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szállodai, vendég lő i és kávéházi s ze m é ly ze te t e lhe lyező  és m inden
nem ű ü z le tek  adás-vevés kö zve títé sén ek  ügynöksége  

B U D A P E S T ,  VI., Nag-ymező-utcza 7. (B eliczay  kávéház).
Táviratok ezime; OROSZ ÖDÖN, Budapest.

Mély tisztelettel hozom a helybeli és vidéki szállodás, vendéglős 
és kávés urak, valamint az c szakmához tartozó összes személyzet 
szives tudomására, hogy VII. kér., Gróf Hadik palotában levő 
elsőrangú és széles körben hírneves szállodai, vendéglői és kávéházi 
személyzetet elhelyező, valamint üzletek adásvevést közvetítő Irodá
mat VI. kér., Nag-ymezö-utcza 7. B eliczay  kávéház elkülönített, 
külön bejáratú helyiségébe áthelyeztem.

Tiszteletteljesen aziránt kérem föl igen tisztelt megbízóimat, de 
egyáltalán mind a vélem üzleti összeköttetésben lévő egyéneket, hogy 
bizalmukkal úgy mint ezideig, úgy ezután is szerencséltetni méltóztás
sanak. Egyben még azt is hozom t. czimed szives tudomására, hogy 
irodámban szakmánkat gyökeresen értő egyéneket alkalmazok, ezért ki 
van zárva az irodám folytán küldendő személyzettel való elégedetlenség. 
Szives parancsainak gyakori megnyitását kérve vagyok teljes tisztelettel.

GROSZ ÖDÖN.
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Magyarország vezérképviselője: PARIS VILMOS.
llu d ap cst, VI., K irál.y-utcza 54

Lakmann és H asse
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B udapest, W esselényi-u . 66 . ajtó  20.
Elvállalnak épület- és javítási munkákat.
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---------------------------- -----------------------— -  kávéimnak es
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m ázoló  m u n k á it  a  legszebb k iv itelben  és a  legelő- O l  
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M ííliely: Szövetség-uteza 3S. sz. a. 0

Csász.és kir. szab. jégszekrénygyár!
Seif ért Henrik és fia

Ezennel bátorkodunk 
t. vevőink és a n. é. 
közönség becses tudo
mására adni, hogy ez 
év kezdetével a jég
szekrény-, hűtő-, fa
gyasztó- és konzerváló 
készülékek gyártását 
megkezdtük.- - Készít
ményeink az eddigi 
más gyártmányokat 
jóval felülmúlják,mert 
a technikai tudomány 
legújabb vívmánya se

gítségével, legjobb 
anyagból, szilárd és 
Ízléses kivitelben ké

szülnek.

B ud apest, V II. k ér ., Dot>-utcza 9 0 . szám .
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Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar
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, , SEGLDEK ÉRD EK EIT  ELŐM OZDÍTÓ SZAKLAP.
A „SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCZÉREK ÉS KÁVÉSSEGÉDEK ORSZÁGOS NYUGDÍJ-EGYESÜLETE"

A „DEBRECZENI SZAB. KIR. VÁROSI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK ÉS KORCSMÁROSOK
IPARTARSULATA",
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Szerkesztőség ős k iadóhivatal : 
B u d a p est, V I. k ér., V á cz i-k ö ru t 61. szám . 

Hirdetések felvétele ugyanott.
K é z ir a to k  nem  a d a tn a k  v is s z a .

Küzdelem a létért.
A ^Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartár-

sulatá«-nak actioja a borértékesitö szövetkezetek ellen.

(F. K . L .) Nyomnak, szorongatnak bennünket min
denfelől! Állam és város, valahányszor csak a hiányok 
fedezéséről vagy uj jövedelmekről kell gondoskodniok, 
első sorban m ár is roskadásig terhelt iparunkra vetik 
tekintetüket, a melyből még mindig uj erő és jövedelmi 
forrásokat vélnek kipréselhetni. De mindez nem elég. Most 
m ár nemcsak eddigi szorongattunk tartják kezüket tor
kunkon, nehezítik meg és teszik kétségessé megélheté
sünket, hanem az ország egyik leghatalmasabb és hatal
masan portált osztálya a borterm elők és azok előharezosai, 
kik tetszetősen hangzó agrár jelszavak és érdekek han
goztatása mellett irtó csapást készülnek mérni amúgy is 
tönkretett iparunkra.

Nem elég, hogy az állam már eddig is annyi és 
annyiféle adót mért iparunkra, amennyivel statisztikailag 
is kimutatható adatok szerint egyetlenegy iparág sem 
járul az államháztartás egyensúlyának fentartásához; nem 
elég, hogy községi telkeink már-már elviselhetlenekké 
nőttek az évek folyam án;nem  elég, hogy a fővárosban 
alig tudunk megküzdeni a szakavatlan és iparunkat 
teljesen discreditált, illoyális és tisztességtelen concur- 
rentiával, vidéki korcsmárosainkat pedig teljesen tönkre 
tették a szatócsok, mindez nem elég, az irtóháborut 
tovább kell folytatni. A földművelésügyi miniszter egy 
olyan pillanatban, mikor kabinet-bemutatkozás leven, 
programmját kellett kifejtenie s ezt minél hangzatosabban 
akarta megtenni, híven feladatához, kitűzi a földmivelés 
ügyei érdekeinek zászlaját és kijelenti, hogy ezután a 
szőlőtermelő gazdák érdekében a borértékesítést szövet
kezeti alapon szándékozik eszközölni és hogy eszmé
jének minél nagyobb tetszetősséget kölcsönözzön a 
szövetkezetek esetleges ellenségei ellen, nyomban hozzá
teszi, hogy mindez kizárólag a magyar bor regi jó hír
nevének helyreállítása érdekében történik.

Azok, kiknek szemeiben a földművelés érdekei a 
szentek-szentje s kik előtt a legfontosabb államérdek is 
eltörpül, ha agrár érdekekről van szó, hangos üdvözléssel 
fogadják a szerintük életmentő eszmét, belekapaszkod
nak a  sarkába és csodálnivaló gyorsasággal elkészülnek 
a tervezettel, ainelylyel a nagy műt megvalósitni szán
dékoznak. Szinte azt hinné az ember, hogy ezt a bölcsek 
kövét, ezt az egyetlenül üdvözítő mesés orvosságot 
eddig rejtve tartogatták volna szekrényük fiókjában.

így most is! Az »Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület« s az ennek zászlója alatt a földmivclésügy 
érdekeit szolgáló szaklapok csak erre vártak. Alig hang

zott el az ige, nyomban kipattant a sikra az apostolok 
kisded serege és testté tette, a mi az üdvözítő minisz
teri ajakról csak szándékkép hangzott el.

Ámde árt a tulbuzgalom s a lázasan siető kéz, 
melylyel az agrárizmus bajnokai a termelők szemei 
elől elgörditették a boldogabb jövőt eltakaró függönyt 
leleplezte a szövetkezeti mozgalom igyekezeteinek czélját, 
mely nem a magyar bor régi jó hírnevének helyre
állítása, mint inkább a bortermelés és kereskedelem 
állami monopóliummá tétele állami subventióval és 
kedvezménynyel lehet bár ez is kétséges — a bor
termelés javára, de egész bizonyosan a borkereskedelem 
és a vendéglősipar teljes tönkretételére.

Kétkedéssel s aggodalommal lelkűnkben, hallottuk 
az igét s aggodalmunk beigazolt midőn hallottuk, ho
gyan akarják azt a szövetkezeti eszme előharezosai 
testhez juttatni. Kitűnt, hogy nem a termelők és a ter
melési érdekek, hanem a borkereskedelmi érdekeknek a 
kereskedelem kezéből kivételéről és a vendeglősipar 
tönkretételéről van szó.

Nyomban a midőn ezen igazi és tulajdonképeni 
czélzatról szemeink előtt a lepel lehullott, felemeltük 
ellene tiltakozó szavunkat. Ugyanolyan igazságszeretettel 
a melylyel a hivatott hatóságok mellé álltunka borhamisítók 
elleni küzdelemben, ugyanoly őszinteséggel állottunk a 
tisztességes és loyalis borkereskedelem érdekeinek védői 
közé, még pedig ugyanabban a pillanatban, a melyben 
meggyőződtünk arról, hogy a kereskedelem kinövései 
ellen indított hajsza tulajdonképen nem más, mint terv
szerű hadjárat a termelők érdekében a kereskedelem 
és a vendéglősök ellen.

Ép ezért lelki megnyugvásunkra szolgál, hogy a 
»Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata«. mely már oly gyakran bizonyult a ven
déglős érdekek hivatott őrének, helyesen felfogván a 
fenyegető veszély nagyságát, erélyes mozgalom meg
indítására határozta el magát a borkereskedelem és 
vendéglősipar fenyegetett érdekei megvédelmezésc czél- 
jából és hogy e mozgalomba, annak jelentősége és 
erkölcsi súlya növelése czéljából az alább közölt átirattal 
belevonta a budapesti és az ország valamennyi keres
kedelmi és iparkamaráit. Amidőn az alábbiakban az 
ipartársulatnak a budapesti kamarához intézett átiratát 
a tervezett szövetkezetek létesítése ellen teendő intéz
kedések tárgyában egész terjedelmében közöljük, re
méljük, hogy az nem fogja kikerülni az ország ipari cs 
kereskedelmi érdekei hivatott őrének, Hegedűs Sándor
nak figyelmét és ily utón sikerülni fog sokat sanyar
gatott iparunk feje felől ezt a legújabb vészteljes felhőt 
is eltávolitanunk.

Az átirat szövege a következő:
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Tekintetes kereskedelmi és iparkamara!
D arányi Ignácz földmivelési miniszter ur ő nagy- 

mcltósága a költségvetési vita folyamán mondott expo
zéjában többek .között kijelentette, hogy jövőben a bor
értékesítést szövetkezeti alapon és saját ügykörében 
szándékozik eszközölni.

Ezen programm megvalósítására ő Nagyméltósága 
meg is tette az első lépést és ez évi márczius 13-ról 
keltezett meghívójával egy megtartandó értekezletre 
hívja össze a szőlősgazdákat, megbeszélni a módozatokat 
és eszközöket, melyekkel a bor értékesítésének szövet
kezeti alapon és országosan leendő szervezése meg
valósítható lenne.

A miniszter a legmesszebb menő anyagi és erkölcsi 
támogatást helyezi kilátásba e törekvés előmozdítására.

A felhívás élénk visszhangot keltett az érdekelt 
szőlősgazdák s általán a gazdák köreiben, szócsövük a 
»Borászati L apok« ez évi 19-dik május 7-ről keltezett 
számában a miniszteri meghívó köpönyege alatt meg
jelent már a leendő borértékesitő szövetkezet tervezete, 
melyet az Országos Magyar Gazdasági Egyesület ez évi 
ápril 29-iki ülésén tárgyalt és az egybehívandó enquéte 
tárgyalása alapjául el is fogadott.

Előre kell bocsátanunk, hogy jogosnak tartunk 
minden küzdelmet, melyet társadalmi osztályok, érdek- 
csoportok, érdekeik megvédésére, czéljaik előmozdítá
sára egyenlő fegyverekkel vívnak, de élénken tiltakoz
nunk kell minden oly verseny ellen, melyben az egyik 
érdekcsoport egy másiknak vagy többnek rovására 
állami szubvenczióval, állami protekczióval küzd. Mint
hogy pedig a szőlősgazdák mozgalmában és főképen az 
említett javaslatban azt látjuk, hogy itt egy érdekcsoport 
állami támogatás mellett kezd akcziót a mi, vendég
lősök és borkereskedők létérdekei ellen: fel kell emel
nünk tiltakozó szavunkat e törekvés ellen, óvást kell 
emelnünk, nehogy agrárius jelszavak, agrár érdekek 
hangoztatása mellett, egy osztály javára uj monopólium, 
államilag védett borkereskedés, borring létesülhessen.

Ismerjük a tekintetes kereskedelmi és iparkamara 
buzgalmát, rnelylyel tagjai érdekeinek előmozditásán 
mindenha fáradozik, meg vagyunk győződve, hogy az 
emlitett tervezetben a borkereskedőket fenyegető vesze
delem nem kerülte el nagybecsű figyelmét s ha mégis 
a fenti tervezet megvalósítása ellen most együttes 
akczióra hívjuk fel a tekintetes kamarát, teszszük ezt 
egyedül azon indokból, hogy a közös érdekeink ellen 
intézett támadás együttes védelemre, zárt sorokban találjon 
bennünket vendéglősöket és borkereskedőket.

Ne kicsinyeljük a veszélyt, tekintetes kamara!
Figyelmeztessük a csirájában levő szövetkezet in

tézőit, hogy a fogyasztók és kereskedők érdekeire nyil
vánvalóan sérelmes tendencziákat, főképen a szövet
kezeteknek tervbe vett italmérési, palaczkozott boroknak 
clárusitási és kis mértékben — egy hektoliteren alóli 
mennyiségben eladási funkezióit a javaslatból hagyják 
ki és gondolják meg jól, hogy a borkereskedő és 
korcsmáros az ily czélzattal létesült szövetkezetekben 
mást, mint konkurrens vállalatot és üzletet, nem láthat; 
ki van tehát zárva, hogy szükségletét a szövetkezettől 
szerezze be, ki van igy zárva az is, hogy a szövetkezet 
prosperálhasson.

Figyelmeztessük a szövetkezet tervezőit az országos 
mintapincze vajúdására, állami támogatás mellett is szo
morú sorsára. Ezen intézmény prosperálásának is akkor 
szegték útját, midőn ügykörébe a palaczkozott borok 
elárusitását felvették s a kereskedő és korcsmáros nya
kára konkurrens vállalatul létesítették; figyelmeztessük 
a termelők nagy csoportját, hogy a borászati szövet
kezet túlmegy hatáskörén, ha mást czéloz, mint a ter
melvén yek tisztaságát, megbízhatóságát, a magyar borok 
jó hírnevét emelni, mig ha főkép a borászati szövet

kezetekről eddig is táplált meggyőződésünket, hogy t. L 
náluk tiszta bort öntenek a pohárba, csak erősbiteni 
törekszik: támogatói, vevői közt fogja látni a borkeres
kedők és konzumensek egész hatalmas csoportját.

Hívjuk fel végül a földmivelési miniszter ur figyelmét 
arra, hogy ezen szövetkezeteknek állami támogatásával 
mig egyrészt a versenyt irreálissá teszi, másrészt meg
élhetésünket nehezíti meg, sok oldalról veszélyeztetett 
létérdekeink ellen intéz egy újabb támadást. Mutassunk 
reá azon körülményre is, hogy a borkereskedő és 
korcsmáros-szövetkezetek megvalósításának nyomában 
számos borkereskedő és korcsmáros tönkrejutása jár,, 
számos adóalanynak elenyészte következik, mi a kincs
tári bevételek, fogyasztási adók jelentékeny csökkené
sében fogna az államra hátrányosan nyilvánulni.

Kérjük meg együttesen a miniszter ur ő Nagy
méltóságát, hogy ha már a szőlősgazdák érdekében a 
szövetkezeti intézményt meghonosítani mellőzhetlennek 
találja, oly irányba terelje az összehívandó enquéte 
munkálatait, hogy a tervezetből kihagyassék mindaz, a 
mi érdekeinkkel és mint fentebb jeleztük, a szövetkezet 
jól felfogott érdekeivel is ellenkezik, különösen kizá- 
rassék a szövetkezet funkeziói közül az italmérés, palacz
kozott boroknak eladása és általában bornak 100 literen 
alóli mennyiségben elárusitása. E  ténykedések mellőzé
sével is elég teendője lenne a szövetkezetnek a bor- 
javitás, a termelvények tisztaságának emelése és a  
szőlősgazdák anyagszükségletének, hiteligényeinek, szö
vetkezeti alapon leendő kielégítése terén.

