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Közgyűléseink.*)
— Második közlemény. —

H atározatképesség megállapítása.
Szavazatjegyek beszedése.

B okros Károly e lnök: Tisztelt közgyűlés! Meg
kezdjük a nyugdijegyesület érdemleges tanácskozásait. 
A jegyzőkönyv vezetésére F. K iss Lajos és ár. Solti 
Ödön — hitelesítésére K om m er Fertncz és Gliick Erős 
János urakat kérem fel. Elsősorban a határozatképes
séget állapítjuk „meg.

D r. S o lti Ö d ö n : Tisztelt közgyűlés I A nyugdijegye- 
sületnek 653 szavazatra jogosult tagja van. Az alap
szabályok 68. paragrafusa értelmében a közgyűlés 
határozatképes, ha legalább 30 tagja van. Megállapítom, 
hogy harmtncznál többen vagyunk jelen és a beküldött 
szavazólapok alapján jelentem, hogy Kassáról 18, 
Miskolczról 3, Budapestről 38, a választmányon kívüliek 
részéről 42 szavazólapot küldöttek be, összesen tehát 
101-et. Minthogy az alapszabályok értelmében az alap. 
szabályok módosításához a szavazásra jogosullak 
Vr-részének jelenléte, vagy azok meghatalmazása igé
nyeltelik, kérem az elnök urat, méltóztassék megálla
pítani, hogy a napirend 6. pon tja  tekintetében a köz
g yű lés nem , — egyébként azonban határozatképes. 
Tisztelettel jelentem, hogy ez súlyos zavart nem okoz 
egyesületünk beléletében, mert tulajdonképen az alap
szabályok 22. paragrafusát óhajtotta volna az igazgatóság 
módosítani, amely a nyugdíj felemelését tárgyazza. Az 
utóbbi időben ugyanis igen gyakoriak voltak a nyug
dijak fö'emelése iránti kérelmek s az igazgatóság több 
esetben oly eltérést engedélyezett, hogy részletekben 
volt a felemelt összeg befizethető, pedig az egyesületi 
alapszabályok az összegnek egyszerre való befizetését 
kötik ki. Az igazgatóság részletekben is engedélyezte a 
befizetést, ezzel szemben a tagnak a felemelt nyugdíj 
utáni jogosultsága csak az utolsó részlet lefizetésével 
kezdődött. Szóval, az alapszabályoknak formailag nem,

de lényegileg teljesen elég volt téve. Most az igaz
gatóság azt óhajtotta volna, hogy a részletekben való 
befizetés az alapszabályokban is megfelelő kifejezést 
nyeit volna. (Helyeslés.)

Bokros Károly elnök: Amennyiben tehát arra nem 
vagyunk határozatképesek, hogy az alapszabályokat 
módosítsuk, a napirend 6. pontját a tárgyalandó ügyek 
közül ezennel kikapcsoljuk. (Helyeslés.) Következik az 
évi jelentés tárgyalása.

Évi jelentés előterjesztése.
Dr. S o lti Ö dön: Tisztelt közgyűlés! Debreczen 

határai felé közeledve, az én lelkem is a tiz év előtti 
időbe szállott vissza. A múltak emlékei közölt keres
gélve, lelkem egész melegével idézem lelki szemeim 
elé azt a tiz év előtti jelenetet, amikor nyugdíjintéze
tünknek alapköveit leraktuk. A történelemben talán 
csak egyetlen jelenet lehetett ehhez hasonló, amikor a 
magyar tudományos akadémia alapját megalkotandó 
jelenlévők fellelkesülve a szónokok beszédének tüzétől, 
lelkesedve rakták le ezreiket ezen nemes czél oltárára. 
Akik jelen voltak tiz évvel ezelőtt nyugdijegyesületünk 
közgyűlésén, hasonló jelenetnek lehettek tanúi, amikor 
egymásután állottak fel aiapitótagjaink és azután vagyoni 
viszonyaikat talán meghaladóan rakták le áldozataikat 
ezen humánus czél megalapítására. (Igaz! Ú gy van!) De 
nem csak erről kell megemlékeznünk, ha a múltakban 
keresgélek. Meg kell emlékeznünk legelsősorban Bokros 
Károly elnökünk érdemeiről. (Lelkeséljenzés és taps.) Bokros 
Károlyt ott találjuk már az 1885-iki vendéglőskongresz- 
szuson, mint a nyugdíjügy referensét. Immár egy 
negyedszázadot meghaladó idő óta folytonosan lelkes 
harczosa és munkása ő ennek az eszmének és lanka
datlan buzgalommal ma is ott van ennek az egyesület
nek az élén, ma is, am ikor m ár megérhette az időt, 
hogy m ár van olyan vendéglős is, akinek nyugdíj
jogosultsága van. (É ljenzés.) Hogy mit tesz ez egy 
ipari foglalkozás történetében, beléletében, azt csak az 
képes igazán mérlegelni és valódi értéke szerint meg
becsülni, aki tudja azt, hogy mennyien hazánknak 
polgárai közül és hány társadalmi osztálynak tagjai 
törekszenek a hasonló nyugdíj elnyerése után. (He

