházak kávésai ellen, 
iparkihágás miatt illetékes helyen feljelentést tett,

a választmány helyeslőleg tudomásul veszi és elhatá
rozza, hogy a IV. kerületi elöljáróság Ítéletét, melyet Kasz- 
nár Nándor kávés ügyében túlságos enyhe büntetéssel hozott, 
meg kell felebbezni.

V. Az országos gyermekvédő ligának az április 2 -  3-iki 
gyermeknap megtartása és gyüjtöperselyek átvétele tárgyá
ban kibocsátott körlevelét

a választmány tudomásul veszi és elhatározza, hogy a 
körlevél az Értesítőben közzéteendő.

VI. A „Magyar védőogyesiilet** körlevelét, mely szerint 
magyar iparcikkekből „nemzeti vásár4* rendezését tervezi,

a választmány tudomásul veszi.
VII. Palkovics Ede választmányi tag levelét, melyben 

bejelenti, hogy a helyközvetítési iroda szervezése körül vál
lalt föladatát befejezettnek tekinti, s az első évnegyedi szám
adást, továbbá a nyugtatvány-íveket és a könyveket beszol
gáltatja,

a választmány jóváhagyólag tudomásul veszi és Palko
vics Ede úrnak rendkívüli fáradozásáért köszönetét szavaz.

VIII. A helyközvetitő iroda népszerűvé tétele érdekében 
a választmány Kommer Ferenc úr javaslatára —

elhatározza, hogy a „Friss ujság“-ban április hó 1-ig minden 
nap kishirdetést kell közzétenni arról, hogy az iroda minde
nest, háziszolgát, általában vendéglői cselédséget teljesen 
díjmentesen közvetít.

Azután jóváhagyta az iroda ügyrendjét és a kartársak-
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hoz intézendő felhívás szövegét, melyet Palkovies Ede úr 
szerkesztett.

Végül elfogadta a helyközvetitésiigyi bizottság javasla
tait, azzal a módosítással, hogy a hozzájárulási költségek 
beszedéséről ezentúl az ipartársulat maga tog gondoskodni, 
de az ügyvezető köteles minden hónapban számadást benyúj
tani, s az összes számadási okmányokat az ipartársulatnak 
beszolgáltatni; köteles továbbá gondoskodni arról, hogy ti 
hely közvetítő-iroda úgy az ő saját neve, mint az ipartársulat 
címe alatt is bejegyeztessék a telefon-könyvbe.

A többi javaslatok szerint névjegyzék készítendő az 
ipartársulat. azon tagjairól, akik a helyközvetitési irodára 
vonatkozó kötelező nyilatkozatot még alá nem írták és beszer
zendő Magyarország vendéglőseinek, szállodásainak címjegy
zéke s felhívás küldendő nekik, mely utóbbi munkálat elin
tézését Palkovies Ede és Kommer Ferenc tirak vállalták 
magukra.

A helyköz vetítő-irodát igénybe vehetik a helybeli kar
társak közül azok is, akik nem tagjai az ipartársulatnak, ha 
megfizetik a szabályszerű hozzájárulási költséget. A vidéki 
kartársak minden közvetítés után 4 koronát és külön egy 
koronát költségekre kötelesek fizetni.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejeztetett.
Kmlt.

Az ip a rtá rsu la t számvizsgáló b ízo tt 
ságának 1907. évi jelentése.

Tisztelt közgyűlés!
Az ipartársulat 1907. évi számadását a könyvekkel és 

számadási okmányokkal tételról-tételre összehasonlítottuk s 
vizsgálatunk eredményét az alapszabály 16. §-ában meg
határozott feladatunkhoz képest -  a következő jelentésbe 
foglaljuk össze:

A mérlegbe 17122 korona 01 fillér bevétel és 13828 ko
rona 78 fillér kiadás, tehát 3293 korona 23 fillér jövedelem 
a valóságnak megfelelően vétetett fel.

A vagyon-mérlegben szereplő számadatokat, úgymint: 
236772 korona 98 fillér vagyont, ezzel szemben 121744 korona 
40 fillér terhet, tehát 115028 korona 58 fillér valóságos vagyont 
szintén helyesnek állapítottuk meg.

Nemkülönben meggyőződést szereztünk arról, hogy a 
vagyon-mérlegben felsorolt értékek, nevezetesen: a készpénz, 
a hazai takarékpénztári kötvények, a takarékpénztári betétek, 
az ingóságok, továbbá az alapítványok, a menedékház-alap és 
az „Erzsébeti-torony alap mind hiány nélkül megvannak.

.Mindezek alapján javasoljuk, hogy az elnökségnek a 
felmentvényt megadni méltóztassék.

Budapesten, 1908. március hó 4-én.
A számvizsgáló-bizottság:

£;ppert £ojos, Jxommer perenc, Q/ück Erős.

A z  ipartársulat 1907. évi mérlege.
BEVÉTEL.

Beiratási d í j b ó l ........................................................ 370.—
1906. évi tagsági díjból . . .........................  33 .—
1907. évi tagsági díjból...........................................  3893 —
K am ato k b ó l.................................................. . 4926.01
Báljövedelemből 4750 4- 950 = .........................  5700.—
Államsegély a szakiskola fenntartására . . . 1000.—
Városi segély „ „ . . 1000.—
iparkamarai segély „ ,, / . . 200.—

Összesen: 17122 01
KIAD ÁS.

S zak isko lára ..................................................................... 5218.52
H á z b é r re ....................................................................  880.—
F iz e té s e k re .............................................................. 3212.—
Ú tik ö ltsé g re ..................................................  . 77.40

Árvitel: 9387.92

Áthozat: 9387.92
Világításra és fűtésre . . . . • • • • 214.82
Postadíjra és okmánybélyegre . • • . . 93.17
Könvvre és nyomtatványra . • • • • 245.42
Szaklapokra . . . . . . • . 432.12
Közgyűlésre . . . .  • ■ . . . . 236.66
Temetési költségre . . . . 9 8 .4 0
S e g é ly re ........................................... . 826.-
P in cé iiig y re ..................................... 1797.11
Heh közvetítésügyre . . . . • 1 2 0 .9 6
K ü lö n fé lé re ..................................... 376.20
Jövedelem, mint egyenleg .

Összesen :
3293 23

17122.01
Budapesten, 1908. január 31-én. Gundel János elnök, 

Wilburger Károly pénztárnok, Poppel Miklós titkár.
A számvizsgáló bizottság átvizsgálta és helyesnek találta. 

Budapesten. 1908. márczius 5-én, Lipport Lajos. Kommer 
Ferenc. Gliick Erős számvizsgálók.

Az ipartársulat 190/. évi vagyon-mérlege.
KK7I7LV.

Hazai takarékpénztári kötvények . . . . 68603.18
Tőke az Erzsébetvárosi takarékpénztárban a

4912. sz. könyvön . . . .  . . . 5724.08
Töke a Lipótvárosi takarékpénztárban a 7697 sz.

k ö n y v ö n ...............................  . . . . 37530.12
Szakiskolai tankönyvekben............................... 4537.18
Szakiskolai bizonvitvánvokban......................... 3 0 5 .-
Ingóságokban ........................................................ 402.—
Alapítványokban. ...................................... 37346.59
Alapítványi k a m a to k b a n ..................................... 760.76
Menedékház-alap ..................................... 49633.49
„Erzsébet"-torony a l a p j a ...................................... 31930.58

Összesen: 236772 98

TEH ER.
Kiegyenlítetlenül m a r a d t .....................................  426.37
Tartozás a m enedékházalapnak .........................  1646.61
Tartozás az „Erzsébet“-toronyalapnak . . . 20000. —
„Erzsébet"-torony-alap............................................  11930.58
Álapitványok............................................................... 37346.59
Alapítványok k a m a ta i ...........................................  760.76
M enedékház-a lap ..................................................  49633.49
Tiszta vagyon, mint egyenleg...............................  115028.58

Összesen: 236772.98

Budapesten, 1908. február hó 1-én Gundel János elnök, 
Wilburger Károly pénztárnok, Poppel Miklós titkár.

A számvizsgáló bizottság átvizsgálta és helyesnek találta. 
Budapest, 1908. március hó 4-én. Lippert Lajos, Kommer 
Ferenc, Gliick Erős számvizsgálók.