Összegezve az elmondottakat, mi a szövetkezeteknek 
monopolium-jellegü korcsmáltatási és borkereskedői tény
kedésében látjuk a veszélyt, melynek elhárítása végett 
tisztelettel felkérjük a tek. kereskedelmi és iparkamarát:

Méltóztassék lehetőleg a vidéki kam arák bevoná
sával a borértékesitő szövetkezetnek érdekeinkre sérelmes 
tendencziája ellen egy országos mozgalmat megindítani, 
méltóztassék az ellen saját kebeléből a földmivelési 
miniszter úrhoz felírni, a vidéki kam arákat hasonló fel
iratok szerkesztésére és felterjesztésére felkérni, alulírott 
ipartársulatot pedig e tárgyban hozott elhatározásáról 
értesíteni.«

A képesítésről.
— Nyílt válasz Sugár Ignácz, miskolezi kér. és iparkamarai 

h. titkár ur hasonczimü czikkére. —
I.

{B—aé) Midőn f. hó 20-iki számunkban készséggel 
adtunk tért a képesitésről irt dolgozatának, tettük ezt 
azért, mert elvünk az, hogy mindenkinek nézetét tisz
teljük, aki a vendéglős ipar ügyeivel — bajaival komolyan 
foglalkozik és mert valahára megszólalt azon tekinté
lyes hivatali kar egyik tagja, aki a vendéglős ipar ügyei
vel behatóan foglalkozott és annak sérelmeit, terheit, 
nyomasztó küzdemeit ismeri.

És csak sajnálatunknak adunk kifejezést, midőn 
épen Öntől kell hallanunk annak az ügynek tám adásá t 
illetve elítélését, melynek védelmét épen a kam arákban 
Önre szerettük volna bízni.

így sem mondunk le azon reményről, hogy előadá
sunk alapján sikerülnünk fog Önt ügyünk igazságos tám o
gatására m egnyernünk; ennélfogva áttérünk az ügy tulaj- 
donképeni tárgyalására.

Az általános részben elmondott fejtegetések egyik 
conclusiója az, hogy a képesítés iránt va ló  törekvés 
alapja és k iindu lási pontja m a sem m ás , m in t a  megél
hetés érdekében a verseny lehető kiküszöbölésé és korlá
tozása.

Ezen állítás ereje látszólag igen szilárd alapon 
nyugszik, azonban nyomban megdönthető, ha azt állít
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juk, hogy hiszen minden cgyednek, iparral foglalkozó 
m esternek vagy főnöknek — tartozzék az bármely ipa
rághoz —  a mai terhes élctküzdelmek mellett — de 
igy volt az a múltban is — szüksége van segítő mun
kásra, legyen a munkások száma bármily csekély, legyen 
a  segédm unkások minősége bármily gyenge, tehát 
kezdő munkaerő vagyis hacsak tanuló is. Ez elvitathat- 
lan tény, mely további bizonyításra nem szorul.

És ebből mi következik?
Egyszerűen az, hogy a verseny kiküszöbölésének és 

korlá tozásának még a gondolata is k i  van  zá rva , mert az 
iparos maga neveli fáradozást nem ismerő munkájával, 
tanításával a versenyt; vagyis akár akarja, akár nem 
akarja:az iparos a versenyt, am ire  az életfentartási viszo
nyok kényszerűik. Egész más elbirálás alá esik azután 
az a jogos követelés midőn az összes iparosok főtörek
vése az, hogy a tisztességtelen versenyt elitéljék, cllctie 
küzdjenek, és lehetőleg kiküszöböljék és korlá to zzák

Ami a képesítéshez kötött várakozás kudarczá t illeti 
tizenöt esztendei fennállása után, ezt minden opponá- 
lás nélkül aláírjuk ; de egyúttal nem mulaszthatjuk el 
hangsúlyozni, hogy ez a  csalódás azért következett be, 
m ert ipart örvény link úgy, amint van, rossz és tarthatatlan.

Hiszen a képesítéshez kötött iparágak gyakorlása 
bárkinek engedélyezve lesz, ha egy szakbeli, képesített 
egyént nevez meg üzletvezetőül és igy még azon ipart- 
üzőknek is küzdeniük kell ezen egészségtelen verseny ellen, 
akiknek iparuk képesítéshez van kötve.

Épen azért midőn az ipartörvény revisiójáról van 
szó, ezen nagyfontosságu kérdés oly irányban lesz meg
oldandó, hogy csakis azon egyének önállósíthassák m agu
k a t és csakis a sa já t nevük alatt, a k ik  mesterségüket a 
tö ltényben  előirt módon m egtanulták .*)

Hogy azonban a vendéglős-ipar mit remél a képe
sítéssel, ez azon kérdés, melylyel behatóan akarunk fog
lalkozni és azért a legkisebb részletre is ki keli terjesz
kednünk közművelődési, közegészségügyi, közgazdaság i és 
ip a r i szempontból.

T ehát kezdjük a közművelődésnél.
Hazánkban a  statistika szerint körülbelül 30.000 

szállodás, vendéglős és kocsmáros van, tehát oly tekin
télyes számú, ugyanazon iparral foglalkozó egyén, kik
kel az ország vezetőinek számolniok kell. Hogy eddig 
csak a külömböző beadványok alapján foglalkoztak fe lü 
letesen vendéglős-iparunk ügyeivel, ezt annak köszön
hetjük, hogy habár a budapesti vedéglős-ipartársulat 
nagy áldozatok árán, kitartó szorgalommal és szilárd 
erővel küzdött és küzd minden egyes ügyben, ami az 
ipar érdekében szükséges, ezen küzdelem  még sem egy
séges, m ert a  vidék  részéről nem nyer kellő támogatást 
és igy a hatóságok, ministeriumok többnyire loca- 
lis  érdekűnek vélik még azon beadványok panaszait is, 
melyek az országos congressus előkészítő bizottsága 
révén kerülnek a zöld asztalhoz.

Miért?
Mert felületes vagy hanyag  és rossz az a hivatali 

rendszer. mely hivatva van egyes társadalmi rétegek 
jövője, fennállása felett dönteni, nem törődve, azzal sem, 
hogy ha  egyes osztályok egészen tönkre mennek, vagy ha 
h a zá n k jia i nem tudnak boldogulni a  külföldről betóduló 
és összehasonlithatlan előnyökkel rendelkező, intelli
gens és tanult szakbeliekkel szemben,

Es mi ebből a következés? Egyszerűen az, hogy 
a vendéglős-iparhoz szegődő tanulónak már zsenge fiú 
korában el kellene sajátítani mindama tudományokat, 
melyek a vendéglős-iparnál, ha az a kor színvonalán 
ak ar maradni, feltétlenül szükségesek.

*) Arról nem is óhajtunk beszélni, hogy 15 esztendő alatt 
hány iparág hanyatlott, ment tönkre, vagy haldoklik nálunk Ma
gyarországban a szabad ipar behozata óta.

Mert akár hazai vendéglő látogatóink, akár a kül
földiek azon vendéglő személyzetével, melyet felkeresnek, 
közvetlen érintkezésben állanak, ami természetes is. Ennél
fogva akár a fővárosban, akár a vidéki helyen első 
sorban felmerül a nyelvtudomány  kérdése. Hogy tehát 
minden „picolo“-nak, vagy borfiúnak tanulni kellene a 
nyelvek közül legalább a franczia, angol és német nyel
vet, ez elvitathatlanul áll. Azonban mit tapasztalunk 
ezen a téren ? Egyszerűen azt, hogy vendéglőseink leg
nagyobb része — tisztelet a kivételeknek — oly közö
nyösen fogja fel az iskoláztatás ügyét általában, hogy 
ezen közöny alapján a nm. vallás- és közoktatásügymi- 
nister rendelésével az ezen ministerium fenhatósága alá 
tartozó hivatalok semmibe sem  veszik az iskolaköteles 
tanulók nyilvántartását*), arra meg már sem a főnök, 
sem az ellenőrzésre hivatott és köteles közeg nem is 
gondol, hogy az iparunkban felncvelkcdő embertömeg 
iskoláztatására súlyt fektessen. És ha a nyelvtudomá
nyokkal szemben ily erős az indolentia, akkor miért is 
törődjék a m ostani főnök azzal, hogy az ő üzletében 
nevelt fiú tudjon valamit a történelemről, az alkotmány
tanból, a kereskedelmi és ipartörvényről, a földrajzisme
retből. Miért ismerje a tanuló az üzleti fogalmazást, az 
ügyiratok és beadványok lényegét, miért tudjon köny
velni és számolni, mikor a gazdája se tud és nem akarja, 
hogy az újabb gencrátió külömb legyen mint ő? Miért 
vesződjön az ő szolgája a konyhával, vagy a pinczével, 
miért legyen illemes és erkölcsös, miért vesződjön a 
felszolgálási szabályokkal, mikor eddig ez mindeme 
tudások nélkül is  j ó  volt. Igen ám, ha j ó  lett vo lna! De 
mit tapasztalunk lépten, nyomon? Azt, hogy a vendégek 
elégedetlenek, a főnökök  a személyzet tudatlansága fo ly
tán  tetemesen károsodnak, a szem élyzet pedig mire meg
öregszik, kolduln i kénytelen.

Már most tessék elképzelni, hogy milyen generá
ciót nevelne ez a 30.000 iparos, ha ipara képesítéshez 
volna kötve oly feltételekkel, hegy az iparra lépő fiúnak 
kötelessége mindazt tanu ln i és tudni, amit fentebb váz
latosan érintettünk. Évtizedek munkája volna ez, de 
kamatostul behozná e tudás az államnak, a hazának és 
egyesek utján az egész iparnak azon anyagi és erkölcsi 
sikert, melyet a képesítéshez kötött vendéglős-ipartól 
várunk.

Legközelebb áttérünk a képesítés tárgyalására 
közegészségügyi, közgazdasági és ipari szempontból.

Viribus unitis.
Irta:

B oór J ó z se f ,
a komáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata jegyzője, 

kongr. végrehajtó bizottsági tag.

Szerte hangoztatjuk az »Egyesült erővel* jelszót, 
amely azonban sajnos csak mindig kiáltó szó marad a 
pusztában. Sokféle, rendesen nem jól értelmezett kérdé
sek folytán ahelyett, hogy az egyesülés fele terelnénk 
lépéseinket azok mindegyre jobban elágaznak és bizonyos 
érdekek folytán, hol itt, hol amott, komolyságukat vesztvén, 
semmivé teszik az egyesülés eszméjét. Igen helyesen karolta 
fel ezen eszmét B erger Leó kartársunk akkor, amidőn 
ezen igen becses lap hasábjain nemrég a budapesti fő -  és 
székvárosi vendéglősök és a z  ugyanotli kávésok külön ipar- 
társula ta it — közös és azonos érdekeiknél fogva — 
egyesitendöknek véleményezte. De elvégeztük-e volna egyc-

*) Hivatkozunk ez irányban G l ü c k  Frigyes dolgozatára, 
melyet az 18U8. debreczeni congressus alkalmával olvastak lel. 
Ebből világosan látszik, hogy egyes helyeken még a tankötele
sek összeírása sem sikerült. Mi ezt a hatósági hanyagságnak és a 
főnökök indolentiájának tudjuk be.
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dili ezzel az egyesités nagy munkáját? Ez csak egy 
csepp volna a tengerben, mely ha a közügy érdekeinek 
szempontjából meg is oldatnék, m ég mindig fenmarad 
a kérdés, hogy mit teszünk a többi idevágó fsok más 
kérdéssel, melyeknek egy és ugyanazon fedél alá vonása 
elmai adhatatlanul szükséges, és hogy nevezetesen, hogyan 
fogjuk felkarolni a vidéki kartársak mcllőzhetlcn érde
keit, és végre, hogy mikép fogunk gondoskodni arról 
az ország vendéglőseinek és italmérőinek nagyfontos- 
ságu közös érdekei a legmegfelelőbb védelemben része
süljenek?

Igaz hogy az erők ilyetén egyesítésének eszméje 
a legszorosabb összefüggésben áll az országos szövetség  
létesítésének eszméjével s igy egyszerűen azt mondhat
nék, hogy igyekezzünk az erők egyesítését egy orszá
gos szövetség létesítése által elérni. Mivel azonban 
minden kezdet nehézséggel jár és küzdelemre kénytet, 
részünkről egyelőre elegendőnek tartanok oly előkészü
letek és előmunkálatok életbeléptetését, melyek köz
vetlen behatásuk által a főczélt — az országos szövet
ség életbeléptetését —  elősegítenék.

Annak idején meg is volt m ár pendítve a szállo
dásoknak, vendéglősöknek, kávésoknak és egyáltalán az 
italméréssel foglalkozók — amint őket a törvény is 
nevezi, midőn őket illetve társulataikat törvényesíti — 
által szervezendő társulatok szaporítása, még pedig azon 
főczélból, hogy igy az összes szakipari foglalkozást 
űzők megfelelő módon egy nagy testületben egyesites- 
senek. E törekvésnek már is volt egy kis eredménye, 
mert azóta sok helyen kerületi társulatok alakultak, 
amelyeknek íőfeladata szerintünk az volna, hogy csatla
kozzanak ama két központi testülethez, amelyek a ve
zérlő szerepre leginkább vannak hivatva s ezek a B uda
pesti szállodások , vendéglősök és kocsmárosok ipartársidata, 
mely lelkes és önzetlen vezérférfiai munkássága folytán 
a közügyre oly üdvös és jótékony hatású kongresszu
sokat rendszeresítette, valamint másodsorban országos 
nyugdíj-egyesületünkhöz, mely valamennyi szakipari foglal
kozást űzőket már is egyeseti magában. De vannak 
még további tényezők, kik nélkülözhetetleneknek mutat
koznak a szakiparral foglalkozók nagy egyesítési mun
kálatai körülötti eljárásnál, amelyeknek bevonása, anél
kül, hogy ezzel a főnökök társulatainak, akár a pinezé- 
rek testületéinek jogait érinteni akarnék, nélkülözhet- 
lennek mutatkozik. Szerény véleményünk szerint nehézség 
nélkül is elképzelhető oly kapocs, m ely ezen társulatokat 
és egyleteket, ha nem is egybeolvasztaná, közelebbi össze
köttetést létesítene közöttük, a vezérlő szerepet azonban a 
mindenesetre hangadó és a közügynek nagyobb érvényt 
szerezni tudó vendéglős, kávés és italmérők központi 
tényezőinek biztosítana. E  körülmény azért is nem meg
vetendő, sőt nagy figyelmet érdemel, mert bizonyos itt 
okvetlenül szükséges hatást nagy m értékben volna 
hivatott támogatni az alkalmazottaknak szorosabb kap
csolata a főnökök társulataival. Tagadhatlan ugyanis, 
hogy az alkalmazottak egyletei és körei ma már bizo
nyos erkölcsi sulylyal és tekintélylyel is bírnak, mert 
modern és korrekt működésűkkel hirt és nevet szerez
tek maguknak s hasznos eszközei lehetnének a »Viribus 
unitis* az erők egyesítése eszméjének támogatására.