*) A megelőző közlemény lapunk f. évi október hó 1-i 
számában jelent meg. A szert.

M egrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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lyes lés) Az ne csüggesszen bennünket, hogy ezidő 
szerint még nem érhettük el vágyainknak teljét, amire 
törekszünk. Ellenben higyjük, reméljük és bízzunk 
abban, hogy ha mi megfeszítjük minden erőnket és ha 
Bokros Károly még sokáig és mint ahogy kívánom, 
igen sokáig áll élünkön, vezeti az egyesület ügyeit: 
cl fo g  érkezni a z  a z idő, amit ő megnyitóbeszédében 
hangoztatott, hogy ez a terebélyes f a  valóban olyan  
fá vá  fo g  fe jlődn i, amely m aga alá g y ű j t i  és megvédel
m ezi az egész ország vendéglőseit. (Lelkes éljenzés.) 
Ez, tisztelt közgyűlés, nem pusztán óhajtás ma már, 
hanem a valóságot a legnagyobb mértékben meg
közelítő lehetőség. (Éljenzés.) Az uj ipartörvénylerve- 
zetben már el van rendelve, úgy van tervezve, hogy 
kötelezővé lesz téve az ipartestületi tagság és igy, ha a 
tagok többsége kimondja majd a nyugdíjintézetbe való 
kötelező belépést, mint ahogy a törvény kötelezővé 
teszi az ipartestülekhez való tartozást, feljogosítja  
akkor ezt a z  ipartestületet arra is, hogy tag ja it m ás  
egyesületekbe való tömörülésre is kényszerithesse. Azon 
reményben vagyunk, hogy az egész ország vendég
lőseire nézve kötelezővé lesz téve a nyugdíjintézet.

* Ez nem újabb megterhelését jelenti az iparnak, hanem 
újabb vagyonosodását, erejének újabb forrását. (É ljen
zés.) Itt van előttünk egy példa, tisztelt közgyűlés! 
Egy ember, aki közöttünk volt évek hosszú során át 
és akit mindannyiszor jólétben, gazdagságban, erőben, 
egészségben láttunk, Íme e férfiúra is beköszöntött a 
súlyos idők terhe és amint elnökünk is felemlítette, 
nem kellett neki végigházalni, végigkönyörögni, kunyo- 
rálni alamizsnáért kinyújtott kézzel kartársait, hanem 
azt mondhatta: „Te nyugdíjin tézet teljesítsd köteles
ségedet, melyet vetem szem ben válla ltá l!“ Felemelt fővel 
jött tehát ez a férfi és amit kért, nem volt könyör- 
adomány, hanem jog, amelynek érvényesülése előtt 
tisztelettel hajiunk meg és örömmel utalványozzuk 
annak, akit megillet. Ez a különbség és ebben rejlik a 
nyugdíjintézetnek erkölcsei, nemesítő, felemelő, minden 
iparosra nagyjelentőségű hatása. Az az iparos, aki a 
jövőjét biztosítottnak látja, egész máskép végzi mun
káját, hisz megvan a lelki nyugvása, nem kell ret
tegnie a jövő bizonytalanságától, amikor kiesik kezéből 
a szerszám. De politikai hatása is van ennek, mert az 
ilyen ember függetlenül, sokkal öntudatosabban tudja 
jogait is gyakorolni. (Helyeslés.) Minden tekintetben 
tehát a legnagyobb mértékben kívánatos a nyugdíj- 
egyesületnek minél nagyobb rétegekben való elterjedése.