Az ipartársulat kezelésében levő „M enedékház- 
alap 1907. évi kim utatása.

Tőke Kamat
Thonet testvérek adománya . 2000.— 911.31
Gundel János „ . . . 1000.— 477.57
Petanovits József „ . . . 1 0 0 0 .- 471.80
Berceki Lajos ,, . . . 2 0 0 .- 94.31
Horváth Nándor „ . . . 3600. - 670.51
Id. Kommer Ferencz ,, 1000 .- 261.58

7. Az ipartársulat évi tiszta jövedelmé
nek fele 1899. év óta és apró adó
m á n y o k ......................... . . . 11288.66 1774.91
lleutter Nándor adománya . . . 1000.— 325.23
Mezei és társa „ . . . 100.— 32.05
Förster-Páris „ . . . 80.— 24.20
Pilseni serfőző r. t. „ . . . 100.— 30.27

Átvitel: 21368.66 5073.74
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Áthozat: 21368.66 5073.74
12. Granichstádter és Líttke adománya . 50.— 17.10
13. Ifj. Sprung János adománya 100.— 28.80
14. Hubert J. E. 1000.- 282.53
15. Belatini A. )í ' • 1000 .- 170.14
16. Ungár Mór >* 4 0 . - 11.12
17. Törley József » • 200.— 67.87
18. hl. Kommer Antal n 400.— 104.96
19. Francois Lajos v> • • 500.— 99.49
20. Kammer Ernő örökösei 1000.— 188.34
21. Gliick-Szily » 2000.— 162.62
22. „Kisten“ pincértársaság n • • 2 0 0 .- 25.33
23. Spalt Mátyás » • • 2 0 0 .- 22.55
24. Révész N. 5 0 .- 4.44
25. Brückner-Petanovits w 100.— - .8 2
26. 1 )ökker Ferenc n 50.— - .7 0
27. Özv. Törley Józsefné » * • 3000.— 37.12
28. Maloschik Antal n 2000 77.16
29. Első magyar részvény serfőződe

adománya . . . . . ÍCOOO.—
Összesen: 43258.66 6374.83

Hozzáadva a tőkét • • • • 43258.66
Együtt: 49633.49

A thozat: 24826.59 701.49
10. Pelzmann Ferenc alapítványa a buda

pesti vendéglősszakiskola céljára 
(Lipótvárosi takpt. 5032 sz. könyv) 5 0 0 .- 59.27

11. Maloschik Antal alapítványa segélyre 
(Rosti magy. keresk. bank 34072. sz. 
könyv), a kamatok minden év feb
ruár havában kiosztatnak 10000.—

12. Özv. Törley Józsefné alapítványa 
vendóglősszakiskolák céljára (Egy. 
budap. főv. takpt. £8606. sz. könyv) 2000. -

13. Lamatsch Sándor alapítványa szak
iskolai ösztöndíjra (Lipótvárosi takpt. 
7610. sz. könyv)............................... 2 0 . -

Összesen : 37346.59 760.76
Budapesten, 1908. január hó 31-én Gundel János elnök,

Wilburger Károly pénztárnok, l’oppel Miklós titkár.
A számvizsgáló bizottság átvizsgálta és 

Budapest. 1908 március hó 4-én. Lippert 
Ferenc, Gliiek Erős számvizsgálók.

helyesnek találta. 
Lajos, Kommer

1. Hazai takpt. 4°,o-c)S kötvényben . 1000.—
2. Magyar orsz. közp. takpt. 38.800 kor.

névértékű 41/2<'/«-os záloglevelekben . 38544.85
3. Ugyanott 10100 K névértékű 4V2°/o-os

kötvényekben ......................... 9936.37
4. Ugyanott tőkebetét a 73787. sz.

könyvön ........................................... 88.64
5. Ugyanott tőkebetét a sz. könyvön 63.63 49633-49

Budapest, 1908. január hó 31-én Gundel János elnök, 
Wilburger Károly pénztárnok, Poppel Miklós titkár.

Az ..Erzsébet" királynéról nevezendő kilátó- 
torony építési alapjának 1907. évi kim utatása.

1. Gyűjtésből b e f o l y t .........................  9942.66
2. Kamatokból . . . . . .  1987.92
3. Az ipartársulat tartozása . . . 20000. — 31930-58
1. Tőkebetét a Lipótvárosi takptban a

3359. sz. könyvön . . . . 31930.58
2. Az ipartársulat tartozása . . . 20000 — 31930.58

Budapesten, 1908. január hó 31.-én Gundel János elnök,
Wilburger Károly pénztárnok, Poppel Miklós titkár.

A számvizsgáló bizottság átvizsgálta és helyesnek találta. 
Budapest, 1908 március hó 4-én Lippert Lajos, Kommer 
Ferenc Gliiek Erős számvizsgálók.

Az ipartársulat kezelésében levő alapítványok 
1907. évi kimutatása.

Alapítvány Kamat
Özv. Kommer Józsefné alapítványa 
segélyre (Lipótvárosi takpt. 7710. sz. 
k ö n y v ) .................................................. 200.— 263.76
Id. Kammer Ernő alapítványa a buda
pesti vendéglős-szakiskola céljára (Li 
pótvárosi takpt. 7709. sz. könyv) 
Gundel .János alapítványa a budapesti 
vendéglősszakiskola céljára (Belvárosi 
takpt. 2803. sz könyv)

1000 .- J 38.15

2000 — 113.—
Dreher Antal alapítványa segélyre 
(Hazai takpt. kötvények) a kamatok 
minden év április havában kiosztatnak 20039.08
Rajág Lajos alapítványa a budapesti 
vcndéglösszakiskola céljára (Lipót
városi takpt. 7708. sz. könyv) 200. - 37.53
Fenkel Gyula alapítványa a budapesti 
vendéglősszakiskola céljára (Lipót
városi takpt. 7186. sz. könyv) 187.51
Miiller Antal alapítványa a budapesti 
vcndéglösszakiskola céljára (Magy. o. 
közp. takpt. 60914. sz. könyv) . 2 0 0 .- 49.46
Rothauser Márk alapítványa a buda
pesti vendéglősszakiskola céljára (Li
pótvárosi takpt. 63655. sz. könyv) . 500. - 8.53
Szemere Miklós alapítványa a buda
pesti vendéglősszakiskola céljára (M. 
orsz. közp. takpt. 63655. sz. ’könyv) 5 0 0 .- 91.06

Átvitel: 24826.59 701.49

Budapesten, 1908. március hó 4-( 
Ferenc, Gliiek Erős számvizsgálók

A tem etkezési egyesület számvizsgáló 
bizottságának 1907. évi jelentése.

Tisztelt közgyűlés!
A temetkezési egyesület 1907. évi számadását gondo

san átvizsgáltuk, s ezen eljárásunkról szóló jelentésünket a 
következőkben foglaljuk össze:

A számadási okmányokat a könyvekben talált bejegy
zésekkel tételről-tételre összehasonlítottuk és ennek alapján 
megállapítottuk, hogy a mérlegbe 3374 korona 69 fillér 
bevétel, ezzel szemben 2900 korona kiadás, tehát 474 korona 
69 fillér jövedelem a tényállásnak megfelelően vétetett fel.

Pénztárvizsgálat által meggyőződtünk arról is, hogy a 
vagyonkimutatásban szereplő 224 korona 86 fillér készpénz, 
3970 korona 84 fillér beszerzési árban 4200 korona névérté- 
ket képviselő Pesti Hazai Első Takarékpénztár egyesületi 
4u/o-os kötvény, valamint a lipótvárosi takarékpénztárban a 
6046. sz. könyvre elhelyezett 1410 korona 21 fillér tőke-betét 
is hiány nélkül megvan, s e szerint a vagyon 5605 korona 
91 fillért tesz ki.

Minthogy a vizsgálat folyamán az ügykezelést teljesen 
rendben találtuk, ennélfogva javasoljuk, hogy az elnökségnek 
a folmentvényt megadni méltóztassék.

Budapesten, 1908. március hó 4-én.
A számvizsgáló-bizottság: Lippert Lajos, Ebncr Ferenc, 

ifj. Sprung János.