Vannak ugyanis a mai önálló italmérő társulatok 
közt olyanok is, amelyek pinczéregyletekből alakultak 
és amelyek tagjainak egy bizonyos része a pinezérek 
sorából került ki. Az időközben életbeléptetett beteg- 
segélyző pénztárak miatt mindezek nem maradhattak 
önálló társulataikban, mert kétfelé nem fizethettek tag
sági dijakat. És itt említést érdemel, hogy a vidéki 
vendéglős és kávés-ipartársulatok nagyobbrészt egyszer
smind betegsegélyző pénztárak, melyek azonban a tagok 
megfelelő számának hiánya miatt fenn nemállhatnak, amiért 
is, és főleg hogy pinezéreink ne legyenek kénytelenek a

betegsegélyző pénztárba beiratkozni, czéIszetilnek m u 
tatkoznék a társu la ti és nyngdijügyi organizáczion k í 
v ü l m á r  most a betegsegélyezésnek is központi szervezete t 
a d n i egy központi betegsegélyző pén ztá r m egalkotása által, 
ami a végczélhoz: összes erőink egyesítéséhez ismét 
csak közelebb vinne bennünket. Talán jó volna, ha ezen 
eszmét nyugdijegyesületünk karolná fel, még pedig oly- 
formán, hogy a nyugdijegyesületi pén ztá rra l a beteg
segély zö  pén ztá r is egyesittetnék.

Mindezen felhozottakon kívül vannak még az ösz- 
szetartást és az egyesülést előmozdító egyéb eszközök 
is, ilyen például az időközönként tartani szokott orszá
gos értekezletek (kongresszusok) tartása, mely értekez
leteken m egengedendő volna, hogy azokon a pinezérek 
és kávéssegédek egyletei is kiküldött képviselőik által 
képviseltethessék magukat s azon ügyek tárgyalásában és 
eldöntésébe, mely az ő álláspontjukat és intézményeiket 
közelebbről érintik befolyást is gyakorolhassanak. E 
végből a kongresszus megtartása előtt értcsitendők vol
nának annak programmjáról, hogy. netalán szükséges
nek vélt indítványaikat vagy kérelmeiket kellő időben 
beküldhessék. Ezáltal egyúttal eleje vétetnek m inden
féle gyanúsításnak és nem volna lehetséges, hogy a 
pinczéregyletek hol itt, hol amott valóságos hadüzene
tek alakjában lépjenek fel egymás ellen, hol félreértés, 
hol személyes, máskor ismét egészen más okokból, bele
vonván egyúttal az ipartársulatokat is, mert az egyes 
gondolatok, nézetek, indítványok a központban és a 
központban tartott közös értekezleteken megvitat!atván, 
közmegelégedést szülő utón döntetnének el minden 
egyes esetben. Végre nem volna szabad megfelejtkcz- 
nünk az egyes hiralapokról, illetve azon szakmánkat 
közelebbről is érdeklő szaklapokról, melyek a vendég
lős és kávésipar czéljait, valamint a pinezérek és kávcs- 
segédek érdekeit dicséretreméltó módon támogatják.

INNEN-ONNAN-
Vissza! Nem kell! Ez a legú jabb  mottó. Való

ban uj és eredeti. Mit tetszik gondolni, miről van szó? 
Mi az ami »nem kell?« Megmondom. Méltóztatik talán 
tudni, hogy fővárosi ipartársulatunknak van egy gondosan 
szerkesztett havonként egyszer megjelenő »Ertesitő-«je, 
mely mindazt tartalmazza, amit egy vendéglősnek 
tudnia — tennie kell és — illik. Mit gondolnak, mi 
történik c lappal, melyet minden társulati tag ingyen (!) 
kap? Semmi! Azaz pardon! Igenis történik valami, csak
hogy ez a semminél is rosszabb. Mert nem elég, hogy 
e lap a legtöbb helyen felbontatlanul hever, újabban 
egy uj divat kezd lábrakapni —  csak a napokban volt 
hozzá szerencsém, hogy a társulati irodába ellátogatva 
láthattam belőle néhány — s hál’ Istennek csak néhányt 
— visszaküldeni is kezdik már ezzel a derék felirattal: 
»Vissza! Nem kell!«

Hát mi kell, ha nem tolakodás a kérdésem? Vagy 
tudják az urak, hogy mily fáradságba és áldozatba kerül 
egy lapnak összeállítása, ha még olyan kicsi is?

No! Azt hiszem,nem igen tudják! Mert ha tud
nák — tisztelet a kivételnek — sokkal jobban pártol
nák a szakirodalmat!

És visszaküldvén a lapot olvasatlanul, melyből 
pedig az ipartársulat nagy munkásságát ismerhetnék 
meg, valószínűleg azt sem tudják, hogy ipartársulatunk érde
mes elnöke Gundel, napról-napra ott jár az irodában, 
hogy hü munkatársával Poppellcl megbeszélje a közös
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tennivalókat ipartársulati, kongresszusi stb. stb. ügyek
ben, melyek ugyancsak sok dolgot adnak. Pedig jó 
volna, ha tudnák! Vagy talán belenyugszanak abba, hogy 
az »Egy mindnyájáért, mindnyájan egyért* jelmondat
ból, csak Gundel vegye ki a maga részét és fáradoz
zék ^mindnyájunkért* még többet, mint eddig? Pia 
igen, úgy mondhatom, hogy ez nem sok áldozatba 
kerülő készség! Ám aztán mi se panaszkodjunk, ha az 
adóprésről van szó, hogy kutyába — pardon! — se 
veszik a  jajgatásunkat, ha mi magunk se pártoljuk az érde
keinket képviselő szaklapokat! Ki, és minek Írjon ipa
runk érdekében, ha csak arra számíthat, hogy legfeljebb 
a Lőwenstein ur fogja pártfogolni, kilónként 6 krajczá- 
rokkal ?

Csak a kivételek vigasztalnak bennünket. Mert 
valóban, ha ezek nem volnának, kétségbe kellene esnünk 
egyesek inkább elszomorító, mint bosszantó indolencziá- 
ján, akik pedig épugy társadalmi állásuknál, mint ren
dezett anyagi viszonyaiknál fogva nemcsak hivatva, de 
kötelezve volnának arra, hogy iparunk közügyéit, tehát 
nemcsak a szegényebb vendéglősök ügyét, hanem a 
szakirodalmat is pártfogolják.

És ha már egyszer belekerültünk a nem illikbe, te
gyük a rovásra, hogy a székesfőváros 4 —5000 vendéglőse 
közül csak mintegy 800 a tagja ipartársulatunknak, 
annak a társulatnak, ahová minden vendéglős-iparral fog
lalkozónak tartozni kötelességének és büszkeségének kel
lene lenni? Vagy talán ez is oly dolog, melyet hanyag 
vállvonitással lehet elintézni?

Aligha! A kik, ha valami bajuk van, nyomban a tár
sulati irodába szaladnak segítségért, tudják meg, hogy egy 
számban is nagy éserősipartársulat lehetcsak erélyes védel
mezője ipari ügyeinknek hatóságokkal stbvel szemben, 
melyek túlkapásai ellen az egyes ember ugyancsak hiába 
kapálódzik! Valamint tudják meg azt is, hog> csak egy 
oly társulat vagy testület számíthat tudomásul vételre, 
amelyről tudvavaló, hogy mögötte százak és ezrek álla
nak mint tagok s kezükben van a leghatalmasabb esz
k ö z : a toll, a sajtó!

Miért vegyük cl tehát mi magunk azoknak munka
kedvét, akik becsületesen dolgozni akarnak érettünk?

Ezek után pedig áttérek a napirendre, akarom 
mondani: a G yákinál tartott pénteki reggelire.

Szivartárczám utolsó lövegét is kilőttem már úgy, 
hogyha ezt egy másik sörgyár képviselője megtudta 
volna, ugyancsak »elszitt« volna néhány ^kuncsaftot!* 
Ám ilyenkor elegáns, de ravasz fondorlattal úgy teszek, 
mintha legalább is tiz trabucco nyomná a tárczámat és 
egy angol nyugalmával ülve m aradok és — — hallga
tok. Mondom, nem volt már egy szivarom sem, mikor 
egy jó barátom  alaposan hátba vág, szerényen (?) jelezni 
kívánván, hogy beszélni óhajtana velem . . .

Mondhatom, hogy egy kissé furcsának találtam az 
efféle drótnélküli, de annál markosabb telegrafozást á 
la Marconi.

— T egnap igen jó társaságban vacsoráltam — 
kezdi beszélgetését jelzett barátom — amelyben az 
Innen-Onnanja kerülvén szóba, a társaság egyik tagja 
komolyan apprehendált, hogy ő róla sohasem emléke
zik meg, holott sokkal kisebb emberekről mint ő, min
dig talál valami feljegyezni valót.

— híja, kedves barátom — válaszolok ez onnan 
van, m ert némely magát nagynak képzelő ui, amint 
nem az ő örökös dicsőítésével van tele tárczám, sőt 
talán némi figyelmeztetésben is részesül, kartársaival 
szemben tanúsított eljárásáért, rögtön felhúzza az orrocs
káját, mig a szerényebb kartársak erre nem adnak okot. 
És aztán, tudja kedves kartárs, én csak az igazi érdemek

előtt szoktam meghajolni, talmi érdemek nem impo
nálnak nekem egy cseppet sem.

—  Jól teszi, kedves Carló! Isten Önnel!
— Szolgája!
Hanem a reggeli az izgalmas volt Gyákinál. Hiába! 

Ez a Schuell Jóska született agitátor! Lám, most is hogy 
felzavarta a vizeket a sörrel. Még jó, hogy nagyobb 
evoluezió nem történt s a társalgás csakhamar vissza
tért a maga medrébe .. .

Milyen idő! Milyen idő! Csakúgy porzik a zuhogó 
májusi zápor az aszfalton! De jó is ilyenkor idebent. 
Mondhatom, a szél sem hordhatott volna szebben össze 
bennünket egy asztalhoz. Nándi papa, a mi bárónk, 
Lukács, Francois, no meg az »Arany Kakas*. Milyen 
remek összeállítás, nem! ennél is több: valóságos zenei 
symposion. A sasok vendéglőse Lukács, olyan előadást 
rögtönzött a szakácsmüvészetről, hogy a főszakertő
»papá*-nak nyomban kicsöppent a ....... izéje utána.
Hogyne! Hát ki is tud oly szépen enni, mint ő, hogy 
a gyönyörű ivásról ne is szóljak.

Körülnézve magam mellett látom H ruskát. Aligha
nem egy uj szellemes czikk megírásához keresi a témát, 
Tippinger ur azonban eltűnt az oldalam mellől. Nem 
tudta megállni, hogy ki ne nézzen a szorgalmas házi
asszonyhoz.

— Megköszöntem úgymond, mikor újra mellénk 
telepszik — a háziasszonynak az Ízletes reggelit.

No de ismerjük már Tippinger ur ő kelmét és 
turpisságait és jól tudjuk, hogy alapjában egy kis bajor 
sört szeretne eladni Gyákinak, mert ha »gseft«-et akar 
csinálni, akkor mindig azon kezdi, hogy az asszonyok 
körül settenkedik.

No! Nem olyan könnyű legény a Gyáky\ Nem 
Tipikém, nem is igen fogsz itt boldogulni!

Nagy cljcnzcs közben trappol be Gyurka egy 
paripán. Ne tessék megijedni! Csak vasparipa volt. 
Nagyon jól eshetett neki a lovaglás, azaz: paripázás, 
mert nyomban Talismánt esdett a keble. Lehűteni, 
erősíteni akarja magát —  úgymond — és mi igazat 
adván neki, noha elég erősek vagyunk, noha le sem 
kellett hülnünk, szívesen — segítettünk neki lehűlni, 
erősödni. Hogyne! A jó  konyha és pincze élvezete után 
jól esett ez a kis >intermezzo* s növelte az élvezetet, 
hogy a figyelmes kiszolgálást maga Gyáky uram dirigálta.

— Nem is esett hiba semmiben sem — konsta
tálja Willburger — közben pedig buzgalommal kezeli 
a perselyt, mely egyre telik, mintha a belvárosi plé
bánián volna. *

Huszonhatodikán HansélynAl volt a reggelink, 
szerény, de barátságos vendéglőben, úgy, hogy még 
szeretett elnökünk is egy . odafoltozott« asztalhoz volt 
kénytelen letelepedni. De mit neki az ilyen kicsiség! 
Oda se neki! Csak ott lehessen az ő kedves korcsmárosai 
közt, a többi mellékes. Egy a kívánsága, hogy hivei 
közül senkinek semmi baja se legyen, s ha együtt 
vannak, mindenki kényelmével törődik, csak a ma
gáéval nem.

Pedig nem jól van ez Így, mert én a'mondó vagyok, 
hogy minden reggelinél tartsuk fel a helyét az asztal- 
középen. Ha a zöld asztalnál ott ül, akkor itt is ez 
az ő helye.

Bár ezudar volt az időjárás, a hívők mégis szép 
számban gyülekeztek. Doktor váltig azt hajtogatja, hogy:
_ Ja j! Csak az eső ne e s sé k ! Mert akkor bizony
Isten baj esik a .m űhelyem ben.. (Tudvalevőleg hétfőn 
május 29-ikén délután, nála lesz a délutáni reggeli 
uzsonna.)

Svertecsky  egy gyönyörű doggot kapott ajándékba 
Gavallér Gyurkától, azóta veszettül adja a pátronust. 
Oda is szólt nyomban Doktornak:
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— Ne féljen Doktorkám! Szereti magát az Isten 
és jó időt fog adni — és visszakalandozik lelke a nemes 
kutyuskához, akinek (?) külön házikót építtetett. Nem 
is adná a nemes állatot még a legszebb malaczért sem, 
ha mindjárt a Lajos bácsi hozná neki haza ölben.

Schnell m ár m egint agitál. Mondja, — látszik a 
fekete Ferencz Józsefjén is — hogy ő most egyenesen 
a minisztertől jön, akinél bepanaszolta az egész fővárost, 
mely cl akarja venni tőle az üzlete előtt levő hord
ható —  kertet.

S a mint ezt mondja, gyilkos kinézésű haragos 
gallérja á la Sonncnthal, szinte bólint reá:

— - Igazad van édös gazdám! Igazad!
Különben úgynevezett csendes reggelink volt. A

jó  konyha — Hanzélyné saját főztjét ettük — és jó 
ital teljessé tették  a helyzet szignaturáját.

B — s  K — ly.
.................................................................... . 11II mi m 11 jj j u,i               m i»i j ; 11 n j i j in j 111; i iTT[

A
„Budapesti Szállodások-, Vendéglősök- és Korcsmárosok 

lpartársulatau
minden héten p énteken

T Á R S A S  R E G G E L I T
tart.

A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 
tartják:

Jun. 2-án: Kirnbauer Samu vendéglőjében, Hársfa- 
utcza 28.

Junius 9-én: Schartner János vendéglőjében, VII., 
Almássy-tér 1. sz.

A «Budapesti Kávés-Ipartársulat»
1899. évi junius hó 2-án 

W  e i  n g  r  u be ,■ I g  n  A c  *
székesfővárosi pavillon kioszkjában 

a B o k o r  -  f é l e  v e n d é g l ő
étterm ében tartja

társas vacsoráját,
melyre az összes t. társulati tagokat és azok üzletbarátait az 

elnökség szívesen látja.
111111 l'll II.....................m m   i l l i l l l l l l i  m i...........II   mm

Burger J. Károly.
A székesfőváros szállodaiparának rohamos fejlődé

sében a magántulajdont képező vagy bérházakban elhe
lyezett szállodákon kívül nagy része van a részvény- 
társasági alapon szervezett szállodáknak is, melyek 
habár újabb keletűek, mivel egy két kivétellel a 70 és 
80-as években alapittattak, nagyban hozzájárultak nem
csak a szállodás- és vendéglősipar fejlődéséhez, hanem 
a főváros idegenforgalmának emeléséhez. E szállodák 
közé tartozik az 1870. évben alapított és az „első 
magyar szállodarészvénytársaság'* tulajdonát képező Hun
gária nagyszálloda, mely méltán foglal helyet a szé
kesfőváros legelső szállodáinak sorában.