E bevezetés után jogtanácsos beható megjegyzé
sekkel ismertette az igazgatóságnak a tagok közt 
nyomtatásban is szétosztott évi jelentését, melynek 
egyik sajnálatos tévedését — a „Debreczeni pinczéregylet 
és vendéglős-ipartársulat" 1000-1000 koronás alapít
ványai ugyanis a jelentésből kimaradtak — a közgyűlés 
jogtanácsos indítványára jegyzőkönyvében is megálla
pította. A lefolyt évben történt adományozások ismer
tetése után a közgyűlés jegyzőkönyvileg köszönetét 
mondott az Első magyar részvényserfőzde igazgatóságának 
adományáért.

Ezekben nyujtoltuk — e szavakkal fejezte be ter
jedelmes jelentését a jogtanácsos — tisztelt közgyűlés, 
egyesületünk 10 éves fennállása alatt kifejtett munkál- 
'• idusunknak hű tükrét. (É ljen zés) Kérem, méltóztassék 

'.! jelentést tudomásul venni s az igazgatóságnak,
1 (-főbizottságnak és a tisztikarnak a felmentvényt 
megadni. (E lénk éljenzés)

Bokros Károly elnök: Kérdem a közgyűlést, nreg- 
adja-e a kért felmentvényt? (Felkiá ltások: M eg a d ju k !  
M egadjuk !)̂  A közgyűlés érzelmeinek óhajtok kifejezést 
adni, amidőn jogtanácsosunknak, mint minden évben, 
ugy ezúttal is kimerítő jelentéséért őszinte köszönetét 
mondok. (Lelkes é ljen zés) Következik a felügyelő

bizottság évi jelentésének bemutatása, amelyet Frangois 
Lajos ur, a felügyelő-bizottság elnök terjeszt elő.

Dr. So lti Ö dön: Jelentem a t. elnök urnák és a 
közgyűlésnek, hogy Frangois Lajos ur halaszthatatlan 
fontos ügy miatt nem jöhetett el a közgyűlésre és a 
felügyelő-bizottság jelentésének előterjesztésére Barta  
Béla urat kérte fel.

B arta  Béla felolvassa a felügyelő-bizottság ki
nyomatott évi jelentését.

B okros Károly e ln ö k : Tisztelt közgyűlés! Tudo
másul veszi a közgyűlés a felügyelő-bizottság egyik 
érdemes tagja, Barta Béla ur által felolvasott jelentést 
és megadja-e a felmentvényt? (Igen !) Amidőn ezt ha
tározatként kimondom, a közgyűlés nevében Barta Béla 
urnák hálás köszönetét mondok. (H elyeslé s)

K öltségvetés. Zárószám adások.

B okros Károly e ln ö k : Kérem a jogtanácsos urat, 
szíveskednék a zárószámadásokat és a jövő évi költ
ségvetést előterjeszteni.

Dr. S o lti Ö d ö n : Felolvassa a költségvetést és 
zárószámadásokat, melyeket a közgyűlés vita nélkül 
elfogadott.

Alapszabályok m ódosítása.

Bokros Károly e ln ö k: A napirend hetedik pontja 
értelmében ezt azonban — határozatképtelenség miatt 
— kikapcsoljuk és áttérünk a következő pontra, a feleb- 
bezések tárgyalására és az igazgatóság határozataira.

Dr. S o lti Ö d ö n : Tisztelt közgyűlés 1 Örömmel je
lentem, hogy az igazgatóság határozatai ellen felebbe- 
zés nem merült fel. Mindazonáltal e pontot fel kellett 
venni a tárgysorozatba, mert különben nem tárgyalhat
tuk volna azon felebbezéseket, melyek augusztus, esetleg 
szeptember hóban merülhettek volna fel. Ebből minden
esetre méltóztatnak megállapítani, hogy az igazgatóság 
a tagok megelégedésére intézte el azok ügyeit. (Helyeslés.)

Bokros Károly elnök-. Következik a napirend 8. 
pontja, amely azonban azt hiszem, hogy holnap fog 
csak eldőlni. Rendesen ugyanis ott szokta a nyugdíj- 
egyesület közgyűlését tartani, ahol az országos szö
vetség.

Dr. S o lti Ö dön: Javaslom, hogy olyan értelemben 
mondjuk ki a határozatot, hogy a közgyűlés felhatal
mazást ad az igazgatóságnak arra, hogy oda hivja a 
jövő évi közgyűlést össze, ahol az országos, szövetség 
közgyűlése lesz. (É lénk  helyeslés.)

Bokros Károly e lnök: Ez elfogadtatik. Következik 
az indítványok tárgyalása.