A temetkezési egyesület 1907. évi mérlege.
B E V É TE L.

Beiratási d í j b ó l ........................................................
1906. évi tagsági díjból............................................

48.—
13.—
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1560.— 
80.60

400.— 
768.— 

36 — 
55.40 

474.69

1907. évi tagsági díjból............................................ 3109.—
Kamatokból........................................... .....  • 204.69

Összesen: 3374.69

KIAD ÁS.
Temetési illetményre...............................
Temetési k ö l ts é g re ...............................
H áz b é rre ..................................................
F iz e té s e k re .....................................
Ú tik ö ltség re ..................................... ......
N yom ta tvány ra .....................................
Egyenleg . . .  .........................

Összesen: 3374.69

Budapesten, 1907. december hó 31-én, Gundel János 
elnök, Wilburger Károly pénztárnok, Poppel Miklós titkár.

A számvizsgáló-bizottság átvizsgálta és helyesnek találta.
Budapesten, 1908. március hó 5-én, Lippert Lajos, 

ifj. Sprung János, Ebner Ferenc számvizsgálók.

A temetkezési egyesület 1907. évi vagyon
kim utatása.

K észpénz....................................................................  224 86
A lipótvárosi takarékpénztárban elhelyezett töke

a 6046. sz. k ö n y v ö n ........................................... 1410.21
4200 korona névértékű Pesti hazai első takarék-

pénztár egyesületi 4%-os kötvények beszer
zési ára . ..................................... ...... • 3970.84

Összesen: 5605.91
1906. évben v o lt...........................  5131.22

Szaporodás: 474.69
Budapesten, 1908. január hó 1-én, Gundel János elnök, 

Wilburger Károly pénztárnok, Poppel Miklós titkár.
A számvizsgáló-bizottság átvizsgálta és helyesnek találta.
Budapest, 1908. március hó 4-én, Lippert Lajos, 

ifj. Sprung János, Ebner Ferenc számvizsgálók.

Különféléiii.

Jótékonyság. Malosik Antal ipartársulati alelnök 10000 
koronás alapítványának kamatait folyó évi február hó 24-én, 
a nemesszívü alapító születésnapját követő napon osztotta ki 
az ipartársulat 6 szegény, elaggott vendéglős és ugyanannyi 
özvegyasszony között. Mindegyiknek 40 korona segély jutott 
az alapítványból, azonkívül az emberbarát alapító még meg- 
vendégelésükről is gondoskodott.

A szív mélyéig megható .jelenet volt, a 12 öreg, bánattal 
barázdált arcán kigyulladt, örömet látni. H ajh! rég láttak 
ennyi pénzt! Szólni nem tudott a nagy boldogságtól egyik 
sem, de lepergő könyeik ékesesen tolmácsolták mélységes 
hálájokat.

De azért az egész jelenet láthatólag legboldogabbá 
tette a kegyes szívű alapítót.

Gyermekvédelem. Az országos gyermedvédő liga a 
következő felhívást intézte az ipartársulathoz. A felhívásban 
foglaltakat melegen ajánljuk t. kartársaink figyelmébe.

Tekintetes Ipartestület!
Az Országos Gyermekvédő Liga igazgatósága megbízá

sából azon tiszteletteljes kéréssel fordulok a tekintetes Ipar- 
testülethez, kegyeskedjék az Országos Gyermekvédő Ligát 
humánus törekvéseiben támogatni és pártfogolni.

Mint az elmúlt esztendőben, úgy az idén is április 2. 
és 3-án a Liga országos gyermeknapot tart. A mellékelt, 
kimutatásból meggyőződhetik a tekintetes Ipartostiilet, hogy 
már az elmúlt esztendőben is elég szép anyagi siker koro

názta a Liga működését, amennyiben a gyermeknap összesen 
103,000 koronát jövedelmezett.

A Liga magára vállalt kötelezettségeinek teljesítésére 
ez az összeg korántsem elegendő.

A mellékelt igazgatósági beszámolóból meggyőződhetik 
a tekintetes Ipartestület, hogy már az elmúlt évben is sok
kal nagyobb összegre volt szükség, amely évről-évre foko
zódni fog.

Jelenleg már 3 internátus működik a züllött gyermekek 
megmentése érdekében, kettő pedig épülőfélben van. A leg
közelebbi napokban pedig már megnyílnak tanonezotthonaink 
is, melyektől úgy a kereskedő-iparosvilág méltán sokat 
remélnek.

Nem kívánom hosszasan vázolni a Liga eddigi műkö
dését, csak konstatálni kívánjuk, hogy megalakulásunkkor 
zászlónkra írt programmpontok nem maradtak üres jelszavak, 
hanem Ígéretünket egytől-egyig be is váltottuk, ami egyéb
ként igazgatósági beszámolónkból ki is tűnik

Tekintetes Ipartestület! Nem anyagi segélyt, vagy 
mondjuk anyagi áldozatot kér a Liga, a tekintetes Ipartes 
tiilettől, hanem erkölcsi támogatást, jóindulatot, pártfogást, amire- 
a Liga méltán rászolgált

Hívja fel a tekintetes Ipartestület körlevélben tagjait, hogy 
az április 2—3-iki gyermeknapot ne mulasszák <1 megtartani, 
függessze ki ablakába minden tag a Liga felhívását és fogadjon 
el a Ligától egy egy biztonsági ólomplombával ellátott üvegper
selyt e napra, s törekedjék arra, hogy minden vendége juttasson 
néhány fillért az elhagyott gyermekek megmentésére.

Ugyancsak kérjük a tekintetes Ipartestületet, szívesked
jék a föpincér urakat felhívni, miszerint vegyenek át a Ligától 
2 filléres jótékonysági bélyeggel ellátott számolóeódulákat és hasz
nálják kizárólag ezeket a jelzett két napon.

A múlt esztendőben szerzett tapasztalatok alapján állít
hatjuk, hogy minden vendég szívesen térítette meg a két 
fillért, sőt akárhányau még felül is fizették.

Az elhagyott gyermek a társadalom bűne ! A társadalom 
minden egyes tagjának kötelessége tehát megmentésükhöz, 
tehetségükhöz képest hozzájárulni.

Amidőn tehát a beadványunkat a tekintetes Ipartestület 
elé terjesztjük, azon reménynek adunk kifejezést, hogy a 
Testület minden egyes tagja át van hatva a gyermekvéde
lem nemes eszméjétől s szívesen hozzájárul csekély kérésünk 
teljesítéséhez.

Fogadja a tekintetes Ipartestület már előro is hálás 
köszönetünk kifejezését.

Budapest, 1908. február 5.
Kiváló tisztelettel

az Országos Gyermekvédő Liga.

Vendéglősök pénteki összejövetelei:
Március 6-án P utnoki István vendéglőjében, József- 

köriit 46. sz.

Április

13-án Wagner Vilmos vendéglőjében, 
Andrássy-ut 42. sz.

20-án Neiger Jakab vendéglőjében, Teréz- 
körut 4. sz.

27-én Lippert Lajos vendéglőjében, Erzsébet- 
körut 13. sz.

3-án Özv. Julin Edéné vendéglőjében, Király- 
utcza 67. sz.

A „Jóbará tok  tá rsaság a4* a következő sorrendben tartja 
szerdai társas összejöveteleit:

Március 4-én Kepes József* vendéglőjében, V. kér., 
Váci-körut.

11-én Putnoki István vendéglőjében, VIII. kér. 
József-körút 44.

„ 18-án Mezei A ndrás vendéglőjében, IX. kér.
Ráday-utca 23.

25-én M arkhardt András vendéglőjében,
VIII. kor. Mária Terézia-tér 1.

Április 1-én ITudorovics I . vendéglőjében, IV. kér. 
Saskör, Irányi-utca.
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H atósági végzősek.
Kenddel az ipari és kereskedelmi alkalmazottaknak betegi 
ség és baleset esetére vah» biztosításáról szóló 19(17. év- 
XIX. törvénycikk élei beléptetése tárgyában. Kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter 577.34/1907. szám. Valamennyi magyar- 

országi I örvényliatóságának.
(Folytatás.)