Csak ismétlésekbe kellene bocsátkoznunk, mert 
mindegyre hangoztatni szeretjük, ha fejtegetni akarnók 
mily óriási jelentősége van a modern igényeknek meg
felelő szállodaiparnak székesfővárosunk gazdasági és 
idegenforgalmi viszonyaira, noha épen ez a szempont 
az, melynek jelentőségét állam és város, melyeknek 
természetszerűleg leginkább kellene gondoskodniok az 
idegenforgalom emeléséről, a legnehezebben akarják 
elismerni talán épen azért, mert ezen elismeréssel egy

idejűleg el kellene ismerniük a szállodás- és vendéglős- 
ipar jelentőségét is. Ám magán az igazságon, melyet 
hova-tovább lehetetlen lesz elnyomni, ez sem változtat 
és hogy a szállodás- és vendéglősipar tényleg je len té
keny ága közgazdaságunknak, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy amint gazdasági fellendülésünk kezdetét vette, 
székesfővárosunk pedig az őt megillető jogokhoz jutott 
a spekulatív tőke is nyom ban rávetette m agát ezen 
iparágra, melyet eddig teljesen elhanyagolt.

De mindezen tényezőkön kívül, melyek je lentő
ségét azonban nem szabad alábecsülnünk, a székesfő
város szállodásiparának kifejlődésére különösen jó té 
kony hatással volt ama általános kulturális, kereskedelmi 
stb. irányban kifejlődött fellendülés, mely Budapestet 
híven rendeltétéséhez az ország központjává, szivévé telte. 
A provincziális jelleget levetve a város nemcsak névleg, 
de szereplésében is az ország fővárosa tett, melyet 
sem az Európaiátogató fejedelmek, sem a Kelet felé 
törekvő kereskedelem nem kerülhetik ki. Ily viszonyok 
közt szükség volt egy oly szállodára, mely mig egyrészt 
a legmeszebbre menő igényeknek is megfelel és bátran 
fogadhat falai közé fejedelmi személyeket, addig más ol
dalról m egadja kényelm ét annak a kereskedelmi utazó
nak is, aki bár formáiban egyszerűbb, de lényegében 
mégis csak a modern kényelemhez van hozzászoktatva.

E nnek a nem könnyen megoldható fő feladatnak 
minden tekintetben megfelel a Hungária, melynek 
falai közt nemcsak a saját uralkodó házunk tagjai, hanem 
más idegen fejedelmek, m ellettük azonban a vagyonos 
polgári osztály is nagy előszeretettel időznek.

A nagysága, valamint fényes és kényelmes beren
dezése tekintetében határozottan elsőrangú Hungária 
szálloda 3600 □  m éter területet foglal el, 300 term et 
és szobát foglal magában. Berendezésében a művészi 
csin és pompa, valamint a kényelem praktikus követel
ményei egyaránt jutnak érvényre és harmonikus egészet 
képeznek ama hygienikus stb. berendezésekkel, melyek 
a legújabb kor vívmányainak tekinthetők.

A nagyarányú üzem élén B ü r g e  r J. Károly 
igazgató áll, egy minden izében müveit europeer és 
kiváló szakember, kinek ráterm ettségét nemcsak a szál
loda előkelő közönsége, hanem kartársai is elismerték 
s neki a budapesti szállodás- és vendéglősipartársulat 
választmányában szerepet juttattak. Az összes müveit 
európai nyelvek birtokában — hivatalnokait is ilyenek
ből válogatja össze maga körül — előkelő modorával és 
előzékenységével nagyban járul hozzá a szálloda k ed 
vességének  és jóliirnevének emeléséhez, a tulajdonos 
társaság által reábizott tisztet pedig nemcsak nagy küte- 
lességtudással, hanem odaadó buzgalommal és valósá
gos lelkesedéssel tölti be. Mint a szállodásipar buzgó 
munkása egyike azoknak, akik iparunk hírnevét féltő 
gonddal ápolják és habár az internáczionalis idegen- 
forgalom középen állanak a magyarságnak, a magyar 
érdekeknek, iparnak m indig első helyet szereznek. A 
legelőkelőbb helyről származó kitüntések és kartársai 
becsülése legjobban bizonyítják be, hogy helyét m él
tón tölti be.

Társulatok. Egyesületek.
HIVATALOS RÉSZ.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a »Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek 
és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesíijete* felügyelő-bizott

ságának 1899. évi május hó 8-dikán tartott ülésében.
Jelenvoltak: Francois Lajos elnök, Mchringer Rezső, 

l á n s  Vilmos, Glaser Fülöp bizottsági tagok, dr. Solti Ödön
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jogtanácsos, Kerínyi Béla könyvvezető, F. Kiss Lajos szer- 
kesztő.

Elnök üdvözli a bizottság tagjait s az ülést meg
nyitván, a könyvelő által előterjesztett könyvek és múlt 
évi számadások felülvizsgálására hívja fel a bizottságot. 
A vizsgálat során a felügyelő-bizottság konstatálta a szám
adások számbeli eredményének helyességét, jóváhagyja a 
múlt év második feléről előterjesztett mérleget, azonban 
utasítja könyvelőt, hogy a kezelési alapot terhelő minden 
kiadást egy számlán és pedig a kezelési-alapszámlán köny
veljen el a főkönyvben s az eddig nyitott ily természetű 
számlák egyenlegét a kezelésialap-számlájára Írja át, továbbá, 
hogy a veszteség- és nyereségszámla tételeit a mérleg
számlán könyvelje cl. Úgyszintén elrendeli, hogy a pénztári 
könyv forint helyett koronákban vezettessék. Egyben kon
statálja, hogy az egyesület alaptőkéje 1898 deczember 31-én 
35092 korona és 63 fillér, a kezelési alap pedig 7868 
korona és 03 fillér volt.

Ezek után Glascr Fíilüp indítványára javasolja a fel
ügyelő-bizottság, hogy a mérlegszámlát az igazgatóság 
nyomassa ki és valamennyi tagnak küldje meg.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést eloszlatja.
Louis Francois, 

elnök.
Kerényi Béla s. k., Dl'. Solti Ödön s. k.,

könyvvezető. jogtanácsos,
Mehringcr Rezsö) s. k. Glaser Fiilöp, s. k. Pdris Vilmos, s. k.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a »Szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezé- 
rek és kávéssegédek orsz. nyugdijegyesülete* központi 
igazgatóságának rendkivüli ülésén 1899 május 15-dikén.

Jelen voltak : Ue'rey Dezső és Bokros Károly alelnö- 
kök, Kommer Ferencz, Petanovics József, Sztanoj Miklós, 
Mitrovácz Adolf igazgatósági, Francois Lajos és Pdris 
Vilmos felügyelőbizottsági tagok, dr. Solti Ödön jogtanácsos, 
Percnyi Béla könyvelő, F  Kiss Lajos és Barta  Béla a 
»M. V. és K. I.« szerkesztői és Wagner József szerkesztő.

Elnök az ülést megnyitván jelzi, hogy a rendkivüli 
ülés tárgyai a nagyváradi közgyűlés napirendjének meg
állapítása és néhány tagsági igazolvány aláírása. Felkéri a 
jogtanácsost tegyen a közgyűlés napirendjére vonatkozólag 
javaslatot.

Jogtanácsos javaslata szerint az igazgatóság következő
leg állapítja meg a nagyváradi közgyűlés napirendjét :

1. Egyesületi elnök választása. —- 2. 1 igazgatósági 
és 1 felügyelő-bizottsági tag választása. — 3. Alapszabályok 
módosítása. —  4. Költségvetés és zárószámadások tárgyá
ban határozathozatal, a felügyelő-bizottság jelentése és a fel
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A 3. pontnál kifejlett vita során az igazgatóság meg
bízta jogtanácsost, hogy az alapszabályok módosítandó 
szakaszainak nevezetesen a 14., 20., 22., 24., 29., 31., 34., 60., 
61., 64. §§. uj szövegezését készítse el, azok előzetes tár
gyalása czéljából uj igazgatósági ülést hívjon egybe s a 
20. és 22. szakaszok tervbevett módosítása illetőleg uj szöve
gezése czéljából szakértő mathematikus véleményét is hall
gassa meg s ha tervezetével elkészült, azt minden igaz
gatósági tagnak küldje meg, hogy a tagok az ujabbi igaz
gatósági ülésen előzetes tanulmányozás után szólhassanak 
hozzá.

Elnök előterjeszti a könyvelő által bemutatott tagsági 
igazolványokat. Aláírattak.

Több tárgy nem lévén, elnök az üléstbezárja. K. m. f.
Solti Ödön, s. k. Nércy Dezső s. k.

A „Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá
rosok Ipatársulata“ a több oldalról megtámadott ital
mérési uj törvényjavaslat fentartása érdekében Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi miniszter úrhoz a következő be
adványt intézte:

Nagy méltóságú Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!

A magyar vendéglősök az állami italmérési jövedék
ről szóló 1888. évi XXXV. törvényezikk életbeléptetésé
ről az általuk megannyi adónemekben lerótt mérhetetlen 
kincstári jövedékek méltányos ellenszolgáltatása fejében, 
iparuknak, tekintve, hogy képesítéshez kötés hiányában 
úgyis a szédelgésnek és kontárkodásnak van prédául dobva, 
legalább némi csekély védelmet nyújtó üdvös intézkedése
ket vártak.

De a gyakorlat mihamar kiábrándulásra, sőt arra a 
szomorú tapasztalatra vezetett, hogy a szeszes italok kis
mértékbeni darusításának korlátlanná tételéből nemcsak a 
vendéglősökre, hanem a közerkölcsiségrc nézve is a leg
veszedelmesebb baj keletkezett, mert a kismértékbeni el- 
árusitásra jogosított kereskedések és szatócsüzletek titkos 
korcsmákká alakultak s mig egyrészt a vendéglősöknek 
legyőzhetetlen versenyt teremtettek, sokkal csekélyebb üz
leti és közterhekkel lévén sújtva, mint azok s igy a min
den müveit államban jelentékeny szerepre hivatott szakszerű 
vendéglős-ipar romlását okozzák; másrészt pedig az erkölcs- 
rendészetet fenyegető iszákosság rohamos terjedésének való
ságos bünfészkeive lettek, ahova a nyílt korcsmahelyiség 
látogatásától tartózkodó nők, a gazdai hatalom alatt álló 
egyének, sőt — szomorú —  a szülői gyámság alá tartozó 
gyermekek is, bevásárlás ürügye alatt járván a szeszes
italok titkos élvezésének veszedelmes mértékben áldoznak.

Tiz év óta küzdenek a vendéglősök ezen állapot ellen 
s ez érdemben országos kongresszusokat tartva, megannyi
szor járultak a törvény megfelelő módosítását sürgető kér
vényeikkel a magas kormány elé, felsorolván minden al
kalommal visszaélések egész sorozatát és rámutatva az égbe
kiáltó törvénytelenségekre.

A magas kormány is megsokalván ezt az állapotot 
a nm. pénzügyminisztérium utján uj törvényjavaslatot terjesz
tett az országgyűlés elé, melyben a vendéglősök által 
neheztelt fennálló rendelkezések közül csak egyetlenegy 
nyer kedvező megoldást, hogy t. i. a kereskedők és szató
csok a szesz és az abból készült közönséges pálinka el
adásából kizáratnak.

Csakhogy ők még ez ellen is fellázadnak s miként a 
mély tisztelettel alólirott ipartársulat értesült a törvényja
vaslat idevágó szakaszának elejtése végett ostromolják a 
magas kormányt, habár a szeszes italok kismértékbeni elá- 
rusitására az uj törvényjavaslat szerint is jogosítva lesznek.

Tekintve, hogy 10 évi gyakorlatból merített szomorú 
tapasztalatok érlelték meg a magas kormánynak a törvény 
módosítására vezető elhatározást.

Aziránt esedezünk Nagyméltóságodhoz, hogy a tör
vényjavaslat keresztülvitelében a nagyin, pénzügyministeriu- 
mot, a hol a törvényjavaslat mielőbbi életbe léptetésének 
kieszközlése iránt már is esedeztünk támogatni kegyes
kedjék.

A „Budapesti szállodások, vendéglősök cs 
korcsmárosok i partársulata.“

A nagyváradi szállodások, vendéglősök, kávésok és 
korcsmárosok ipartársulata a rendőri felügyeleti dijak 
eltörlése tárgyában Nagyvárad város tanácsához a követ
kező beadványt intézte:

I.
12/899. szám.

Tekintetes városi Tanács!
A >Nagyváradi szállodások, vendéglősök, kávésok és
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korcsmárosok ipartársulata* 1899. évi április hó 13-án 
tartott választmányi ülésében mély sajnálattal vette tudo
másul, hogy a Nagymélt. m. kir. kereskedelemügyi Minisz
ter ur a belügyminisztériummal egyetértőleg elutasította 
Czeglédy Sándor és társainak a fogadó, vendéglő, kávéház 
és kávémérő iparok gyakorlása tárgyában alkotott szabály- 
rendelet 3. §-ának módosítása tárgyában beadott feleb- 
bezését.

Tisztelettel csatolt alapszabályunk 3. §-ának 1. pontja 
értelmében nekünk nem csak jogunk, de kötelességünk is 
a közös társulati összérdekeken kívül még az egyes tár
sulati tagok egyéni érdekeit is képviselni, ezen alapon 
bátrak vagyunk mi újból kérelmezni a fentebb említett 
szabályrendelet módosítását, annyival inkább, mert reméljük 
és hiszszük, hogy alább felsorolandó indokaink képesek 
lesznek meggyőzni a tek, városi tanácsot arról, hogy ez 
a szabályrendelet, különösen annak 3. §-a a mi viszonyaink 
között a legnagyobb méltánytalanságot jelenti.

Más iparosok alkalmak adtán mind erkölcsi és anyagi 
támogatásban részesülnek, csak egyedül a mi tagjaink 
találkoznak a legmostohább elbánással, a legszeinbeszökőbb 
méltánytalansággal.

Más iparosok úgy gyakorolják üzleteiket, a hogy 
nekik tetszik, a mi tagjaink korlátok közé vannak szo
rítva; törvények és szabályrendeletek nyirbálják meg egyéni 
szabadságukat is. Előírják a hatóságok, hogy üzleteiket 
milyen helyen, milyen helyiségben nyithatják meg, eszközeik 
és edényeik milyenek legyenek, üzleti titkaikba a pénz
ügyőrség, a rendőrség kénye-kedve szerint betekinthet és 
ezen törvényes megszorítások mellett még az utóbbi idő
ben kifejtett nagy konkurrenczia is arra szoritja őket, hogy 
anyagi erejükön felül hozzanak áldozatot a nagy közönség 
kényelmének kielégítésére.

A fogyasztási adóknak úgy szólván felelősséggel tar
tozó ügynökei, akik a helyett, hogy jutalomban részesül
nének, amennyiben a fogyasztáskor a megfelelő díjtéte
leket ők csak legfeljebb a bor, sör és pálinkánál alkal
mazhatják a közönséggel szemben, a czukornál, kávénál, 
rumnál saját zsebükből kénytelenek a kivetett összegeket 
megfizetni, mert az áthárítás teóriája a gyakorlatban ezek
nél a czikkeknél lehetetlen.

Es midőn romlásukat napról-napra sajnosán tapasz
talják, néma megadással tűrik a helyzetet és várják a jobb 
jövőt, a tekint, kir. Pénzügy igazgatóság deríire-borura szol
gáltatja ki az italmérési törvényben meg sem említett 
»bodega-üzlctck«-re az engedélyt és a tek. rendőrkapitányi 
hivatal tétlenül nézi, hogy úgy ezek, valamint a zárt edé
nyekben való kiszolgálásra jogosult füszerkereskedők, kor
látlanul kimérik ülő, álló vendégeknek az italokat, sőt a 
bodegákban még mindazt elárusítják, ami tulajdonképpen 
ezelőtt csak vendéglőkben, kávéházban volt kapható és 
adható; nem utasítják el a vendégeket még akkor sem, ha 
épen ott kártyázni akarnak.