Dr. S o lti Ö d ö n : Összesen hét indítvány érkezett 
be. A felügyelő-bizottság indítványát az évi jelentés 
kapcsán már méltóztatott elfogadni. A második indít
ványnál meg kell jegyeznem, hogy M iiller Antal, évek 
hosszú során át érdemes alelnökíink nagy elfoglaltsága 
miatt, ezen állásától visszavonhatatlanul megvált. Ismé
telten igyekeztünk őt az állásában való megmaradásra 
birni, azonban ez sikerre nem vezetett. Indítványozzuk 
tehát a közgyűlésnek, méltóztassék ez alkalommal a 
még hátralevő két esztendőre alelnököt választani. 
Indítványozzuk egyidejűleg azt is, hogy az alelnöki 
állásra Pelánovics József székesfővárosi vendéglőst és 
szállodást válaszszuk meg. (É lénk éljenzés.) Az igazga
tósági tagsági állásra javasoljuk, hogy H ám or József 
urat, a Nemzeti Casino vendéglősét válaszszuk meg. 
(É ljenzés.) A negyedik indítvány arról szól, hogy a 
részvényserfőződe igazgatóságának köszönetét szavaz
zunk. Ez már megtörtént. Az ötödik indítvány Frangois 
Lajos indítványa.

Bokros Károly e ln ö k : Mikor érkezett az az indít
vány?

Dr. So lti Ö d ö n : Az indítványt a közgyűlés előtt 
nyújtották át.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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B okros Károly elnök: Az indítványok alapszabá

lyaink értelmében a közgyűlés előtt nyolcz nappal 
nyújtandók be. Ezen indítvány tehát most csak úgy 
tárgyalható, ha a közgyűlés annak daczára kivánja annak 
felolvasását, hogy nem az alapszabályszerü időben ada
tott be. Kérdem tehát a tisztelt közgyűlést, óhajtja-e az 
indítvány felolvasását? (H a llju k !  H a lljuk!)

Dr. S o lti Ö dö n : Méltóztassék ezen indítványt ki
vételesen tárgyalni, nagyérdekü voltánál fogva. Ezen 
alkalommal kénytelen vagyok azt is kijelenteni, hogy 
Frangois Lajos ur a legnagyobb sajnálattal jelenti épp 
most táviratilag, hogy elmaradása egy tegnap bekövet
kezett és mára kitűzött ülés folytán történt, s hogy 
ennélfogva a legnagyobb sajnálattal maradt el a köz
gyűlésről. Indítványa a múlt évben is benyújtott indít
ványának kiegészítése. (Felolvassa a teljes szöveget.)

B okros Károly e ln ö k: Kíván valaki a terjedelmes 
indítványhoz szólani? Ha senki szólani nem kíván, 
akkor nekem volna egy pótinditványom, mely abban 
áll, hogy méltóztassék az elnökséget utasítani arra, hogy 
a beterjesztett indítványt az igazgatóság a fővárosban 
tárgyalja és a jövő közgyűlés elé terjeszsze esetleg, ha 
talál benne kivihető pontokat, melyek nem terhelnék 
meg a nyugdíj-egyesület tagjait. El méltóztatott ezt fo
gadni ? (H elyeslés.)

Juranovics Ferencz: Ezt a hosszú indítványt egy
szeri felolvasásra nem lehet megérteni. Meg kell ezt 
ismertetni a vidékkel is. Ha az elnök ur indítványát el 
méltóztatik fogadni, akkor ejtsék valami módját annak, 
hogy a vidéken is megismerjék az indítványt. 
(Helyeslés.)

G undel J á n o s : Igen tisztelt közgyűlés 1 Én azt hi
szem, hogy mindannyiunknak szivéből beszélek, ha 
indítványozom, hogy főképen is a nyugdíjintézet Faosz
lopának, B okros Károlynak és az ő jobbkezének, a jog
tanácsos urnák működésükért hálás köszönetét mond
junk és ezen köszönetünknek jegyzőkönyvben adjunk 
kifejezést. (É ljenzés.) Nem csekély feladat az, mélyen 
tisztelt közgyűlés, amit ez a két érdemes férfiú az ő 
hadseregével végez! Élén állottak a nyugdij-egyesület- 
nek a megalapításkor, keresztülvezették azt a gyermek- 
betegségeken, amikor legnehezebb volt a munka! Meg
vallom, kezdettől fogva nagyon pesszimisztikus szemmel 
néztem a nyugdíj-egyesület ügyét, mert én ismerem 
kartársaink közömbösségét. Annál nagyobb örömmel 
üdvözlöm ezt a két férfiút, akik erős karral, jóakarattal, 
munkaszeretettel és ezen intézmény iránt való odaadó 
lelkesedéssel arra a szép polczra emelték, ahol nyugdij- 
egyesületünk van, amelyre büszke lehet egész Magyar- 
ország 1

A közgyűlés berekesztése.