Amennyiben a feloszlott pénztár közgyűlése a fenmaradt 
vagyonnak ily értelemben való felhasználását kívánja, az erre 
nézve hozandó határozatban az illető célt megjelölni köteles. 
Ez a cél nem lehet más. mint az illető pénztárhoz tartozott 
biztosításra kötelezett alkalmazottaknak, tehát gyári, illetve 
vállalati pénztáraknál az illető gyár vagy vállalatnál, ipar
testületi pénztárnál az ipartestiilethez tartozó iparosoknál 
alkalmazott biztosításra kötelezett munkásoknak betegség 
esetében valamely irányban való kiegészítő segélyezése, pld. 
rendelő intézet, kórház, sanatórium, üdülőhely stb. létesítése, 
illetve berendezése, vagy a kerületi munkásbiztosító pénztár 
által nyújtott pénzbeli segélyeknek meghatározott módon való 
kiegészítése stb.

A közgyűlési határozat jóváhagyás végett az állami 
munkásbiztosítási hivatalhoz terjesztendő fel

Az állami munkásbiztositási hivatal, ha a közgyűlési 
határozat a fenmaradt. vagyon rendeltetését törvényellenesen 
állapítja meg, a határozatot, a törvénynek megfelelően helyes
bítheti yagy szükség esetén maga állapíthatja meg azt a célt, 
melyre a vagyon fordítandó, a lehetőségig szem előtt tartván 
azt a célt, melyet a közgyűlés a vagyon rendeltetésének 
meghatározásánál követni kívánt.

11a a közgyűlési határozat jóváhagyatott, vagy az állami 
munkásbiztositási hivatal a vagyon rendeltetését maga meg
állapította, a kerületi munkásbiztositó pénztár a feloszlott 
pénztár vagyonát a meghatározott célra köteles fordítani.

Ha a feloszlott, pénztár közgyűlése a fenmaradt vagyont 
a fentebb meghatározott célra maga által választott bizottság 
által kivárja kezeltetni, erre nézve hozott határozatát, ha a 
bizottság egyenlő számban munkaadókból és munkásokból 
alakittatik és ha a bizottság választott tagjai ellen a meg
bízhatóság szempontjából kifogás nem tehető, az állami mun
kásbiztosítási hivatal jóváhagyhatja. 11a a bizottság meg
választása jóváhagyatik, a feloszlott pénztár fenmaradt vagyo
nának meghatározott célra való fordításáról, a kerületi mun
kásbiztositó pénztár felügyelete és ellenőrzése alatt, e bizottság 
gondoskodik.

A feloszlatott pénztár közgyűlése a bizottságban meg
üresedett tagsági helyek miként való betöltése iránt is gon
doskodni tartozik. 11a a bizottság tagjainak száma az eredeti 
létszám kétharmadánál kevesebbre száll le és a megüresedett 
helyek betöltéséről gondoskodás nem történik, továbbá ha a 
bizottság a vagyon kezelésénél szabálytalanul vagy megintés 
daczára gondatlanul jár el, az állami munkásbiztositási hiva
tal a bizottságot feloszlathatja és a vagyont további kezelés 
végett a kerületi munkásbiztositó pénztárnak adhatja át.

Ha a feloszlatott pénztár vagyonában alapítványok vagy 
más természeti, illetve jogi személy tulajdonát képező vagyon
részletek vannak, ezek a vagyonleltárban, illetve az átadási 
leltárban külön feltüntetendők és azok felhasználásánál a 
törvény 190. §-ának negyedik bekezdése szerint kell eljárni.

Ha a feloszlatott pénztárnak a felszámolásnál fedezetlen 
tartozásai vannak, ezek kiegyenlítéséről a kerületi munkás
biztosító pénztár saját vagyonából köteles gondoskodni.

A pénztárak felszámolásánál, feloszlatásánál, úgyszintén 
a biztosított tagok és a fenmaradt vagyon átvételénél s az 
e vagyon miként való kezelésénél és felhasználásánál köve
tendő eljárást közelebbről — szükség esetén — az állami 
munkásbiztositási hivatal állapítja meg.

Kpitési betegscgélyzö pénztárak feloszlatása.

A törvény 197. §~ában az eddig fennállott építési beteg- 
segélyzö pénztárakat is megszüntette és az építési vállala

toknál alkalmazottaknak betegség esetében miként való segé
lyezéséről a 135. §-ban gondoskodik. Az iparhatóságok tehát 
az építési pénztárakat feloszlatni és azoknak a kerületi niun- 
kásbiztósitó pénztár kezelésébe és elszámolásába való átvé
telénél megfelelő módon közreműködni tartoznak.

XI

Iparhatósagi e ljá rás  a törvény éle tbelép tetésénél.

Az iparhatóságok abból a felelősségből kifolyólag, mely 
őket, a munkásbiztosító pénztárak kezelésében és eljárásában 
eddigi törvényes felügyeleti és ellenőrzési jogkörükből kifo
lyólag terheli, a törvénynek és az abban szabályozott mun
kásbiztosítási szervezetnek életbeléptetésénél, az uj szervezet 
végleges megalakulásáig, e rendelet és az állami munkásbiz
tosító hivatal megkeresései és utasításai szerint eljárni tar
toznak.

Hatósági kezelésben leró pénztárak.
. Ha e rendelet amaz intézkedéseinek, melyek a pénztárak 

kedniarra nézve, hogy az illető pénztár önkormányzati szer
önkormányzati szerveinek ideiglenes átalakítására és a pénz
tárak végleges átszervezéséig követendő el járásra vonatkoznak, 
oly pénztárral szemben való végrehajtásáról van szó, mely az 
1907. évi XIX törvénycikk életbelépte alkalmával hatósági 
kezelés allatt állott, e pénztárnál a fentebbi rendelkezések 
szerint való eljárás a kezelő iparhatóság feladata. Köteles 
azonban a kezelő iparhatóság a legrövidebb idő alatt intéz
kedni arra nézve, hogy az illető pénztár önkormányzati szer
vezete a Vili. pontban meghatározott módon újból életbe 
léptettessék.

Vitás kérdések.
Azokat a vitás kérdéseket, melyek e rendelet végre

hajtása, s illetve a törvény életbelépte és a pénztáraknak e 
rendeletben szabályozott átszervezése körül fölmerülnek, vég
érvényesen az állami munkásbiztositási hivatal dönti el, miért 
is e vitás kérdések a nevezett hivatalhoz terjesztendők fel.

XII.
ko rább i b iztosítási szerződések.

A törvény 200. §-a szerint azok a biztosítási szerző
déseket, melyeket a munkaadók alkalmazottaiknak baleset 
esetére való biztosítása végett bezárólag 1906. évi július 
30-ig kötöttek, az országos munkásbetegsegélyzŐ és baleset- 
biztosító pénztárra mennek át, ha azok az országos pénztár 
működésének megkezdésétől számított, egy hónap alatt a 
nevezett pénztárnál bejelentetnek.

Azt az időpontot, melyben az országos munkásbeteg
segélyzŐ és balesetbiztosító pénztár működését megkezdi, az 
állami munkásbiztositási hivatal közhírré fogja tenni.

(Vége következik.)

1  „ S Z L IÁ C S F Ü R D Ö “ izrae lita  |  

te vendéglője f. é. m ájus hó 1-étöl wg

bérbeadandó.
Bővebb adatokkal szolgál Tost Béla fürdő- S  

| |  igazgató ur Szliácson,
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— -— A la p ítá s  éVe 1 8 4 0 .-----------
Ajánlja az üzletében kapható csakis elsőrendű, hízott marha- és borjúhúsokat. 

Különlegességek vendéglősök reggeljére és különös a lkalm akra: hízott rostbeuf és borjúgerinc.
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S Z Á N D R I K
magyar ezüst- és fém árugyár részvénytársaság

Központ: Budapest, IV., Városhaz-tér 2. Detail üzlet: IV., Váczi-utcza 10.
Gyár: Alsóhámor (Barsmegye).

Nagy választék saját gyártmányú a lp a k k a  és  a lp a k k a -e z ü s t  szálloda, vendéglő és 
kávéházi berendezésekben, melyekről szívesen szolgálunk árjegyzék vagy költségvetéssel.
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vétele m elle tt — te ljesít. -----  — .....—
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFÖZÖDE
BU D A PEST-K Ő BÁ N Y Á N .