Emlitsük-e még a czukrász-üzleteket is, a melyek 
tulajdonképpen kávéházak, csak a billiárd hiányzik. Kár
pótolva vannak azonban úgy ezek, mint a fentebb emlí
tettek azzal, hogy nekik nincs zárórájuk, mint a mi tag
jaink egy részének.

Ilyen szituácziók között a kávéházak, vendéglők 
üresek és azok a helyiségek zsúfolva vannak, de azért a 
vendéglők és kávéházaknak tágasaknak kell lenniük, hogy 
a közegészségügy kárt ne szenvedjen, a vendéglőket, 
a kávéházak egy részét a szabályrendeletben kitett időre 
be kell zárni, a zenét abbahagyni, nehogy az éjjeli csendet 
a duhajkodó publikum megzavarja, a vendéglőket, szállo
dákat és kávéházakat rendőri felügyelet alatt kell tartani, 
nehogy az említett szabadalmazott, kiváltságos üzletekből' 
valaki oda is bcmcrcszcljen menni.

Ila azonban fizetni kell: akkor a bodegás fizet 8 — 16 
forint italmérési illetéket, a vendéglős, kávés vagy korcs
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maros egy szót sem szólhat, mert a titulus révén 50— 100 
forinttal terhelik meg.

Az adókivető bizottság is e szerint osztályozza az 
anyagot, mert hát a kivetés alapja rendesen a házbér, 
a szállodás, vendéglős, kávés meg a korcsmáros természetes, 
hogy kénytelen a hatósági meghagyáshoz képest tágas és 
kényelmes helyiségeket fentartani és igy a magas házbér, 
magas adót voji maga után  és mig a csekély adót fizető 
bodegások, ezukrászok és füszerkereskedők csinálják a nagy 
forgalmat, a nagy adóval megterhelt társulati tagok kétségbe
esetten siránkoznak a rossz üzletmenet felett.

Ezeket a mizériákat végre betetőzi az a szabály- 
rendelet, mely a fogadósok, vendéglősök és kávésokra 
kivetette a rendőri felügyeleti dijat.

Nem akarunk ezen intézkedés erkölcsi oldalával bőven 
foglalkozni, de annyit legalább ki kell jelentenünk, hogy 
a midőn a tek. törvényhatósági bizottság ezt a szabály
rendeletet elfogadta, nem is gondolt arra, hogy az anyagi 
kötelezettségen felül úgy szólván erkölcsi büntetést szabott 
ki társulatunk tagjaira, akik közül többen legtöbb adófizetés 
révén és a közbizalom megnyilatkozásából szintén érdemes 
tagjai a városi közgyűlésnek; nem is gondolt arra, hogy 
a rendőri felügyelet alá helyezett egyének italmérési Jogokat 
nem is gyakorolhatnak.

Ezen rendőri felügyeleti díjnak ok nélkül való alkal
mazását különben legfényesebben igazolja épen a Czeglédy 
Sándor és társainak ügyében érkezett miniszteri leirat, mely 
szóról szóra következőket tartalmazza- »m ert jó llehet az  
ipartestü l etek után szedett rendőri fe lügyele ti d ij fen ta r tá sára  
sem vagyonbiztonsági, sem rendőri szempontból súly nem  
helyezhető. «

Maga a minisztérium is konstatálja tehát, hogy mél
tánytalan az iparüzleteket indokolatlan dijak szedésével 
megterhelni, mennyivel nagyobb a méltánytalanság Nagy
váradon ipartársulati tagjainkkal szemben, akik a fentebb 
részletezett helyzetben úgy szólván csak tengenek, lengenek.

Érezte ezt maga a mélyen tisztelt törvényhatósági 
bizottság is, midőn a városi költségvetés tárgyalásakor a 
rendőri felügyeleti dijak szedésére vonatkozólag közbe- 
vetőleg tek. dr. Várady Zsigmond bizottsági tag ur indít
ványa alapjan azt a határozatot hozta, hogy a szóban levő 
dijak eltörlését ezélzó indítvány kiadassák a jogügyi bizott
ságnak tanulmányozás és véleményadás végett.

A legmélyebb tisztelettel kérjük ezek alapján a tek. 
városi tanácsot, nieltóztassék ezen beadványunkat Nagy
várad város tekint, jogügyi bizottságának tárgyalás végett 
kiadni, hogy annak véleménye alapján a törvényhatósági 
bizottság a szabályrendelet módosítása, illetve a rendőri 
felügyeleti dijak törlése tárgyában érdemlegesen intéz
kedjék,

Azon töményben, hogy a tek. városi tanács meg
okolt előtei jesztésünket pártfogásába fogadja és igyekezni 
fog a tarthatatlan helyzetet megváltoztatni, vagyunk

Nagyvárad, 1899 április 29.
Kiváló tisztelettel

A »Nagyváradi szállodások, vendéglősök, kávésok és 
korcsmárosok ipartársulata« nevében:

S a r k n d i  Ig n d c e , s. k. C s c g lc d y  S á n d o r , s. k 
tikár. elnök.

A „Budapesti kávéssegédek betegsegélyzö pénztára"
f évi május hó 15-dikén tartott közgyűlése clicn tizenöt 
pentán tag V.— 11569/99 szám alatt a kővetkező fclcbbe- 
zest nyujtoíta be a budapesti V. kér. elöljárósághoz, mint 
elsőfokú iparhatósághoz:

Tekintetes Elöljáróság !
Tisztelettel alulírottak, mint a „Budapesti Kávéssegé

dek betegsegélyzö pénztára" tagjai a f. évi május hó 15-én 
tartott hatodik rendes évi közgyűlés ellen ezennel óvásun



1899. junius 1 Magyar Vendéglős- és Kávés-Ipar 265

kát illetve felebbezésünket tisztelettel bejelentjük a tek. elöl
járóságnak, melynek péntárunk mint elsőfokú iparhatóság
nak felügyelete és ellenőrizete alatt áll.

A midőn jelen óvásunkat illetve felebbezésünket beter
jesztjük, kérjük a tek. elöljáróságot, méltóztatnék azt az 
alább felsorolt indokok alapján beható megvizsgálás tárgyává 
tenni és az azokban kitüntetett alapszabályellenes cseleke
detek alapján a legrövidebb időn belül egy rendkívüli 
közgyűlés megtartását elrendelni és arra hatósági képviselőt 
kiküldeni.

Tekintetes Elöljáróság!
Jelen óvásunk illetve felebbezésünk indokolására 

legelső sorban is azt óhajtjuk felhozni, hogy pénztárunk igaz
gatósága azalapszabáloklegintegránsabbrendelkezéseinek nem 
tett eleget, a mennyiben nem gondoskodott arról, hogy a 
17. §-nak rendelkezései pontosan betartassanak. A 17. §. 
második bekezdése ugyanis, mint az a) szám alatt idecsa
tol alapszabályokból is kitűnik, világosan meghatározza, 
hogy a könyvek és számadások minden év deczember 
31-óig lezárandók és márczius 1-ig a pénztári kimutatás 
elkészítendő. Hogy ez nem történt, bebizonyítjuk azzal, hogy 
a jelen óvásunkat aláírók közül Ólmosi József felügyelő 
bizottsági tagot három nappal a közgyűlés megtartása előtt 
vagyis május hó 12-én hívták meg május 13-ára a pénz
tári kimutatás és a vagyonmérleg átvizsgálására. Nevezett 
felügyelőbizottsági tagunk megütközvén ez eljárás szembe
szökő szabályellenességén a meghívásnak nem tett eleget, 
a minthogy ugyanezen okból Rigó József ellenőr sem jelent 
meg a meghívásra. Nagyon természetes, hogy ép ebből 
kifolyólag a kimutatásokat egyikük sem irta alá. A május 
15-én megtartott közgyűlésen kiosztott nyomtatott jelenté
seken ennek daczára ott vannak Rigó József és Ólmosi 
József aláírásai!

De nem tett eleget az igazgatóság az alapszabályok 
17. §-a ötödik bekezdésében kifejezett ama határozott uta
sításnak sem, hogy a deczember 31-én lezárt kimutatás a 
felügyelőbizottság által nyomban megvizsgálandó és már
czius végéig a pénztár felügyeletéve megbízott iparhatóság
nak be is küldendő. E mulasztáson kívül, mely külömben 
egymagában is elegendő volna a május 15-iki közgyűlés 
megdöntésére, a szabálytalanságot betetézi még ama körül
mény is, hogy az igazgatóság nem tett eleget a 17. §. 
utolsó bekezdésében foglalt ama követelésnek, hogy a kimu
tatás úgy a munkaadókkal, mint a biztosítottakkal köz
lendő. Kétséget kizáró módon bizonyíthatjuk ugyanis, hogy 
a közgyűlést megelőzőleg egyetlen egy munkaadó vagy 
biztosítottnak sem volt alkalma a kimutatások átvizsgá
lására és hogy a kinyomtatott jelentések csak a közgyűlés 
tárgyalások folyamán osztattak ki a jelenlévők között.

Az alapszabályok hosszú lánczolatában két a már fel- 
hozottaknál nem kisebb jelentőségű momentumra akarunk 
közbevetőleg utalni. Az egyik az, hogy a pénztári közgyű
lést illető hirdetés a 32. $. flagrans megsértésével a «Kávés- 
ipar szakközlönye» czimíi lapban nem tétetett közzé és hogy 
a biztosításra kötelezettek a saját csoportjukból kiküldött
jeiket nem egy február havi választóülésen választották 
meg, hanem május 15-én közvetlenül a közgyűlés előtt. 
A 27. b) pontja második kikezdésének erre vonatkozó 
határozmányát tehát szintén nem tartották be, sőt mi több 
a február havi választóülésre vonatkozó hirdetmény szin
tén nem látott napvilágot.

Tekintetes Elöljáróság!
Hogy mennyire jogos és indokolt a május 15-én 

lefolyt közgyűlés ellen irányuló jelen óvásunk, kitűnik abból, 
hogy szigorúan az alapszabályokra támaszkodva szinte ki- 
merithetlen forrását találjuk indokainknak.

így a közgyűlésre vonatkozó 27. §. a) pontja harmadik 
bekezdése előírja, hogy ha a tagok száma száztól 
kétszázig terjed, a kiküldöttek száma 30. A kimutatás szerint

pénztárunknak 1898. decz. 31-ig 178 tagja volt. Kétségtelen 
tehát, hogy a megválasztandó kiküldöttek száma ez évben 
30 lett volna, még pedig úgy, hogy ebből a segédek 20, 
a főnökök pedig a l>) pont szerint 10 kiküldött megválasz
tására lettek volna feljogosítva. Már most tekintetes elöl
járóság, be fogjuk bizonyítani, hogy a közgyűlés e tekintetben 
sem felel meg az alapszabályszerü követelményeknek. Be
adatott ugyanis a közgyűlésen 40 szavazólap, ebből 5 üres. 
A közgyűlést a kávéssegédek megválasztott közgyűlési ki
küldöttek közül a legnagyobb része még a szavazás előtt 
elhagyta, úgy hogy a szavazásban tényleg alig 10— 12 
biztosított vett részt. Már most evidens, hogy sokkal több 
munkaadó szavazott mint biztosított, de mindenesetre több 
mint ama egy harmad szavazat, melyre a 27 §. b) pontja a 
munkaadóknak jogot ád. Sőt betetőzi e szabálytalanságot 
az, hogy a munkaadók közt olyanok is vettek részt a köz
gyűlésen és szavaztak, a kik mint például Némái Antal és 
Glaser Fülöp urak nem is munkaadók, sőt mi több nem 
is kávésok és mint ilyenek a munkaadók részéről kiküldöttek 
már azért sem lehetnek, mert nem lévén kávésok, nem 
lehetnek ipartársulati kiküldöttek.

Hivatkoznunk kell alapszabályaink 23. §-ára is, mely
nek rendelkezései szintén nem tartattak be. E paragrafus 
második bekezdése ugyanis előírja, hogy minden évben 
mindegyik csoportból a tagok fele kilép és az igazgatóság 
uj tagok választása által kiegészíttetik. Az ide mellékelt 
(b szám alatti) szavazólap szerint a május 15-iki közgyűlé
sen a biztosítottak részéről 12-en választattak meg. holott 
csak hat lett volna választandó, mig a mukaadók részéről 
három helyett hatot válásztottak meg. Mindentől eltekintve 
elég ok a közgyűlés érvénytelennek kimondására.

De mert épen a szavazólapról van szó, engedje meg 
a tek. Elöljáróság megjegyeznünk, hogy a betegsegélyző 
pánztár fennállása óta mindig az volt gyakorlatban, hogy a 
tagok nyomtatott szavazólapokat kaptak a szavazások alkal
mával. Hat év után most történik először, hogy a tagok
nak Írott szavazólapokat adtak át, a melyeken tiszta lehetetlen
ség bármiféle javítást eszközölni. Ezért hagyta el legnagyobb 
részünk a közgyűlést és nem élt szavazati jogával sem, 
még pedig annyival is inkább, mert a Dechsler-féle kuglizó
helyiség setétsége és az irás olvashatlansága még a nevek 
elolvasását is lehetetlenné tették,

Bebizonyitottnak láttuk ugyanis, hogy az előttünk 
feltárult szabályellenességek halmazatán kívül nincs alkal
munk e szavazólappal aktiv és passzív választói jogunk 
érvényesítésére és inkább lemondtunk tagsági jogunk gya
korlásáról. De mivel nem engedhetjük, hogy pénztárunk a 
jövőben is hasonló szabálytalanságokkal kormányoztassék, 
sőt arra törekszünk, hogy az alapszabályokban a biztosítot
taknak kiszabott jogkört és befolyást állandóan és minden 
irányban kellő módon gyakorolhassuk, tisztelettel kérjük a 
tek. Elöljáróságot, mint felettes hatóságunkat

Méltóztassék jelen óvásunk, illetve felebbezésünk és 
annak fent elősorolt indokai alapján a május 15-diki köz
gyűlést érvénytelennek kimondani és egy uj közgyűlés 
egybehivását hivatalból elrendelni, e közgyűlésre hatósági 
megbízottat kiküldeni és igazgatóságot kiegészítő uj tagok 
megválasztását bebizonyított sérelmünk alapján hivatalból 
elrendelni.

Kiváló tisztelettel

Közgazdaság.

Mozgalom a borértékesitő szövetkezetek ellen.
Sokkal gyorsabban, mintsem magunk is reméltük 

volna, siker koronázza a borértékesitő szövetkezetek létesí
tése ellen indított mozgalmunkat. Lapunk mai számában 
ismertetjük ama beadványt, melyet a «Budapesti szálló-
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(fások, vendéglőseik és korcsmárosok ipartársulata*  intézett 
a budapesti kereskedelmi és iparkamarához a földmive- 
lésügyi miniszter, illetve az «Országos Magyar Gazda
sági Egyesület* által kezdeményezett szövetkezeti javas
lat tárgyában, s alig múlik el néhány nap, máris oly 
fo rdu la tró l értesíthetjük olvasóinkat, mely azzal a re
ménynyel kecsegtet bennünket, hogy sikerülnünk fog 
megakadályozni, hogy iparunkat a túlhajtott agrárérde
kek kedvéért a megsemmisítés felé hajtsák.