B okros Károly e ln ö k : Tisztelt közgyűlés! A kitű
zött tárgysorozatot letárgyaltuk. Az általános hangulat
ból és a méltóságteljes csendességből, amely tárgyalá
saink alatt e teremben honolt, bizonyos büszkeséget 
érezünk előtörni, melyről talán joggal következtethetünk 
arra, hogy Önök velünk, az elnökséggel, a vezetéssel 
meg vannak elégedve. Nem tesznek semmi ellen̂  kifo
gást és azt a bizalmat, amelyet előlegeztek, úgy látszik, 
továbbra is előlegezni fogják. Az a dicséret, amelyben 
engem és elsőrangú munkatársamat, dr. S o lti Ödön 
urat, a mi érdemes tiszteletbeli elnökünk részesített, 
örömmel tölt el, de higyjék meg nekem, egy cseppet sem 
tesz büszkévé, mert ez csak előleg az ő részéről. Én 
jól tudom, hogy mi akar ez lenni. A jövő évre megint 
elnökválasztás lesz. Hát ő most akarja már megcsinálni 
az introduktiót. (Z a jos derültség.) Hát igaza van tisztelt 
elnökünknek. Nem volt kicsiség a nyugdíj-egyesületet 
odafejleszteni, ahol az ma van. Ha nem is milliókkal,

de félmillióval már rendelkezünk. Nagyon kevés ipar
társulat és nagyon kevés más nyugdij-egyesület beszél
het félmillióról. Ha ez örömet szerez nekem és elég
tételt, annál inkább elszomorít az a közömbösség, 
amelyről érdemes tiszteletbeli elnökünk beszélt, amely 
létezik közöttünk és arhely legjobbjainkat, elsőinket 
otthon marasztja akkor, amikor leginkább szükséges 
volna az összetartás. Ma, amidőn az állami terhek úgy
szólván csakis ezen foglalkozási ágnak vállára nehezed
nek és ennek a foglalkozási ágnak emberei szorgal
muknak majdnem egész gyümölcsét az állampénztárhoz 
viszik, vállvetve kellene dolgoznunk, vállvetve kellene 
egymást nem gyengítenünk, hanem támogatnunk és 
erősítenünk s a jövőre gondolnunk. Mi azonban ezt 
nem tesszük. Megmondottam a budapesti ipartársulat 
közgyűlésén és megmondom itt is, hogy olyan embert 
keveset produkált Magyarország, mint Gliick Frigyes 
és Stádler Károly. Hol vannak ők? Otthon. Onnét né
zik, hogy mi történik, mert látják, hogy ha nem is 
egészen hiába dolgoztak, munkájuk legalább is nem 
abban a méltatásban részesül, mint amilyenben része
sülnie kellene. Éppen a budapesti ipartársulat közgyű
lésén mondottam és itt megint ismétlem, hogy addig 
lesz a budapesti ipartársulat és iparunk szerencsés 
helyzetben, amig G undel János az élén áll. (Lelkes 
éljenzés és taps.) Nincs és nem tudnánk keresni hozzá
fogható elnököt, de ha véletlenül mégis találnánk, két 
hónap múlva az is leköszönne, mert nincs senki, aki 
az elnököt m unkájában támogassa. Utón-útfélen, ha a 
fővárosban elmegy az ember az üzleti órák után ha
zulról, egyik-másik kolléga odadörzsölődik hozzá, mond
ván : „Hja! A vezetőség nem csinál semmit; ilyen és 
olyan vállalatokban vesznek részt, de a vendéglősök 
érdekében nem lépnek fel.“ Ha nem is mondom ki azt 
a diffamáló szót, hogy az ilyen megjegyzés hazugság, 
de azt kimondom, hogy minden alapot nélkülöz. (Ú gy  
van ! Ú gy van!) Én nagyon jól tudom, hogy G undel 
János, Gliick Frigyes és Stádler Károly mit dolgoznak 
a vendéglősök érdekében, hogy jólétet biztosítsanak, 
tisztességes pozicziót teremtsenek számukra. Én na
gyon jól tudom, hogy mennyi pénzébe, mennyi fá
radságába és mennyi időtöltésébe került ez ennek a 
három urnák. És hol van az ellenérték? Sehol. Meg
gyanúsítják őket, a hátuk mögött rágalmazzák, sőt néha 
még olyan levelet is kapnak, amely nincs aláírva. 
Talán nem tartozott ez a kifakadásom ide, de évek 
óta ismernek az urak és tudják, hogy nem merült fel 
olyan kérdés, amelyre vonatkozólag mindig egyenesen 
és nyíltan meg ne mondtam volna véleményemet. Én 
nem ismerek semmiféle kertelést valamely kérdés körül, 
hanem egyenesen neki megyek. Ez a baj, melyet el
mondottam, uraim, fennáll; ezeket az urakat elveszítet
tük és nagyon félek, hogy a harmadikat is el fogjuk 
veszíteni, nem az életét illetőleg értem, hanem a mun
kakedvét. Annak, aki egy közintézetnek élén áll, egyebe 
nincs, minthogy elismerjék a munkásságát, támogassák 
törekvéseit, de azért, hogy nemcsak ezt ne tegyék 
meg, hanem még gyanúsítsák, gáncsot dobjanak utána, 
azért bizony nem szükséges, nem érdemes egy közin- 
tézet élén állani. (Ú gy va n ! Ú gy va n !) Amidőn tehát 
a közgyűlés szabatos és igazán tiszteletet érdemlő le
folyásáért hálás köszönetét mondok az itt megjelent 
uraknak, bátor vagyok befejezésül azt a kérdést meg
ismételni, hogy méltóztassék a pezsgődugókat eltenni, 
összegyűjteni. Higyjék meg nekem, hogy egyetlen 
pezsgőgyáros sem haragszik meg azért, hogy mentői 
több pezsgősdugót adnak neki vissza. A nyugdíjintézet 
minden pezsgődugóért 10 fillért kap. A másik kérésem 
a pincérgyujtóra vonatkozik. Ennek 5°/o-a szintén a 
nyugdijegyesület jövedelmét képezi. Mi akkor, amikor 
a rendelkezési alap felhasználására jogot kaptunk a