--------  Fennáll 1854 óta. ....... ........... .......  . -
Az 1900. évi párisi világkiállításon collective a legnagyobb éremmel ((íram i prix) k itün te tést nyert. 

BISZOKMÁNV. 1885. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JUBY-TAG 1896.

V árosi iroda: VIII., ESZTERHAZY-UTCA 6. szám.

Ajánlja: ászok, király, márciusi világos, márciusi sötét, „bajor m ód“, udvari „pilseni mód", 
kétszeres márciusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töltésű palacksöreit 
gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel felszerelt kőbányai palack

sör osztályából.
Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fö lszerelt serfözödénknek évi gyártási képessége 400.000 hek to lite r.

Az ország m inden részében sörraktárosok által vagyunk képviselve; nagyobb rak táraink  Arad-, Szeged-, 
Miskolc-, Kolozsvár-, Nagyvárad-, Nyíregyháza, Temesvár- és Debrecenben vannak.

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

Palacksör-megrendelés : telefon-szám 56—58. JÉ
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Ne hagyja magát reklám vizzel félrevezetni, ha
nem tartson az üzletében valódi ..Ilona-* artézi 
savanyuvizet. Egy és félliter ára 12 fillér.

„ILONA” ARTÉZI VÍZ

íagjobb asztali- és üdítő ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
góa&bajokuál, gyomor- és bolyagbu-

rutnál.

Mattoui Henrik, a
Rendelési czim: ,,«/VPtesífi“ budapesti vendég
lősök szikviz és pezsgőitalok gyár részv -társ., a 
városligeti artézi kút bérlői. VII., Egressy-ut 20/c. 

Telefon 50—72. Telefon 50—72.

I R A N S Y L V A K I A  S E C
LOUIS FR A N C O IS & CO.

9
császári és királyi udvari szállítókB udafok. Fülöp Szász Coburg- Góthai Herceg- Ö Fensége B udafok , 

szállítói.
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... ........... ■ .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■. ■ • ■.
lb elsőrendű kitüntetés

VÉDJEGY.
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üSsSS’
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zr»
'Z ^ s .
XX >

/K»S£ág

FŐRAKTÁR:

BORHEGYI FERENC
Budapest, V., Gizella-tér I. t

ifc ❖  Hors Coneours ❖

VEZÉRKÉPVISELÖK :

RÜDA és BLOCHMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16.

Telefon BUDAFOK 15. szám.

VJ
iXU
w.\x_»
&
•SCí

Sürgönyeim : FRANCOIS BUDAFOK.

<&•

\Xj
■Sa

Miiller K. (ezelőtt M ünstor K.) könyvnyom da nyomása, Budapest, II.. Főherceg A lbrecht-ut 3. sz.
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f i  „ J V l a g y a r  S z a k á c s o k  K ö r e “

ÉRTESÍTŐ JE.
A KÖR EG Y ED Ü LI HIVATALOS KÖZLÖNYE.

M e g h ív ó .
A  „M agyar S z a k á c s o k  K öre"  t is z te le t

te l  m eg h ív ja  a  t. T a g tá r s  U ra t  a  folyó évi 
m á r c ia s  hó  2Ö-án, d. u . ó ra k o r , a  
K a th o lik u s  K ö r-b e li M e u sa  A ^ a d e m ik a  
n a g y te rm é b e n  (IV ., M alu á r-ü . 11.) ta r ta n d ó

G liic k -ü n n e p s é g é r e .
(Megjelenés: Fehér szakács-kabátban).

A * elnökség .

A M agyarországi Szakácsok 
Szövetsége.*)

II. (Beküldetett.)

A Szövetségnek is egyik fontos teendője lenne, 
hogy tagjaiban telébreszsze, élénkítse a társulást, az 
érintkezést, a testületi szellemet.

Szerény nézetein szerint a Szövetség iránti érdek
lődés felköltésére és ébrentartására célra vezető volna 
a szórványosan most is dívó felolvasások mellett, 
melyeket, rendszeresíteni kellene, hetenként egyszer, 
vagy a heti vál. ülésekkel kapcsolatos időben, vagy 
más napon, a Szövetség tagjainak tanító előadást, 
vagy velük vitázás! tartani.

Ezekben minden tag részt vehet és amennyiben 
sikerül érdekes témákat fölvetni, részt is fog venni.

Én a dolgot úgy képzelem, hogy a Szövetség 
vezetősége a tagok közül kiszemeli a tudásban, tapasz
talatban előre haladottakat és megbízza őket. vala
mely szakszerű ténykedés előadásával, megismerteté
sével. A megbízatást az illetőnek el kellene fogadni.

Ne ijedj* nek meg kérem! Nem kell ennek az 
ismertetésnek valamely tudálékos köntösbe bújni, 
vagy szónoki, kathedrai mestermünek lenni. Egyszerű, 
érthető szavakba legyen öltöztetve. Erre pedig mindenki 
képes; különösen mert szakma-dologról lenin* szó.

Az ily előadások tárgyai lehetnek: konyhaveze
tés ismertetése, a munkamegosztás és beosztás. Kül
földi nagyobb konyhák és azokban dívó szokások 
ismertetése. Útmutatások nagyobb és kisebb ipari és 
magánkonyhák kezelésére. Útmutatások a nyers anya
gok beszerzése körüli eljárásra. Útmutatás az anya
gok kezelésére. A főzés és sütés különböző techni
kájának ismertetése. Ételek különböző készitésmódjá- 
nak ismertetése stb.

Ezeket a témákat programmszerüleg összeállít-

*) Körünk egyik előkelő barátja tisztelt meg bennünket ezzel a 
cikkel, melyet érdekessége és megszívlelendő volta m iatt sietünk közre
adni, bár hely szűkéből csak folytatásokban.

halja a Szöv. vezetősége, vagy egy, erre a célra külön 
létesítendő bizottság. Ezen programm egyes pontjai
nak előadására, ismertetésére, azután ki kellene 
jelölni az illető tagot, aki a dologhoz ért és ez 
tartsa meg ismertetését a maga egyszerű módján. 
Az előadás befejezése után ki-ki hozzászólhat a témá
hoz, de ez a hozzászólás az ily előadásoknál nem 
hliet az előadás kritikája.

A vitázásoknál a munka már nem osztható ki 
Erre esetről-esetre vállalkozni kell valakinek, aki a 
vitára felvetendő kérdést tartozik előzetesen bejelen
teni a választmánynak, aki az anyagot vagy elfo
gadja, vagy visszautasíthatja.

A vita-indító mindenkor csak a Szövetség érde
keit istápoló vagy tagjai tudását, ismeretkörét, gyara
pító tételeket vethet föl. Ezt elmondja és hozzá fűzi 
magyarázatát, melynek befejeztével a jelentkezés sor
rendje szerint mindenki hozzá szólhatna a tételhez, 
pro és contra. Megjegyzendő, hogy a felszólalók egy
más között nem, csak a vita-inditóval vitázhatnak. 
Ha ez esetleg kifogyna az ellenérvekből, helyét elfog
lalhatja az, aki a vita anyagát, tovább tudja fejleszteni.

Azt hiszem, hogy ennek a két dolognak a meg
honosítása nem sok gondot okozna s idővel, a Szö
vetség tagjai között nagy népszerűségre találna.

A tudás fejlesztésén kivid, mint föntebb emlí
tem, ez az újítás közel hozná egymáshoz a tagokat 
is, akik ily alkalmakkor megtanulják egymást ismerni 
és becsülni.

Természetes, hogy úgy a tanítási, ismertetési 
előadásoknál, mint a vitáknál a lehető legnagyobb 
egyenjogúságnak, de egyúttal a tisztesség követelte 
fegyelemnek is kellene uralkodni — kizárásával a 
szeszes italok élvezetének, mert ez utóbbinál, külö
nösen az áh.otl magyar természetnél -- könnyen 
száll: »a fejből a fejhez«.