Amidőn a beállott fordulatról lapunk t. olvasóit 
részletes tudósításunkban értesítjük, nem mulaszthatjuk 
el, hogy a legnagyobb elismeréssel ne emlékezzünk 
meg ipartársulatunk érdemes elnökéről Gundel János 
úrról, ki e rendkívül fontos és életbevágó ügyet a nála 
már megszokott buzgalommal oly gyorsan vezette si
kerre, a minthogy jóleső érzéssel —  mellőzve az álsze
m érm et—  konstatáljuk azt is, hogy az állami «borring> 
ellen szerény lapunkban hangzott el a legelső szó.

Részletes tudósításunk ez ügyben a következő :
A « Szállodások, vendéglősök és korcsmárosok buda

pesti ipartársulata» kimerítően megokolt beadványban föl
kérte a budapesti kereskedelmi és iparkamarát, hogy a 
borértékesítésnek kormányhatóságilag célba vett országos 
szervezése iránt megindított mozgalommal szemben, mely 
az eddig nyilvánosságra jutott célzatok szerint egyfelől a 
vendéglősiparnak, másfelől a hazai borkereskedelemnek 
létérdekeit komolyan fenyegeti, állást foglaljon és lehetőleg 
a társkamarák s az összes érdekelt körök bevonásával ama 
célzatok ellensúlyozására országos ellenmozgalmat indítson. 
A kamara e célból ipartársulatunk képviseletében Gundel 
Jánost és Konimer Ferenczet, nemkülönben a borkeres
kedelemnek kiváló képviselőit értekezletre hívta egybe, 
mely ma H ilttl Tivadar alelnök vezetése alatt tartott ülés
ben behatóan tárgyalta ezt az ügyet.

Mindenekelőtt felhozták, hogy a borértékesitŐ moz
galomnak egyik fő kiinduló pontja a földmivelésügyi minisz
ternek az utolsó költségvetési vita során a képviselőház 
f. é. április ö-ikiés 7-iki ülésében tett ama nyilatkozatában 
található fel, mely szerint a budgettárgyalás lefolyása után 
első teendője lesz a borértékesítés ügyét kezébe venni és 
pedig óhajtaná ezt a kérdést egy központtal, lehetőleg a 
mintapincze intézményével kapcsolatba hozni és az egész 
országgal szövetkezeti alapon összeköttetésbe hozni, úgy hogy 
ebben minden község részt vehessen; továbbá kijelentette, 
hogy azon a 23.000 írton felül, mely a borértékesítés elő
mozdítására két czimen van a földmivelési tárcza költség- 
vetésébe felvéve, a mintapinezék átalakítására és ezzel kap
csolatban a szövetkezetek létesítésére a pénzügyminiszter 
külön százezer forintnyi hitelt bocsátott rendelkezésére. Már 
abban a meghívóban pedig, melyet a földmivelésügyi mi
niszter f. é. márczius hó 13-áról a borértékesítés érdeké
ben a földmivelési minisztériumban junius elején tartani 
szándékolt értekezlet tárgyában bocsátott ki a szőlősgaz
dákhoz, szintén hangsúlyozta a miniszter, hogy kiváló 
súlyt helyez egyrészt az országos központi minta- pinezére, 
másrészt pedig a vidéki pinczeegyletek és borértékesitŐ 
szövetkezetek létesítésének előmozdítására. A mintapincze 
eddigi működése a miniszter szerint sokkal szükebb 
körben mozgott, mintsem az egy országos intézmény föl
adatának megfelelne s minthogy annak oka főleg a minta- 
pineze jelenlegi szervezetében s a rendelkezésre állott esz
közök elégtelenségében rejlett, a miniszter ezen intézmény 
megfelelő átalakítását, szélesebb alapon való újjászervezé
sét s esetleg a vidéki pinczeszövetkezetekkcl való össze
kapcsolását vette czélba.

Még tovább megy a gazdáknak ezen miniszteri kezde
ményezésre megindult mozgalma. Az «Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület* illető bizottsága a borértékesítés 
országos szervezésre részletesen kidolgozott javaslatában,

melyből kitűnik, hogy itt egy az állam által messzemenő 
anyagi és erkölcsi támogatásban részesülő nagy üzleti 
vállalatról van szó, egyebek közt azt kívánja, hogy a szőlő
gazdák községi szövetkezései szerezzék meg székhelyükön 
és környékükön az italmérést és e törekvésükben a kor
mány által támogatassanak; e czélból kéressék föl a föld
művelési miniszter, hogy ez a támogatás az italmérésről 
szóló s a képviselőház előtt fekvő törvényjavaslatban törvény- 
hozásilag biztosittassék.

A kamarai értekezleten mindeme törekvésekkel szem
ben hangsúlyozták, hogy nem eshetik kifogás alá, ha szőlős
gazdák szövetkezeti alapon szervezkedve, akár a borérté
kesítéssel is foglalkoznak, de helytelen minden olyan mozgalom, 
mely arra törekszik, hogy egyik foglalkozási osztály a másik 
rovására, állami vagyis az összes honpolgárok adófilléreiből 
adott segítséggel, mindennemű anyagi erkölcsi támogatással 
előnyben részesittessék. A vendéglős-ipar szempontjából 
különösen aggályosnak jnlezték az O. M. G. E. azon köve
telését, hogy az italmérési engedélyek a termelők szövet
kezeteinek adassanak, sőt hogy ez törvény által számunkra 
biztositassék. Az ily egyedárulás egyenlő volna a vendég
lős-iparnak kártalanítás nélkül való kisajátitásával és sok 
ezer adófizető polgárnak exisztencziáját tenné tönkre.

A borkereskedelem szempontjából pedig különösen 
aggályosnak jeleztetett, hogy a mintapinezének az eddiginél 
tetemesen nagyobb anyagi áldozatokkal leendő átalakítása 
és az egész országra kiterjedő szerves kapcsolat létesítése 
terveztetik, a miben az érdekelt kereskedelmi körök azt a 
törekvést vélik fölismerni, hogy a borkereskedés az egész 
országban az állam fokozott anyagi és erkölcsi támogatásá
val, a. hivatalos tekintély és befolyás nagymérvű érvénye
sítésével a borkereskedők kezéből egészen kivétessék és a 
szövetkezeti alapon országosan szervezett termelők kezeibe 
adassák. Fölvettetett az a kérdés, vajon minő indokok 
vezérelhetnék a földmivelésügyi kormányt a kérdéses 
szervezésnek az érintett czélzattal való kezdeményezésénél 
E részben kifejezést nyert az a nézet, hogy a miniszternek 
nem lehet az a ezélzata, a mit a gazdák neki imputálnak, hogy 
t. i. ezzel a borhamisításokat hatályosan meggátolja. Mert 
hiszen a miniszter előtt sem lehet ismeretlen az a köztudo
mású tény, hogy a termelők közt s kiváltképcn a kisebb 
gazdák közt is — kiterjedt borvidékeken —  évek óta nagy
ban űzik a bornak különösen vízzel való meghamisítását.

A borhamisítások megszüntetése, melyet a szolid ke
reskedelmi körök maguk is és a kamara évek óta kitar
tóan sürgettek, ezen körök megyőződése szerint csak egy 
minden tekintetben jó közigazgatás működésétől várható.

Az értekezleten hangsúlyozták továbbá, hogy az állam
kormány, mely pártatlanul áll az egyes osztályok és érdek- 
csoportok fölött és épen azért az egyik a másikkal szem
ben igaztalan előnyökben nem akarhatja részesíteni, bizo
nyára távol van annak a másik ezélzatnak még gondola
tától is, amelyet bizonyos oldalról az egész mozgalomnak 
már eddig is tulajdonítanak, hogy t. i. államhatósági közre
működéssel a termelők egyedárusága, államilag protegált és 
védett borkereskedésc egy minden községre kiterjedő or
szágos borring létesittessék. Az államkormány bizonyára nem 
tekinti föladatául azt, amit bizonyos körök neki inszinuálnak 
hogy a versenyviszonyokat az egyik osztály előnyére fel
forgassa és igy okot adjon széles körök, egész foglalkozási 
ágak jogos elkeseredésére. Annál kevésbé lehet ezt föltéte
lezni, mert az eddigi tapasztalás is azt mutatja, hogy minden 
ily hivatalos üzleti szervezés kísérlete hiábavalónak bizo
nyult. A kereskedelmi ügyességet, agilitást és üzleti szellemet 
bürokratikus szervezettel pótolni nem lehet.

Magának a borértékesítésnek terén itt van az 
ismételt átalakuláson keresztülment mintapincze példája, 
Országos segély és egyéb jelentékeny anyagi meg er
kölcsi támogatás, hivatalos protekezió és társadalmi 
téren folytatott agitáczió mellett is csupán minimális, az
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általános borforgalomban számba sem jöhető eredményeket 
bírtak ezzel elérni. S midőn ezt egy kevésbbé kiterjedt és 
egyszerűbb szervezetű intézménynél, minő a mintapincze, 
tapasztaljuk, amelyen pedig épen az értelmiség magas fokán 
álló és tekintélyes anyagi eszközökkel rendelkező nagyobb 
szőlőbirtokosok vettek részt, —  mit lehet várni egy, az 
egész országra kiterjedő s komplikáltabb szervezetű üzleti 
vállalattól, melynek túlnyomó számú szervei az értelmiség 
kisebb fokán álló s kiváltképen e szükséges üzleti ügyes
séggel még kevésbé rendelkező elemek szövetkezeteiből 
állanak ?

Mindezeknél fogva az értekezlet, egyelőre mellőzve 
a vita során fölmerült azt az indítványt, hogy ez ügyben 
országos mozgalom indittassék meg és bízva a hazai 
kormány pártatlanságában, azt nem tartja még szükségesnek, 
hogy a kamara és a benne képviselt iparos és kereskedelmi 
körök már most lépjenek föl a kormánynál külön fölter
jesztéssel, hanem előbb a junius hava elején a földmivelési 
minisztériumban összeülő borértékesitŐ értekezlet tárgyalá
sait és eredményét vélik bevárandónak, melyhez képest 
azután a kamara az esetleg szükséges lépéseket meg fogná 
tenni az ipari és kereskedelmi érdekek védelmére.

—  Sörnagykereskedök gyűlése. A hazai sörnagyke
reskedők pünkösd első napján tartották meg országos ér
tekezletüket. Elnökké egyhangúlag Bognár Sándor nagyvá
radi előkelő sörnagykereskedőt, jegyzővé Sugár Ignátz, 
miskolezi kamarai titkárt választották meg. Az értekezlet 
első tárgya a sörfogyasztási adó körül fönnálló nehézségek 
elhárítása volt, melyre vonatkozólag Weinberger Samu 
nagyszombati sörnagykereskedő, az értekezleti mozgalom 
megindítója, terjesztett elő javaslatot. A sérelem ugyanis az, 
hogy a megromlott sör után a kereskedőnek nem térítik 
vissza a fogyasztási adót, természetes és kezelési apadás 
czimén sem engednek el semmit, holott a szesz- és bor
kereskedő ily kedvezményben részesedik. Az értekezlet el
határozta, hogy a kormánynál kérelmezni fogja az adó- 
visszatéritést és apadási engedményt. Ezután Oberlander 
Antal miskolezi sörnagykereskedő a söröspalaczkok hitelesí
téséről terjesztett elő javaslatot. Két év múltán ugyanis a 
söröspalaczkok kötelező hitelesítéssel látandók el, a mi 
szerfölött költséges, a milliókra rugó palaczkok nem hite
lesíthetők s különösen a kisebb sörkereskedő léteiét aka
dályozza s egyáltalán a sört drágítja; ez apasztja a logyasz- 
tást és gátolja a söripar fejlődését. Az értekezlet elfogadta 
ezt a javaslatot, hogy a kormánytól kérni fogja, ne ter- 
jeszsze ki a hitelesítési kényszert a söröspalaczkokra. Majd 
Sugár lgnácz titkár referált a sörküldemények és az üresen 
visszatérő ládák és palaczkok vasúti szállítási dijairól. Az 
értekezlet, kérni fogja a díjtételek leszállítását. Végül vég
rehajtó bizottságot választottak, melynek feladata lesz a 
megállapodások keresztül vitele.

—  A pécsi kereskedelmi és i p a r k a m a r a  f-évi május 
hó 25-dikén a kamara saját épületében rendes köz-ülést 
tartott, melynek napirendjére az aradi és kolozsvári kama
rák átiratai is az állami italmérési jövedékről szóló törvény- 
javaslat 5. §-ának módosítása és a hazai borkereskedelem 
iránt megingatott bizalom helyreállítása ügyében ki voltak 
tűzve a tárgyalásra. A kamara az italmérési törvény 5. §-a 
tekintetében, melyet helyesnek véleményezett a miniszter 
tervezete mellett foglalt állást.

—  A fiumei kereskedelmi és iparkamara f- évi 
május hó 25-dikén tartott köz-ülésen tárgyalta az aradi
kamara kérvényét a borhamisítás ügyében. A fiiumci kamata
azonban egy erre nézve benyújtott javaslat alapján azt a 
módosítást csatolja hozzá, a hogy mivel a belföldi bot- 
kereskedés viszonyai mások, mint a fiumeié, különbség teendő 
a jő  és a rosszhiszemű hamisítás közt és a bortörvény il> 
irányban cszküzlcndő revíziója kérendő. (Vájjon nem-e azt 
akarják ezzel mondani, hogy csak a müborgyártás büntetendő,

a műbőr forgalomba hozatala ellenben nem ?) A kamara 
például említi fel, hogy egy dalmát borkereskedőt, kinek 
saját jószántából megvizsgált borát hamisnak találták, meg
büntették.

Vegyes hírek.
— Guruiéi János ipartársulati elnök a napokban a 

Comó melletti Cernobbiába utazik, hogy részt vegyen a
„ Vendéglősök nemzetközi szövetségénekH 28-dik rendes évi 
közgyűlésén, mely ugyanott fog megtartani junius 4., 5., 6. 
napjain a Villa d’Estébcn.

— H y m e n . Jusstusz Sándor a H enriot & Comp. rheimsi 
pezsgőborgyár magyarországi képviselője f. évi május hó 22-én 
d. u. 3 órakor ta rto tta  esküvőjét Kalocsán, Bruckner Janka kis
asszonynyal, Bruckner Lajos tekintélyes kalocsai polgár és nejé
nek kedves és szépmüveltségti leányával. — C.zobel Károly f. évi 
május hó 5-dikén d. u. 5 órakor ta rto tta , esküvőjét nagyszámú 
és előkelő közönség jelenlétében a belvárosi plébánia templom
ban íiirst Miczi kisasszonynyal. — Fiirst Tivadar vendéglős- és 
neje kedves és szépmüvcltségü leányával.

— G y á szr o v a t. Dotzauer János vendéglős, ipartársulati 
tag f. évi május hó 27-én rövid szenvedés után hirtelen elhalt. 
Szorgalmas tevékeny iparos volt, ki nehéz napokban is becsü
lettel megállta helyét és iparának becsületére vált. Tem etése f. 
évi május 30-dikán d. u. 8 órakor ment végbe a kerepesi-uti 
halottas házból. Béke hamvaira! — Schartner János vendéglőst, 
ipartársulatunk közkedveltségé tagját súlyos csapás érte. Mint 
ugyanis lapunk zártakor értesülünk főnön szeretett hitvese, h o s 
szabb szenvedés után elhunyt. Derék feleség, jó  anya volt, ki 
legnagyobb boldogságát abban találta, hogy férjének hü munka
társa lehetett. Isten áldása lengjen porai felett!