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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közgyűléstől, az eképen rendelkezésre álló összegből 
nem költöttünk el egy fél krajczárt sem, méltóztassék 
elrendelni, hogy vásárolják a pinczérgyujtót, hogy igy 
is gyarapitsuk szövetségünket. Ha szólani senki nem 
kíván, akkor hálás köszönetemet fejezem ki a debre- 
czeni kereskedelmi és iparkamarának helyiségének át
engedéséért, ezt jegyzőkönyvbe foglaljuk és amidőn 
nagyon szépen köszönöm szives türelmüket és figyel
müket, a közgyűlést ezennel berekesztettnek nyilvánítom. 
(Lelkes éljenzés és taps.)

II.

A „Magyar Vendéglősök Országos Szövetségéinek 
Vili. évi rendes közgyűlése.

I. A közgyűlés megnyitása.
Gundel János e ln ö k: Tisztelt Uraim! Az évi köz

gyűlést ezennel megnyitom és amidőn Önöknek hálás 
köszönetét mondok megjelenésükért, fogadják szívélyes 
üdvözletemet. Mindenekelőtt megállapítom, hogy köz
gyűlésünk egybehivása alapszabályszerűen történt, a 
közgyűlésre szóló meghivó pedig nemcsak a napilapok
ban és szaklapjainkban lelt közzétéve, hanem megkül- 
döttük azt a szövetség összes tagjainak is. A jegyző
könyv vezetésére felkérem F. K iss Lajos szövetségi 
titkár és ár. So lti Ödön jogtanácsos urakat, a hitele
sítésére nézve pedig javaslom, hogy ezzel — mint 
eddig is tettük — bízzuk meg a szövetség igazgató- 
tanácsát. (Helyeslés.) Mielőtt azonban a napirendre át
térnénk, kedves kötelességet teljesítek, amidőn Kovács 
József urnák, Debreczen szabad királyi város polgár- 
mesterének hálás köszönetét mondok nemcsak azért, 
hogy közgyűlésünk alkalmából kegyes volt nekünk a 
városház termét rendelkezésünkre bocsátani, hanem 
szives lesz tanácskozásainkon is részt venni, amiért is 
— ha meg méltóztatik engedni, azon kérésem lenne 
hozzá, hogy miután napirendünknek több általános 
érdekű fontos pontja van — minő például az uj ipar
törvényjavaslat tervezetének tárgyalása — méltóztatnék 
tanácskozásainkat végighallgatni. (H elyeslés!) Köszön
töm továbbá M árlon ffy  Márton udvari tanácsos, orszá
gos iparoktatási főigazgató urat, aki évek hosszú sora 
óta — hacsak ideje engedi, mindig megjelenik közöt
tünk, hogy mint a magas kormány képviselője, taná
csaival minden irányban, főkép azonban szakirányú 
tanoncziskoláink ügyében hathatósan támogasson ben
nünket, amiért is mély hálával tartozunk neki. (É ljen 
z é s )  Ugyancsak üdvözlöm Szabó  Kálmán országgyűlési 
képviselő urat, a debreczeni kereskedelmi és iparka
mara elnökét, az itt cgybegyült városi tanácsos urakat, 
Szávay Gyula urat, a debreczeni kereskedelmi és ipar
kamara titkárát és dr. Benedek János országgyűlési 
képviselő urat. Öt nem is akarom megnagyságolni, oly 
lelkes. keíives barátja ő a mi iparunknak Amióta 