Nem ártana, ha a vezetőség gondot fordítana a 
vállalkozóknál, illetőleg kijelölteknél a. kötelességek 
pontos betartására; talán olyképpen, hogy érzékeny 
bírságot, rójjon ki arra, aki a kiosztott ismertetést 
vagy vállait vitaindítást a meghatározott időben meg 
nem tartja.

A Szövetség vezetőinek munkaköre a mostaninál 
jóval tágabb lesz és kell is hogy legyen, már csak 
az egyesülés nagyobb horderejüségénél fogva is.

Az bizonyos, hogy minden, a felvirágoztatásra, 
gyarapításra, erkölcsi erő gazdagítására s magara a 
belső, úgy adminisztratív, mint szellemi vezetésre 
irányuló munkát, a maga sok apró-cseprő mellék, 
ágaival, a hivatott vezetőség egyedül nem végezheti el

A célszerű munkamegosztás gyorsabb és ered-’ 
ményesebb sikerre vezet. Ezért a vezetőség alakítson
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az olyan ügyek végrehajtására, amelyek nem tartoz
nak a Szöv. létérdekébe vágók közé, tehát nem járnak 
a közgyűlés előtti felelősséggel, a Szöv. rendes tagjaiból, 
a fiatalság belevonásával kisebb bizottságokat, a reájuk 
ruházandó megbízás keretén belül önálló hatáskörrel.

Ilyen intézkedéssel a Szöv. azon tagjainál, akik a 
választmányon kívül állanak, a Sző v.belélete iránti érdek
lődést lehetne felébreszteni és ébren tartani; fiatal, 
tetterős és tettre vágyó elemeket lehetne a közcél 
szolgálatának nyerni és ami szintén nagyfontosságú: 
nevelni lehetne a Szövetség céltudatos továbbvezeté
sére az újabb generációt, amely a lefektetett szilárd 
alapon tovább építene.

Természetes, hogy az ilyen bizottságok műkö
dését, minden önálló hatáskörük mellett is, nem 
volna szabad felügyelet, vezetés nélkül hagyni. A fel
ügyeletet és vezetést pedig csak olyas valaki teljesít
hetné, aki a Szövetség vezetésében is részt vevén, 
garantiát nyújthat az érdekösszeütközések kikerülésére.

Úgy volna a kérdés megoldható, hogy a vég
zendő teendők felosztása után, minden egyes munka
ágra külön szakcsoportot kellene alakítani, megsza
bott hatáskörrel. Minden egyes szakcsoportnak egy 
kirendelendő választmányi tag lenne az elnöke, aki
nek elsősorban az volna a feladata, hogy a munka 
minemüségének megfelelőleg csoport-bizottsági, kisebb- 
nagyobb számú tagot szemeljen ki a rendes tagok 
sorából, kiket a választmány eme minőségükben meg
erősítvén, működésűket az illető v. tag vezetése és 
felelőssége mellett űznék. Minden ilyen csoportbizott
ság köteles lenne a működését feltüntető jelentést 
terjeszteni a választmány elé, havonként egyszer, az 
utolsó havi v. ülés előtt egy nappal.

A csoport-bizottsági propositiók stb. csak a vál. 
jóváhagyása után lennének végrehajthatók. Termé
szetes, hogy a bizottsági elnököknek a vál. ülésen 
feltétlenül jelen kellene lenni.

A célirányos működés ilyen megalapozására való 
tekintettel nagy szigorúsággal kellene eljárni a tagok 
felvételénél.

A Szövetség erkölcsi súlyát nemcsak elősegíti, de 
biztosítja, ha a tagok csak alapos körültekintés után 
vétetnek fel. Aki a Szövetség tagja, annak minden 
tekintetben kifogástalannak kell lenni. Aki jellemben 
szilárd, megbízható, kötelességhü a kúléletben, az lesz 
a Szövetség érdekeinek előmozdításában, védelmében 
is. Pontosság, lelkiismeretesség és buzgóság: ez a 
hármas ige a három hatalmas kőtömb, amelyből a 
M. Szakácsok Szövetségének az időknek és áramla
toknak ellentálló, becsületes épületét lehet és kell 
építeni.

A jelentkező tagok nevét közszemlére kell tenni, 
hogy kiki megtehesse rájuk, illetőleg felvételük ellen 
észrevételeit. (Ez már is így történik. A szerk.)

Hanem számolni kell még azzal is, ami minden 
emberben benne van bizonyos mértékig, a géne-nel. 
Bizony nem mindenki áll oda, hogy akár élő szóval, 
akár írásban, kifogásokat emeljen. Kényes dolog ez 
különösen annak, aki szereti — vagy kérkedni akar 
vele — a kényelmet. Tehát a hirdetés közzététele 
csak fél ellenőrzés. E mellett be kell hozni a tag

felvételekre a golyócskákkal való titkos szavazást 
Akinek a nevénél csak egy fekete golyó esik is az 
urnába, kegyetlenül visszautasítandó.

A felvételre jelentkezést, illetőleg a felvételre való 
eljárás megindítását megelőzőleg a két tag által aján
landó belépni szándékozóval közölni kell az alap
szabályokat és egyébb, a rendes tagokra tartozó íontos 
határozatokat egy szigorú és alaposan megszerkesztett 
tagsági nyilatkozattal egyetemben.

Ezeket a belépni szándékozó akkor kapja meg, 
ha belépésre való hajlandóságát írásban, két rendes 
tag ajánlásával beküldi. A belépési nyilatkozat elfo
gadása után kézbesíttetnének a jelentkezőnek a fen
tebb sorolt dolgok, melyek áttanulmányozására és 
elhatározásának nyilvánítására 7 nap határidő hagyat
nék a belépni szándékozónak.

(Folytatjuk.)

Jurkovich  F erenc em lékezete.
Körünk megalapítójának, Jurkovich Ferencnek 

emlékét megüniepelni rendelte el a múlt évi köz
gyűlésünk.

Ezért alapítónk halála napjának évfordulója alkal
mából f. é. március hó 16-án d. e. 10 órakor gyász
misét mondat körünk a bpesti eskütéri plébánia 
templomban az elhunyt lelki üdvéért; másnap, március 
hó 17-én d. 4 órakor pedig körünk hivatalos helyisé
gében gyászülést tart, melyen az emlékbeszédet elnö
künk: Palkovics Ede mondja.

A gyászülés után testületileg kivonulunk az el
hunyt sírjához, ahol Wrabetz Gusztáv vál. tag beszéde 
kíséretében megkoszorúzzuk halottunk sírdombját.

Tisztelettel kérjük körünk tagjait, hogy úgy a 
szent misén, mint a gyászülésen, meg a koszorú le
tevésénél szíveskedjenek minél számosabban meg
jelenni.

A választm ány.

Tudnivalók.
— Körhelyiségünk. Tudatjuk a t. Tagtársakkal, hogy körünk 

hivatalos helyisége Budapesten, IV. kér., Hajó-utca 5. sz. 
házban van. Itt tartjuk minden keddi köznapon délután választ
mányi üléseinket. *

— Összejöveteleink. Körünk tagjai összejöveteleiket a Buda- 
pe-t, IV., Hajó-utca 5. sz. alatti „Szerb kávéháziban (Márk 
Károly tag társ tulajdona) rendelkezésünkre bocsátott külön 
helyiségben tartják, amely helyiséget minden hétfő, kedd, 
szerda és csütörtök d. u. 4—6 órájáig, ha ezekre a napokra 
nem esik ünnep használhatják tagjaink. Könyvek és szak
lapok a tagtársak rendelkezésére állanak.*

— Urasági szakácsok elhelyezése. Urasági szakácstag. 
jainknak körünk irodája díjtalanul közvetít üresedésben levő 
ily szakmabeli állásokat, ha e végett a jelen Értesítőben 
közölt szabályzat figyelemmel tartásával, körünk elnökségéhez 
(Budapest, IV., Angol Királynő szálloda) fordulnak.

*
— Szállodai-, vendéglői-, éttermi szakácsok munkába helyezése.