— V is s z a u ta s ítv a . Mint értesülünk a tanács a vcndéglős- 
ipartársulatnak a járdafoglalási dijak leszállítása érdekében beadott 
kérvényét bővebb indokolás nélkül visszautasította. Nem újság. 
Csak azt szeretnék tudni, hogy a referens Ur, ki az elutasító 
végzést fogalmazta, elolvasta-e az ipartársulat beadványának szö
vegét is }

— Söl’hamisitások. Ugyanezen czim alatt a W ag
ner  József szerkesztésében megjelenő «A vendéglős» 
czimü lapjában egy aláirás nélküli közlemény jelent meg, 
amely a benne foglalt állítások valótlanságánál és ot
romba tudatlanságot eláruló rágalmainál fogva, me
lyeket a vendéglősök ellen szór, szakkörökben óriási 
feltűnést és felháborodást keltett. A jogos méltá
nyosság követelésének akarunk eleget tenni, mi
dőn azon meggyőződésünknek adunk kifejezést, 
hogy kartársunk W agner J ó z s e f  a vendéglősök ellen 
■intézteit esen alattomos tám adásban ártatlan  és hogy 
a közlemény csak úgy kerülhetett lapjába, hogy va la k i  
a z  öreg u r  bizalmával, a ki nem tud magyarul ru ta i v issza 
élt. Ezt elmondani loyalis kötelességünknek tartjuk, 
annyival is inkább, mert sem a mi lapunk, sem Wag
ner József lapjáról nincs szó, hanem igenis a vendéglő
sök m egtám adott reputácsiójáról amelybe nem  vájká lha t 
m indenki tetszése szerint. Illő vagy korrekt dolog-e egy 
öreg 70 éves embert ily rutul becsóipni, vagy válogatott 
szemtelenségeket szemébe mondani azoknak, akiknek 
érdekeit volna tulajdonképpen hivatva szolgálni az iró, 
azt bírálja el maga a szóban forgó czikk Írója.

— Figyelmeztetjük lapunk t. olvasóit, hogy a legközelebbi 
uzsonna e hó 6-án Petz Károly vendéglőjében Budán fog megtartatni.

— A  s z é k e s fő v . k á v é s -  é s  k á v ó m érö -ip a r tá r su la t  
május hó 10-én tarto tta  havi vál. ülését IVoumzny A. elnöklete 
alatt. A jegyzőkönyv hitelesítése és a számadások előterjesztése 
után, a titkár — annak alapján, hogy a szék. főv. tanácsa egy 
az ipartársulathoz intézett végzésében — utóbbinak kérelmérc- 
elism ertc azt a jogot, hogy az üzleteket ellenőrizhessék — azon 
javaslatot terjesztette elő, hogy ennek gyakorlati kivitele, ille
tőleg a főv. kávémcrcsek ellenőrzésére, a választmány sorából 
ké t oly tag volna választandó, kik a részükre k iállított igazol
ványnyal a kávémérési ipar te rén  fennálló szabálytalanságok és 
visszaélések constatálására volnának kiküldendők, illetőleg ez 
irányban az üzleteket ellenőriznék. — Miután az elnök hirtcleni 
roszullét folytán az ülésből távozni volt kénytelen, helyét Oróván L. 
alelnök foglalta el, ki a titkár javaslatát oly módon ajánlja kivi
telre, hogy 2 ellenőr helyett 10 volna választandó, azaz kerüle-
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tenkint 1—t. Miután ez azonhan könnyén visszaélésre adhat al
kalmat, többek hozzászólása után elfogadtatott, hogy csak 2 ellenőr 
választassák. Miután a határozat kim ondatott ellenőrökké egyhan- 
gulag megválasztattak: Jurkó József és Hergár V iktor vái. tagok.

Ezután az ipartársulat tagjainak szaporítása érdekében elha
tároztatott, hogy a vál. tagok sorából kerületenkint 1—2 tag fog 
kijelöltetni és felkéretni, miszerint tehetségük és idejük szerint, 
minden erejükkel oda hatni szíveskedjenek, hogy azon kávéme
rők, kik kerületükben üzletet folytatnak és az  ipartársulatnak 
nem tagjai oda belépjenek. — Ezen tagok ki is jelöltettek, részint 
a jelenlévők közül erre önlcévt is vállalkoztak. — Ezután még 
nehány kisebb ügy in téztetett el, melylyel az ülés véget ért.

A f. évi márczius 8-iki vál. ülésen a titkár, és Lebeda F. 
alelnök indítványára — ipari ügyek bővebb megbeszélése, ismer
kedés, kölcsönös eszmecsere, és a testületi szellem lejlesztése 
czéljából — elhatároztatott, hogy a havonta egyszer ta rto tt vál. 
ülés után, a vál. tagok felváltva mindig más és más tagnál, társas 
összejövetelt tartanak. — Ezúttal Drekszler F. ipartársulati pénz
tárnok vendéglőjében volt az összejövetel, s — bár sajnos azon 
az elnök roszulléte folytán nem jelent meg — a hangulat jó va
csora, bor és czigány mellett vidám volt, s felkőszöntőkben sem 
volt hiány.

Rárcsak az összetartás és egyetértés, mindig nagyobb és 
nagyobb mérvet öltene, az ipartársulat és mindnyájunk javára.

— A  IV . orsz. m a g y a r  v e n d é g lő s -k o n g r e ssz u s  e lő 
k é s z ítő  b iz o t t s á g a  f. évi május hó 29-dikén Gundtl János 
elnöklete alatt ülést ta rto tt az István főherczeg szállodában. Az 
ülésen részt vettek Nagyvárad, Debreczen, Szeged, Esztergom, 
Komárom stb. kiküldöttei is. Az ülésen megállapították, hogy a 
a kongresszust augusztus 29., 30. és 31. napján tartják meg. Rész
letes tudósításunkat — lap zárta lévén — lapunk legközelebbi 
számában hozzuk.

— Miután a Doktor László vendéglőjében mult hó 
29-dikén tartott délutáni uzsonna a kedvezőtlen időjárás 
folytán nem sikerült az ipartársulat t. tagjait f. évi junius 
hó 5-dikÓre Doktor László gellérthegyi vendéglőjében 
hívja meg.

— A  b é c s i p in ezé rek  b e te g s e g é ly z ö  p én ztára . A
bécsi pinezérek betegsegélyzö pénztára a mult hét folyamán tar
to tta  rendes évi közgyűlését a Süsz-fcle vendéglő különtermében. 
A közgyűlésen az iparhatóság képviseletében Dr. Seltsam városi 
tanácsos jelent meg. A bctcgscgélyzőpcnztár elnöke Pnyer a 
közgyűlést megnyitván előterjesztette a mult évről szóló zárszá
madást. A jelentés utal arra, hogy a pénztár a mult évben igen 
gyakran és nagy mérvben le tt igénybe véve, aminek oka, hogy 
a jubileumi kiállítás alatt nagy volt a női alkalmazottak száma, A 
pénztár zárszámadásai mindazáltal nagy nyereséget tüntetnek fel. 
Az összes bevétel 122.512 frt 6 kr. volt, mig a kiadások 107,252 
frt 51 krra rúgtak. A pénztári aktiv készlet a passivák levonása 
után 10779 frt 90 kr. Az elnöki je lentés felolvasása után a 
hatósági képviselő meleg szavakkal méltatta a pénztár eredmé
nyes működését, s különösen is kiemelte, hogy a választott biré- 
ság egybehivasára egyetlenegy esetben sem volt szükség. Dr. 
Ladenbauer pénztári orvos jelentésében ismét az érdekes, hogy 
ő meg a gyermekágyi segélyek feltűnő nagy számát emelte ki, a 
melyek a pénztár női tagjainak nyújtott összes segélypénzeknek 
mintegy 5°/o-át teszik, amiért is e körülményt a közgyűlésre ki
küldött munkaadóknak kölönösen is figyelmébe ajánlotta. A jelen
tés, zárszámadás stb. tudomásul vétele után a beadott indítvá
nyokat elfogadták, s a közgyűlés ezzel véget is ért. — Milyen 
kár, hogy mindez Becsben és nem Budapesten történt I (N. D.)

— Pécsi hamis borok Nagyváradon. A nagyváradi 
rendőrség több ottani borkereskedőnél bormintákat vett, a 
melyek hamisitottaknak bizonyultak. A kereskedők, a kik
nél a borokat találták, arra hivatkoztak, hogy a bort 
Engel és fia s más pécsi borkereskedőknél rendelték s azt 
nem ők hamisították. A nagyváradi rendőrség az eljárást 
a pécsi borkereskedők ellen megindította, akikről kiderült, 
hogy a bort már hamisítva szállították Nagyváradra és elitélte 
őket borhamisítás miatt. Az elitéit kereskedők illetékességi 
kifogást emeltek, melyet azonban a rendőrség elvetett, mert 
praecedens van arra, hogy azon rendőrség Ítélkezett a hami
sítás ügyében, melynek területén a hamisított bort lefoglalták. 
(Engel-esct Budapesten.) Ez ügyben valószínűleg miniszteri 
határozatot fognak provokálni, az elitéit borkereskedők.

— B en zin -rob b an ás e g y  szá llod áb an . Balassa-Gyar- 
matrél írják lapunknak, hogy o tt a «Bal«tssa-szálloda» nagy vesze
delemben forgott. E hó 15-dikén ugyanis a délelőtti órákban, 
amidőn a benzinnel te lt tartályt össze akarták kapcsolni a gáz- 
fejlesztő készülékkel a munkálatok közben a tartály nyílásán 
át a veszélyes anyag átmelegedés folytán egy méternyi magas
ságban kicsapott. A tartályból kiömlött gáz e közben — isme

retlen módon — egyszerre felrobbant, nagy veszélybe sodorva az 
egész épületet. Barth József kávéháztulajdonost, ki szintén jelen 
volt, nem hagyta el lélekjelenléte s a robbanás pillanatában hir
telen elzárta a benzin-reservoir nyilasát, mely ha nem sikerül, 
felrobban az egész tartály, s óriási kárt okoz emberé étben va
gyonban. Egyes dolgok azonban meggyulladtak a helyiségben s 
tartani lehetett attól, hogy az egész tartály fölrobban. A harang
jelzésre csakhamar nagy népcsődület tám adt a ^Balassa* elolt, 
s az idejekorán odaérkezett tűzoltóságnak sikerült végre homok
kal elfojtani a tüzet. A robbanás következtében ssulyosabb érm é
seket szenvedtek: R b th  József gépész-lakatos és Főttek Á r m in p m e z é r ,  
Barth József káváháztu la jdonos  pedig könnyebb égési sebbel me
nekült.

—  A K ann-féle  csőd . Pécsről írják lapunknak  m ájus 
2 4 -d ik e  kelettel, hogy a pécsi kir. törvényszék a  csődből 
kifolyólag ideiglenes választm ányt kü ldö tt ki az egyes á ruk  
és rom ló anyagok értékesítése végett. A választm ány tag jai; 
S c h a f r i n g e r  Gusztáv, K i n  d l  József es M d té n y i  M iklós dr. 
m int a helybeli ism ert nagyobb hitelezők képviselői. Az 
e ltű n t bo rkereskedő  ellen a bünfenyitő  feljelentést a n ap o k 
b an  adták  be.

Nyilttér.
Minthogy a tavasz előrehal adásával csecsemőt, gyer

mekeket és felnőttet egyaránt fenyeget a járványok ve
szélye, ismét csak a minden alkalommal hálásan fogadott

ÁGNES-forrásunk
vizének használatát ajánljuk. Egyrészt meri olcsó, igen 
kellemes és tiszta ivóviz lévén, a tavaszi és nyári év
szakokban kedvelt élvezetszerként szerepelj másrészt, mert 
dús szénsavtartalmánál fogva, specifikus óvószer is a  tiphus, 
cholera és a gyermekek tiphoidszerii tavaszi-nyári has
menése ellen. Ehhez járul még, hogy a csecsemőt is meg
védi az ilyenkor nagyon veszélyes hurutos bélbántalmak 
ellen, mig szoptatója e víz használata folytán nagyon ked
vező összetételű bőséges tejet nyer. A már meglevő gyomor- 
és bélhurutot gyermekeknél és felnőtteknél gyógyítja. Kel
lemesen hatván be szénsavánál fogva a gyomor és bél 
idegeire; a gyermekek lázas megbetegedéseinél pedig nél
külözhetetlen, hűtő, hugyhajtó cs a  szomjat csillapító hatá
sánál fogva.

K edvelt borviz.
A moliai Ágnes-forrás

kezclösége.

F ő r a k t á r :

É D E i K U T Y  L.
cs. és kir. udvari szállító 

BUDAPEST, V., E rzsébet- té r  8.
K ap h ató  m in d en  g y ó g y tá r b a n , fü sz e r k e r e s-  

k e d é sb e n  é s  v en d ég lő b en ,

N yilatkozat!
FŐ P I N C Z É R  uraknak

művészi kivitelű
s  z  ü m  o  1 ő - c  z é d u l á i b ó l

kívánságra
W  ingyen és bérmentve -*■

szívesen küld a

FIUMEI CACAO- ÉS CSOKOLÁDÉGYÁR
(Részvény-társaság)

F I U M E .
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G F e lh ív á s
» z  i ís s z e s  g y o m o r  <-s a lh n s i  Im n la l-  

■n 11 k 1)11 II Kzcnrciiökilöz:

M á j  V e s e  H
H o l v a g  A r a n y é r

!! Hatásában páratlan!!

*■
3

A  j e l e n k o r  sz en zticz it is  g y ó g y v iz e .

Magyarádi „ P A U L  A “ gyógyforrás 

részv.-társ.

B u d a p e s t ,  V II., E r z s é b c t - k ö r u t  5 8 .

Alapítva 1864.

jizsEf röMtnczto i iúi6i«Afflcwuw»o™^> cs Í5 X'R UNStOlNh I iWCIM6 0*-UWtfltB®
0 CSÁSZÁRI £5 APOSTOL. IURm LVi fC lS t ft l 

L tG 'E lSÖ  U ISM E A tS ft  '8 9 6 .  DtCiV»

Főüzlet:

IV., Vámház-körut 4.

(ezelőtt Eskütér.) 

Fiók-üzlet:

IV., Kishid-utcza 7.

Fűszer-, csemege-, con- 
serv-, sajt-, vaj-, bor-, 
pezsgő-, cognac-, tea-, 

és rum-raktár.

Surgönyczim :

L ö w e n s t e i n
Vámház-körut.

4

Kitűnő

korcsma vagy kávéházi
u tc z a s a rk i h e ly is é g

olcsón azonnal kiadó:
Uj vásár-tér 10/b. sz. a.

(Ujvásár-tér és Tököly-utcza sarkán.)

?►

K e r t é s z  t ó d o b
miDaráru raktára B U D A P E S T E K .  Krlstót-tér.