először Debreczenben jártunk, majdnem minden köz
gyűlésünkön részt vett, tanácsaival mindenkor szívesen 
támogatott bennünket s igy egészen hozzánk tartozik. 
(Lelkes éljenzés.)

(Folytatása következik.)

Boreladás. 300 hordó Tokaj-hegyaljai 
bor, saját termés, egészben 

vagy hordónként, kedvező áron, sürgősen eladó.
1906. évi szomorodni 1 Itr. 40 kr.
1907. évi pecsenye-bor 1 Itr. 30 kr.

Hordó Ingyen.
Lavotha István, Erdöbénye.

A vendéglősipar kívánalmai.*
(Második közlemény.)

Ugyancsak ebben a czimben van szabályozva a munka
közvetítés. Az 535-ik §. kimondja, hogy: „e törvény életbe lép
tetésének napjától kezdve, foglalkozást közvetitö és cselédszerzö 
ipar gyakorlására az 536-ik §-ban megállapított kivételektől 
eltekintve, — színházak művészeti személyzetének közvetítése 
és analóg tárgyú közvetítések vannak itt kivéve — iparengedély 
nem adható. E helyett kreáltatnak k özség i és kerületi m unka
közvetítő intézetek, ez  utóbbiak minden kereskedelmi és ipar
kamra székhelyén. Lesz azonkívül Budapesten egy székes-fővá
rosi munkaközvetítő föintézet, amelynek feladata, a székes-főváros 
területén, a községi munkaközvetítő intézetek teendőinek ellátá
sán felül, a munkaközvetítést az egész ország területén egysé
gesen rendezni és szabályozni, valamint a munkakereslet és 
kínálatot az egész ország területére nézve kiegyenlíteni. A 
munkaközvetítés díjtalan lesz.

Öröm m el üdvözöljük ezen intézkedéseket, m eg fo g já k  szü n 
tetni egyfelől a m unkás, m ásfelő l a  m u n kaadó  k izsaro lásá t, 
kizsákm ányolását. És, bár nem palástolhatunk el némi aggodal
mat, főleg amiatt, hogy a társulatok kezéből a közvetítés eszközlése 
kivétetik, de azon reménységünket kapcsoljuk ezen intézkedé
sekhez, hogy a m u nkaközvetítés eszközlésébe a z  érdekeltség  is 
be f o g  vonatni, ső t nem csak bevonatn i fo g , hanem annak m unká
já b a n  tevékeny rész t is veend.

A munkában, egy fárasztó munkában való osztozást kérünk, 
hisszük, hogy ezt lehetővé teszik számunkra! Végül szól még e 
czim a munka-beszüntetések- és kizárásokról.

Azt hiszem, uraim 1 Ezen dolgok majdnem mindnyájunknak 
szomorú emlékeket juttatnak eszünkbe. Nem ide tartozik, hogy 
most, az idevonatkozó számtalanszor előfordult sajnálatos esemé
nyeknek rugóit, okait keressük! Lehet az egyik küzdő fél részé
ről jogos kívánság, lehet félreértés, lehet rosszakaratú telhetetlen- 
ség. Mindegy, minket most nem az érdekel, hanem egyedül csak 
az a szomorú jelenség, hogy m unkabeszüntetések és k izá rá so k  a 
m i iparágu nkban is  többször előfordultak, és annak életét so k szor  
m egbénították, vá lságba hozták. Nos, igen tisztelt közgyűlés! az 
uj törvény ezeken az anomáliákon is segíteni akar.