Körünk szállodai, vendéglői és éttermi állásnélküli szakács
tagjai részére a Budapesti Szállodások Vendéglősök és Korcs- 
marosok Ipartársulatának ingyenes helyközvetitö irodája köz-
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vetit helyeket. Ez az ingyenes lielyközvetitö iroda, amely
nek szabályos kezelése fölött az ipartársulat kebeléből alakí
tott felügyelő bizottság (ennek egyik tagja körünk elnöke) 
állandóan őrködik: Budapesten, IV., Molnár-utca 5. sz. alatt 
(Telefon szám 732) van. Kérjük tagjainkat, hogy állásközve
títésért csak. ehhez az irodához forduljanak, a jelen Értesí
tőnkben közölt szabályzat szem előtt tartásával.

*
— Tagdíjbefizetések. A postai utánvétellel küldött pénzkül

deményeknek a posta részéről való kiszolgáltatása körüli 
eljárás egyszerűsítése céljából kérjük a t.. Tagtársakat, hogy 
ha utalványon pénzt küldenek, az utalványt „Márk Károly, 
kávéháztulajdonos urnák, Budapes, IV., Hajó-utca 5. szám14 
címezzék és a levágható szelvényen közöljék a küldemény célját.

K ivívott előnyök.
— Hétközi pihenő. A Magyar Szakácsok Köre tagjai közül 

elszegődtetek szállodai, vendéglői és éttermi szakácsnak joga 
van ahhoz, hogy munkaadójától általuk közösen és naphoz nem 
kötötten megállapítandó időben, hetenként egyszer, déli fog
lalkozásának bevégezésétöl, másnap reggelig tartó szabad időt 
kérhessen.

Ezen jogot a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és 
Korcsmárosok Ipartársulata elismerte és felhívta tagjait, hogy 
a szakácsok ilynemű kérését teljesítsék. A saison- és kisegítő- 
szakácsok ily szabad időre aem tarthatnak igényt.

— A havi fizetéseknek két részletben kifizetése. Azon állandó 
alkalmazásban lévő tagjaink, akik szállodában, vendéglőben 
vagy étteremben működnek, a havi fizetésüket, minden egyéb 
szokások és jogok csorbítása nélkül, havonként két egyenlő 
részre osztva kaphatják és pedig 16-án és 1-én utólagosan, 
a törvényes levonások esedékes részének levonásával.

Figyelm eztetés.
A választmány figyelmezteti azon tagtársakat, akik 

1905., 1906. és 1907. évről vagy 1906. és 1907. évről tag
díjjal vannak hátralékban, hogy ezen hátralékukat a f. évi 
március hó 15-ig annyival is inkább fizessék be, mert ellen
kező esetben töröltetnek a tagok sorából és tartozásuk bírói 
utón fog behajtatni.

*
Figyelmeztetjük körünk tagjait, hogy mindenkor ponto

san közöljék körünk titkárával; Beer Józseffel (Budapest, IV., 
Angol királynő-szálloda) pontos lakáscímüket vagy lakás-, 
illetve helyváltoztatásukat, mert ellenkező esetben nem kapják 
meg havi Értesítőnket.

Tudósítás.
— A Magyarországi Szakácsok Szövetségének megalakítása.

Azon célból, hogy körünk működését kiterjeszthesse, hogy az álta
lunk nyújtható előnyökben a szakácsok minél nagyobb számát 
részesíthesse és érdekeik megóvására tömörithesse, kimondotta 
az 1907. évi december 30-án megtartott közgyűlésünk, hogy 
a Magyarországban működő összes szakácsok bevonásával ala
kíttassák meg a Magyarországi Szakácsok Szövetsége.

A szövetség alapszabályainak kidolgozására szükebb-körü 
bizottságot küldött ki, amely bizottság már f. é. március 
hó 3-án beterjesztette eredményét.

♦
— A tagsági dijak felemelése. Az elnökség tudatja a t. tag

társakkal, hogy az 1907. évi december 30-án tartott köz
gyűlés kimondotta egyhangúlag, hogy tekintettel a megkívánt 
és kifejtendő fokozottabb működésre és az ezekkel járó 
nagyobb kiadásokra, a körtagok tagsági diját a f. évi január 
hó 1-től kezdődöleg 1 korona helyett, két koronában álla
pítja meg.

Ezt azzal a megjegyzéssel adjuk tudtára tagjainknak 
hogy a f. évre eddig történt befizetéseik ily értelemben érvé
nyesíttetnek.

Felolvasás.
— A legközelebbi felolvasás f. é. március hó 10-én, ked

den, d. u. 4 órakor lesz; tárgyát a szocializmus ismertetése 
fogja képezni. Kérjük összes tiszteletbeli, pártoló és rendes 
tagjainkat, hogy ezt a felolvasást, amely (Bpest, IV., Hajó
utca 5. sz. „Szerb Kávéház**) hivatalos helyiségünkben lesz, 
megjelenésükkel megtisztelni szíveskedjenek.

A választmány.
*

A múlt számunkban hirdetett, ez évi első fel
olvasásra, amely február 18-án ment végbe, nagy
számú hallgatóság előtt, Oláh-Gyárfás Artúr v. p. tag 
szolgáltatta az anyagot. Mondanivalóját azonban — 
mert abban gátolva volt — nem ö, hanem Wrabetz 
Gusztáv v. tag adta elő; úgy a tárgy, mint a felolvasó 
iránt nyilvánult élénk érdeklődés és tetszés mellett.

Értesítőnk csekély terjedelme miatt a felolvasás 
egész anyagát — sajnos — nem közölhetjük, de 
főbb vonalaiban a következőkben adjuk közre.

Nem tévedek, ha azt állítom, hogy a magyar konyha 
aláhanyatlása, a magyar szakácsok közönyösségen múlik.

Az inyes mesterség hány kiváló változata dicséri a 
magyar konyhát! A magyar gazdasszonyok legfőbb erénye a 
magyar konyha s bizony mi, akik művelői vagyunk a szakács- 
művészetnek, a híres magyar menyecskék legszebb tudomá
nyának megástuk a sírját.

Sokan azt hiszik, hogy a magyar konyha nem alkalmas 
arra, hogy „müvészet“-té fejlődjék s hogy a magyar konyha 
nem alkalmas változatosságra. Ennek megcáfolására leghelye
sebb, ha például bemutatom a 18-ik század magyar asztaltar
tását, mely históriai adatok fényesen igazolják a magyar 
konyhának már századokkal ezelőtt elismert híres voltát.

Már a pogáuyok, későbbi századokban pedig a keresz
ténység elterjedése idejében a fény, mód és pompa kifejtésére 
lakomák is szolgáltak. Őseink, ép úgy mint mi, 3 főétkezést 
tartottak. A reggelinél a kávé-, tea-, csokoládéivás csak 
a 17. század végén lévén divatossá, addig a reggeli bor 
helyét az égetett bor különböző nemei, a fahéj víz, a fenyő
víz, szilva,- meggy-, cseresznye- és egyéb gyümölcsnedvekböl 
készített italok foglalták el, melyek között az égetett borok 
királyának az úgynevezett „élet vizét," tartották.

Szívós természetű őseink azonban nem érték be efféle 
viz-ételekkel, hanem e mellett a húsételek is sorra kerültek.

A reggelinél fontosabb volt a d. e. 10 órakor tartott 
ebéd és az este 6 órai vacsora, miket később 11 és 7 órára 
halasztottak. A terítés, az ebédelés előtti ceremóniák leírása 
nem férne el egy felolvasás keretébe, azért tisztán az ételek 
felsorolására szorítkozom, melyek említése elég meggyőző arra, 
hogy elődjeink is magyarhoz méltóan: jól szerettek lakmározni.