Kuglizó bábok száraz gyertyán fából, egy 
készlet 2.25. Ligniim sanctuiii. Kugli golyók 

9 9Vs 10 10V2 11 cm. átméretü
1.15
1 1 1 /2

1.30
12

1.50
121/2

1.70 1.90
13 131/2 cm. átméretü

2.15
14

2.30 2.o0 2.70 
141/2

2.85
15 cm. átméretü

3.— 3.20 3.40
Kugli golyók száraz gyertyánfából, nagyság 
szerint 75, 80 és 85 kr. Kuglizóba nagy plóh- 
porsely lakatra 1.—, 1.20. Kerti gyertya- 
tartó  szél ellen üvegboritóval 1 frt. Kerti lámpa petróleumra 
2.20. Lampion kertek kivilágításához 15, 20, 30 kr. Abrosz meg
erősítő szél ellen a szabadban, 100 darab 4 forint. Evőeszköz, 
fekete, fanyelű, 12 pár 2.70, csontnyelü 3.60. Kenyérvágó kés 
1.—, 1.50. Sonkavágó kés 1.20. Dugaszlitizó 20, 40 és 60 kr. 
Dugókiemelő készülék falra vagy ajtóra felerősíthető 2.50. 
Kézidugaszoló kalapácscsal 90 kr. Hidraulikus hordó szád
szelep csapra ütött bor, sör,pálinka slb. egyéb szeszes italok meg- 
savanyodása. ellen, 1 forint. Üvegmosó kefe 85 kr. Czitromprés, 
üvegből .0  kr. Amerikai húsvágó 3.50, 6 frt. Mandula, zsemlye, 
dió stb. reszelő 2 frt. Iíors-őrlö 50 kr. Habverő, félliteres 80 kr., 

. . .  8 12 adagra
1 literes 1.20, 2 literes 2 frt. Fagylalt készítő - • , - —J 4.50 O.oO

18 24 adagra. Szódavizkészitőgcp 6 forinttól 14 forintig.
7.50 10.— Seciiritas gyors forraló 1.20. Késtisztitó

készülék 50 kr. 1 doboz angol smirgli por 60 krajezár. Auto
matikus patkányfogó 2 forint. Egérfogó, egyszerre több egeret 
lehet fogni azzal, 40 krajezár. Svábbogárfogó 80 kr. Ujságtartó, 
minden nagyságú újsághoz, drb 75 kr. Hillárd-golyó, elefántcsonl- 

62 04 60 mm. átméretü
utánzat, 1 készlet 3 darabbal— ----- 9~fH---------------------
Franczia dákóbör, 100 darab 1.30, 1.40, 1.60. Dominóját ék, 
90 krtól 2.20-ig. Kávéházi dominó, átszegezett 7—9 forintig. 
Itoulettojáték, 1.80—17 forintig. Tivoli társasjáték, a vendégek 
szórakoztatására 60 70 80 90 100 cm.

4ÁQ 5Í5Ö 6á3Ö 8ÜÖ 12.— frt.
Sakktábla nagyság szerint 1 frttól 4 írtig. Sakkalakok, angol 
forma, egy készlet 1 2 3 4 5 6 7 sz.

20 5.— 6.40 202.— 2.40 2.80 3.2
Finczértáska derekre csatolható szarvasbőrből, egyes 1.20, kettős 
1.80, hárm as 3 frt. Scrpentin 100 drb 2 frt. Confctti 100 cso
mag 5 frt. 1 kiló confctti 1 frt. Scrpentin s confctti együtt kisebb 
adagban 100 drb 4 forint. Scrpentin kilővő-puska 10 töltelékkel 
dobozban 75 kr. Ellenőrző-bárezák 100 drb 1-es sárgarézből 
frt —.90, 5-ös vörösrézből 1.20, 10-es nickelből 1.40, 20-as sá rg a
rézből 2.20, 50-es vörösrézből 4.—, 100-as sárgarézből 5.—. Papír- 
tányérok, nyári mulatságok, kirándulásokhoz 100 darab 15 cm. 
1.30 17 cm. 1.50. Papir-szervéta 100 darab 80 kr. Sörmelegitö 
nickelcső 1 forint. Hygicnikus küpöedény viztöltéssel, z.omán- 
ezozott 90 kr. Flobert czél- és madárlövö puska 0.50, 9.50, 11.50, 
Időjósló barát, csinos svájezi házikóban 1,20. Amerikai kipróbált 

ébresztőóra 3 frt.
Számoló-czédulát, kívánatra bérmentve küld.
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Ezen rovatban a hirdetési dij:
egyezség szerint számíttatik. I  T ü l i T A T 0 . Ezen rovatban a hirdetési dij:

egyezség szerint számittalik.

Ágynemű gyár és raktár
Mössmor József IV. Korona 
herezog-uteza 12.

Bornagykereskedök. 
HeinL.I.,kelenföldi állomás 
Jálics A. Forencz és társa,
VI. Király-utcz* 2C. 
Ullman M. és tsa, VI. kor. 
Andrássy-ut 21.

Borkereskedők. 
Borhegyi F. ezelőtt Lápossy 
F. és Tsa, V. Gizella-lér 1. 
Boschán Károly és Artliur,
VII. Király-u. 85.
Dietzl József, Budafok. 
Lalzkó Friderika, IV. Régi- 
Fosta-utcza 2.
Leilersdorfer Mór, IV. Váczi- 
utcza rb.

Cognac- és arrac gyárak.
Gróf Keglovich István-féle 
cognac-gyár irodája, V. k. 
Árpád-utcza 2.
Zwack F. és tsai, IX. So- 
roksári-ut 92.
________Czipész.

China-ezüst.

YERES IMRE
úri- és női czipész

| BUDAPEST,
| VI. Lovag-utcza 22. sz.

Csillárgyárak.
Kramme C., VI. Andrássy- 
u t 13.
Stern és Mcrkl, VI. Teréz- 
körut 3.

A l p C H Z Í i S t

ajánl

J. L.
RAKTÁRA

B U D A P E S T E N
IV. váczi-utcza 24.

A m inőségért kezeskedem.
Evőeszköz készletek, 

bor- és sótartók, leves
tálak, eczet-olajtartók, 

kenyérkosarak, tálezák, 
tálak, cas-scrol-ok, kan

nák, csemege- és 
gyümölcsállványok, 

gyertyatartók, giran* 
dol-ok stb.

Menyasszonyi 
kelengyéhez tartozó 

czikkek,
a lka lm i u jándékok, 

mtiipari ósluxus cikkek.

Teljes berendezések  
szállodák, kávéházak 
és vendéglők szám ára.
10 leginagnsnbb kitüntetés 
a  legnagyobb kiállítások 

részéről.
Alnplttatott 1819.

Csokoládé-gyár.

LECJOUH

F 1 U M L E I
C A C A O

és
CIIOCOLÁDÉ!

mindenütt kapható.

Légszeszfütö kályhák. I.Central“ szálloda, VII.
Steinebacb V., V. Aka-'Kerepesi-ut 92.

„Continentál“ szálloda, V. 
Nádor-u. 22.
„Erzsébet királyné" szál
loda, IV. Egyetem-u. 5. 
Fehérló" szálloda, VIII.

So-

Fürdők.
Körúti fürdő, VII. Erzsébet- 
körút 51.
Sz. Lukácsfürdő, III. Zsig- 
mond-uteza 25.

Gözmosodák.
Neptun mechanikai gőz
mosó r.-t., X. Soroksári
u l 11.
Kályhagyárak es raktárak.
Brindl és Kalivoda, IV. 
Petőfi-tér 4.
Stcinebach V., V. Akadémia- 
utcza 10.
Swadló Ferencz, VI. Lehel- 
u tcza 8.

Kender és Gummitömlök.
Schottola Ernő, VI. Váczi 
körút (Fonciére palota). 
Konyhafelszerelések és ház

tartási czikkek.
Brindl ós Kalivoda, IV. 
Petőfi-tér 10.

Felhúzó gépek (Lift). 
Magyar épület és mülaka- 
tosgyár, V. Váczi-ut 104.

Idémia-utcza 10.
Likörgyár.

Zwack J. és tsai, IX. 
|roksári-ut 92.

Menet,egyírodák.
A magy. kir. áll. vasutak 

imenetjegy irodája, IV. k. 
'Hungária szálloda.

Palaczkraktárak.
Nagy Ignácz, VII. Károly- 
Ikörút 9.

Sörfőzdék
Első magyar részvény sör- 
föződe, VIII. Esterházy- 
utcza 6. G yár: Kőbánya. 
Polgári sörfőző részvény- 
társaság, X. Maglódi-ut 17. 
Királysörfőzö R.-T. X. Mag
lódi-ut.

Sörkimérö készülékek.
Dr. Wagner és tsai, IX. 
Tinódy-utcza 3.

Szalámigyárak. 
Porszász Gyula, Vili. Futó 
utcza 11.

Szállodák.
„Angol királynő" szálloda, 
IV Deák-Ferencz-u. 1. 
„Aranysas" szálloda, VII. 
Csömöri-ut 4.
Bristol" szálloda, IV. k. 

Mária-Valéria-utcza 4.
Dugasz kereskedők. 

Nagy Ignácz, Károly-k. 9.
Lámpagyárak.

Ditmár R., V. Fürdő-u. 6. 
Stern és Mcrkl, VI. Teréz- 
körut 3.

Keropesi-ul 4.
„Hungária" szál., IV. Kis 
hid-uteza 1.
„István főherezog* szál 
loda, V. Akadémia-u. 1. 
Lukács - fürdő „Thernud 
szál., III. Zsigmond-u. 25 
Metropole" szálloda, Vli 

Kerepesi-ut 58.
„Nádor" szálloda, IV. Vám 
ház-körut 2.
„Pannónia" szálloda, VIII 
Kerepesi-ut 7.
„Paris" szálloda, VI. Váczi 
körút ‘25.

Royal" nagyszálloda, VII 
Erzsébet-körut 45. 
Takarék-tüzhelykészitök és 

raktárak.
Brindl és Kaliwoda, IV. k. 
Petőfi-tér 4.
Lakos Lajos, IV. Lipól-u.

Legjobb a
„C O  F  F  E  A “

fiumei pörkölt kávé.

Tojás kereskedő.

S P R I N G U T H E N R I K
tojásnagykereskedő

Szerecsen-u. 37. 39 sz.

Fontos vendéglősöknek és
íe>

Tessék próbát tenni a F ium ei K ávé-PSrkSlő
R észvény-Társaság által forgalomba bocsátott

„pörkölt kávéval“
mely valamennyi kulturállamban sza
badalmazott világh írű  Broguier- 
fclc pörk ölési módszer szerint nl- 
litlatik elő. Ezen felülmúlhatatlan 
pörkölő rendszernél, mely a  nyers 
kávénak egészen természetes pör
kölésén alapul, az összes avas, kel
lemetlen szagú és rossz izii alkat
részek eltávolíttatnak, mig ellenben 
valamennyi értékes tápanyag te lje
sen csonk itat lan marad, a kávé za- 
m ata és ereje a  főzésnél egészen 
érvényre ju t és ezen tulajdonságai 
mellett hónapokon á t is változat
lanul friss marad. A Fiumei Kávé- 
Pörkölő Részvény-Társaság gyárt
mányaihoz csak teljesen friss, kitűnő 
minőségű kévékat használ, melyek

i. j . . - u i i  , a j a p 0 g a n  n iC g.

Pörkölt kávéink  fő rak tára  B u d ap esten :

Brázay Kálmán, fjoffmann József
B u d á n :

S tam pfcr M á r to n  (II., Fő-utcza II.) 
czógeknél van.

VÉDJEGY.
pörkölés előtt e czélra készült 'gépeli 
tisztitlatnak.

Sfirmann ferencz
érexáru g y á ra

B U D A P E S T ,  V II . ,  C s á n y i-u t c z a  9 . s z ám .
Gyárt

sörkimérö-
t e t

® légnyomással 
|  és szabad ,  léghűtővel.

Kiváltai

régi készülékek 
átalakítását.
Nagy választók

b o r -  é s  
|  sör-csapokban ,

valamint

mindennemű sz iv a tty u k ta i.
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Osztálysorsje *  yek I
-------------------------------------------------------------------------------------  rew
kaphatók „Pb

m i n d e n  h ú z á s h o z  |

Török A. és Társa \
©

b a n k h á z á n á l  i,C/3
Budapest, Váczi-körut 4 g . |

M a p p in  & W e b b
Ir ta id o n  és Shefleld

gyárosok e z ü s t ,  e z ü s tü z ü lt  á ru  és legfinomabb 
k é s e s  á r u k b a n .

» i *  Princes Plate.
A Princes Plate nickel-eziist és erősen ezüstölve, 
jobb, szebb és tartósabb mint az eddig gyártottak. 

K ülönlegesség
szálloda, vendéglő, kávéház és körök részére. 
0  $  A szta li evőeszközökben, m  
é  $  $  m tálakban, n i ®  

®  thea- és kávéskannákban H  H
úgymint minden e szakba vágó czikkekben a legjobb és 

legtartósabb.
B udapesten  a legelőkelőbb szállodák, vendéglők 
és kávéházak  szin tén  ezzel vannak berendezve.

/asztali kések ... lt.70 
\csemcge kések... 12.00 
(asztali villák ... 17.40 
lesemege villák... 13.20 
\asztali kanalak 17.40

Í csemege kanál... 13.20 
kávés kanál ... 7.NO 
Mocca-kanál ... ő.— 
fagylalt kanál ... 0.(10 
1 db mustárodóny 7.20

Mindeme felsorolt tárgyak iirima-minöségück, de sekunda- 
minőségben is jutányosán beszerezhetők.

Mintaraktár Magyarország részére a képviselőnél.

K Ü RSC H N ER  M. BUDAPEST.
IV., Mária Valéria-utcza 7. II. lépcső, li. cm.

—  (a „ti  un 4f úrin" szálloda ntcHonúben). ——

Nincs jobb ,  tisztább, egészsé gesebb  és 
o lcsóbb mint a

Szt-Lukácsfíirdöi hegyiforrás
S z é n s a v v a l  t e l i t e t t  le g e g é s z s é g e s e b b  

s a v a n y ú  v í z .
Kapható minden fiiszerkereskedésben és vendéglőben.

Sólyom Sándor
értesíti jó barátait, ismerőseit és a n. é. kartár
sakat, hogy folyó évi június hó 1-161 kezdve 

P á r k á n y b a n

Hungária szálloda
vezetését átvette.

! Hamisítatlan italolt, jó konyha!
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M A G Y A R O R S Z A G  L E G J O B B  É L C Z L A P J A
A

ORSSZEM JANKÓ

WmSm

N in cs  ro ssz  bor !

N in cs  ro ssz  é t e l !

N in cs  tü re lm e tle n  v en d ég -!

a hová av e n d é g lő b e n  és k á v éh á zb a n ,

B O R S S Z E M  J A N K Ó ---------
jár. T essék  m egpróbálni!

A  „Borsszem Jankó"
M a g y a r o r sz á g  leg,jolil> é lc z la p ja ,

m elyn ek  nem  szab ad  h iányozn i e gy e t len  k ávéh ázb an  és ven d ég lő b en  sem.

Előfizetési ára V4 évre 2 frt. M egrendelő cz im :
„B O R SSZEM  JA N K Ó 11 k ia d ó h iv a ta la  -----------------

B u d a p e s t . ,  J L t H e a a a e u . a ^ - é p ü . l e t .

Legjobb franczia mosószer! GINDERT ISTVÁN
Lessive Phénix

P h é n ix -m o s ó s ze p ,

J. PICOT, szabadalma Paris
A fehérnemű fentartására és szcpitésérc.

Legjobban moshatunk mindent szappan, szóda, hamu slb. 
nélkül.

K e z e s s é g  á r ta lm a t la n s á g á é r t .

“# •  Klórmentes!

Lessive Phénix
l é i i p l i u t ó

az ország  összes fiiszerheres- 
kedéseiüen.

GYÁR : Osztr. M agyar Monarchia részére VÁCZ.

Koszit és raktáron tart igen jó minőségű jégszekré
nyeket vízhűtőket, fagylaltkészitö gépeket ón fezin) 
üsttel, fagylalttartó készülékeket (apparat), továbbá 
minden ezek kezeléséhez szükséges eszközöket cs 

szerszámokat.

B U D A P E S T  gg
R aktár: f i g

VI. kér., T eréz-k öru t 8. szám . g jS
G yár: I

V I. kér., K la p k a -u tcza  5. sz . v**®
A r j e g - y z é l t k e l  k í v á n a t r a  s z o l g á l .

44f
Í J

4
0

feli:í:

Veres Imre
úri es noi-czipész

BUDAPEST
VI.,Lovag-utcza 22. sz.

$

rh

I

A .Pátria* .-t. nyomása.
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