Mint most, úgy abban az időben is legfőbb a húsétel 
volt. Sültek nem igen kerültek asztalra, inkább a főtt hús
félék, mindenféle főzelékkel. A marhahúst ették sülten, főzve 
tormával, de a manapság divatos mártások nélkül. Leggyako
ribb ételek voltak a káposzta, borsó, lencse, árpakása, a mustos 
pecsenye, melyhez marhahús levében főzött szőlőszemeket 
szedtek, nem különben a torpecsenye, melyet kész musttal 
főztek, továbbá a tehénhus vadalmával, a legkülönbözőbb 
formában készítve. Rajongással emlegették a káposztáshust, 
melyről azt tartották, hogy a magyar gyomorhoz illőbb étke, 
nem ismernek. A káposztát nem csak marha- és sertéshússal, 
hanem libával, kacsával és más szárnyasokkal együtt fözték-

A borjú-, bárány-, disznó-, hizlalt kappan-, lúd- és kacsa, 
húst mindenféle cifra mártásokkal ették. A tyukhust szerették 
metélt tésztával, a kappant laskával. Általában kedvelték a 
tésztafélét. A húsféléknek igen fűszereseknek kellett lennie
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mert például a tejfellel készített húst sáfránynyal, gyömbérrel, 
szerecsendióval, szegfüvei, fahéjjal készítették. Úgy látszik, ez 
az étel volt, a mai paprikás elődje. Ismeretes volt a ma is 
kedvelt ludaskása, a lúd petrezselyemmel, tormával, csirke 
szölö-egressel, borjumáj tormával, tüdő ecettel, hagymával, 
borjumáj rántva. Érdekes, hogy a vad szárnyasokat nem 
adták fel önálló ételül, hanem rendesen disznó- vagy borjusült 
mellékletéül.

A gyümölcs természetes állapotban sőt befőzve sem 
maradhatott el.

A most felsorolt ételek azonban csak a hét öt napján 
kerültek asztalra, böjti napokon húsról szó sem lehetett, még 
halról sem.

A hal elkészítésinek módjainál már díszítések is nyer
tek alkalmazást, különben pedig vajban sütötték s sóban főz
ték. Előkelőbb házakban napirenden voltak a rák- és csiga
félék élvezése. A csigát olajjal ették.

A tésztafélék között találjuk a lisztből, tejből, tojásból 
készült ételeket, pl. a tejfeles metéltet, a rizstésztát stb., melyek
ben szerepel a fahéj, nádméz, mán olatej stb. A rétes, lepény, 
túróval töltött s karikával kimetélt bélés, almafánk, tojásos 
kalács, túrós étek, csöröge, kürtös kalács, nagyobb lakomák
nál pástétom

A levesevést a német szakácsok hozták divatba, kiket 
gazdag főurak hozattak be az országba s kik akkor kezd
ték meghonosítani a különféle idegen ételeket is. Ez időtől 
lehet számítani a magyar konyha átváltozását is.

A burgonya, paprika és kukorica megismerése termé
szetesen sokban hozzájárult az ételek változatosabb előállí
tásához.

Látjuk, hogy már a régi időben is milyen fejlett volt a 
magyar konyha; azt mondhatjuk: majd ott volt, hol most; 
de fejlődni bizony semmit sem fejlődött azóta, mert nem volt, 
aki fejlesz ze . . .

Én ennek okát egyrészt abban is látom, hogy nincs 
alkalma megismerkedni mindenkinek a magyar szakácsság 
történetével. Nekünk alig van egv-két szakmunkánk míg a 
külföldieknek egész irodalmuk van a szakácsságról. Nem volna 
megvetendő eljárás, ha az egyesület minden eddig megjelent 
szakmunkát beszerezne, sőt a szükségesekre pályázatot hir
detne. Én hiszem, hogy ilyen eljárásokkal meg lehetne törni 
a közönyösség jegét, ami csak hasznára válna az egyesület 
tagjainak és a Magyar Szakácsok Körének.

H atározatok.
Ezen cim alatt közöljük a t. tagtársakkal mindazon 

közgyűlési s választmányi határozatokat, amelyeknek közzé
tételét és ismerését körünk és tagjaink érdeke megkívánja.

1908. január 7-én:
8. sz.) Kiifiondja a választmány, hogy a tagfelvételre 

jelentkezők nevei 8 napig kifüggesztendök, amely idő alatt a 
belépni kívánók elleni észrevételek Írásban benyújtandók az 
elnökséghez. Akik ellen észrevétel nem tétetett, igazoló irataik 
felmutatása után felveendők.

16. sz.) Kimondja a választmány, hogy az 1908. év 
folyamán a vál. ülésekről, értekezletekről elfogadható Írásbeli 
elöleges kimentés nélkül távolmaradó választmányi rendes-, 
pót-, számvizsgáló- vagy egyéb bizottsági tag minden egyes 
távolmaradás után egy (1) koronát köteles fizetni.

. 1908. január 14-én :
24. sz.) Kimondja a választmány, hogy Dittmayer András 

és Schrettner Pál szakácsokat fölveszi a kör rendes tagjai közé.
1908. január 21-én:

32. s z ) Kimondja a választmány, hogy nehogy körünk 
elnöksége vagy a Bp. Száll, és Vend. Ipartárs. ingyenes hely- 
közvetítő irodája haszontalan zaklatásoknak legyenek kitéve, 
ezentúl csak személyes meggyőződés révén szerzett konkrét 
szabálytalanságot tegyenek panasz tárgyává.

34. sz.) Kimondja a választmány, hogy nmsgu Esterházy 
Ferenc gróf ttbeli tagnak 100 koronás adományáért köszönetét 
jegyzőkönyvbe iktatja és hogy Kopácsy János r. tagnak könyv- 
adományáért köszönetét mond.

1908 január 28-án:
42. sz.) Kimondja a választmány, hogy id. Biirgev Gyula 

és ifj. Biirger Gyula r. tagokat, hátralékos tagdíjuk irányában 
fennálló jogos követelésünk fentartásával, 1908. évi március 
hó l-ével töröli a kör tagjainak sorából.

45. sz.) Kimondja a választmány, hogy gondoskodása 
tárgyát fogja képezni egy társ-alap létesítése.

47. sz.) Kimondja a választmány, hogy köszönetét, szavaz 
Weber György v. tagnak azért, mert édes atyjának szakács
szabadító levelét a kör ilynemű gyűjteményének ajándékozta.

48. sz.) Kimondja a választmány, hogy fölveszi a kör 
íendes tagjai közé Czetk Mihály és Abrazarde F. szakácsokat

H irdetés.
Élelmezési, háztartási és konyham űvészeti 

kiállítás Tem esvárott 1908 április 11-től 30-ig.
Ezen kiállítás végrehajtó-bizottsága megtisztelt ben 
nünket azzal, hogy felhívást küldött a kiállításban 
való résztvételre.

Ezt tudomására hozzuk körünk tagjainak.
Aki a kiállításban részt óhajt venni, szíveskedjék 

ebbeli szándékát a f. é. március hó 5-éig bejelenteni 
körünk elnökségének, lehetőleg a kiállítandó szakács- 
művészeti tárgy megjelölésével.

Ezen bejelentéssel egyidejűleg köteles minden 
vállalkozó tag az elnökségnek beküldeni 20 korona 
bánatpénzt., amely összeg azon esetben, ha a kiállító 
tárgya a kiállításról lekésik vagy elmarad, körünk 
pénztárába kebeleztetik, ellenkező esetben visszaadódik 
minden levonás nélkül a beküldőnek.

Minden bővebb tájékoztatással szívesen szolgál 
körünk titkára.

A választm ány.

K érdő in .
Az elnökség kéri a t. tagokat, hogy tagsági dijaikat 

pontosan fizessék he; egyúttal szíveskedjenek pontos lakás 
címeiket a titkárral minél előbb közölni, hogy Értesítőnk 
minden számát, megkaphassák.

••
Üzenet.

— Minden, az értesítőt illető levél, közlemény, minden 
kérdezösködés körünk titkárához: Beer Józsefhez (Budapest,
IV., Angol királynő-szálloda) intézendő. Választ kívánó leve
lekhez válaszbélyeg csatolandó. Egyébként a feleleteket ezen 
rovat alatt közöljük.

— Postautalványnyal beküldött tagsági díjfizetések után 
a kör csak akkor küldi meg a nyugtatvány-szelvényeket, ha 
a befizető egyúttal beküldi a válaszbélyeg diját is.

— K. R. Budapest. Mint látni méltóztatik. most valamics
kével több jelent meg a cikkből. Magunk sajnáljuk legjobban, 
hogy nem áll több hely a rendelkezésünkre. Ne tessék neheztelni.

KI . . . .  R. szakács Budapest. A beküldött ismertetést 
érdekesnek találjuk és még sem közölhetjük, mert nem ismer
jük a fonást, ahonnan merítette. Tessék ezt megnevezni és 
akkor — ha szabad — helyet szorítunk neki.
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