Részletesen és szabatosan szól ez a törvény mindkét fél 
megállapodásairól és egyezményeiről, melyek ilyen törekvéseket 
szolgálnak, felsorolja, hogy mely megállapodások és egyezmé
nyek tilosak, általános elvként statuálván, hogy csak azok jogér
vényesek, melyek ártörvénybe, törvényes szabályokba, vagy a jó 
erkölcsökbe nem ütköznek. (541.) Vizsgálat alá véve ezen 
intézkedéseket, felsorolásuk ezen a helyen, visszaélés volna az 
önök türelmével, — azt találjuk, hogy bár egynémely szakasz 
még rászorul a revideálásra, de n agyjában  és egészben véve, az  
intentio becsületes és a z  in tézkedések kielégítők.

IV.

Tisztelt közgyűlés! Igen tisztelt Uraim!
Eljutván ismertetésemnek utolsó részéhez, engedjék meg, 

hogy ezen részre figyelmüket kiválólag felhívjam. Valamennyiünk
nek élénken emlékezetünkben él az a küzdelem, melyet fgitá- 
cziókkal, kérvényekkel és minden jogos eszközzel, több mint 
egy évtized óta folytatunk és amelyet röviden azon jelszó alatt 
lehet kifejezni: Társulati kényszer!

Sorsunk jobbulása, iparunk emelése, jelentőségünk gyara
podása, autonómia, intézkedési jogkör, anyagi eszközök, erkölcsi 
súly: mind ezzel vonz, biztat bennünket ez a két szó 1 Nem

* E lőadói jelen tés tíz uj ipartörvényjavaslat tervezetének 
tárgyában. Irta és a „M agyar Vendéglősök O rsz. S zövetsége" 
1908. évi szept. hó 10-én tartott közgyűlésén felolvasta K om m cr  
Ferencz szállodás. (A megelőző közlemény lapunk f. évi október 
hó 1-i számában jelent meg. A szerk.)

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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hiszem uraim ! hogy önök között bárki ellensége volna ennek az 
eszmének, mert csak a nem érdeklődők vagy a tudatlanok vagy 
rosszakaratuak és kicsinyhitiiek tagadhatják, hogy az egyesülésben 
nagy és megdönthetetlen erő rejlik.

Uraim!
A m iért küzdöttünk, am ibe jövőn k  horgonyát vetettük, a 

m egvalósu lás küszöbén á ll!  A tető alá készülő törvény a kötelező 
társulás alapjára támaszkodik ! Arany szavak, amiket az indokolás 
idevonatkozóan mond : „A kötelező társulás alapjaira állva, az 
érdekeltség önerejébe veti hitét és erre bízza a viszonyok szabá
lyozásának lehetőségét." „Ebben nevelőleg kíván hatni iparos 
osztályunkra."

Lássuk közvetlenül ezen nagyfontosságu intézkedéseket! 
Idézem a törvény szavait: 604. §. „Akik az e törvény hatálya 
alá eső valamely foglalkozást önállóan űznek az e fejezet értel
mében szervezendő testületek kötelékébe tartoznak." 605. §., 
„Ipartestületet minden törvényhatósági joggal felruházott és ren
dezett tanácsú város, úgyszintén minden járás területén kell 
alapítani." 613. §. azt mondja, hogy: „Budapest fő-és székváros 
területén, minden iparág részére, melyhez legalább 100 önálló 
iparos tartozik, külön ipartestületet kell szervezni." És a 624. §., 
mely kimondja, hogy: „Az ipartestületnek tagja, foglalkozásának 
terjedelmére való tekintet nélkül mindenki, aki az ipartestület 
illetékességére nézve megállapított területen, az e törvény rendel
kezései alá eső, valamely ipari foglalkozást önállóan üz.“ A 
627. §. szerint: „Aki az e törvény hatálya alá eső foglalkozását 
már a foglalkozására és szakmájára nézve e törvény szerint 
létesülő testület megalakulásakor űzi, a testület megalakultával, 
aki pedig azt későbben kezdi meg, annak megkezdésével válik a 
testület tagjává."

Nagy horderejű intézkedések ezek, igen tisztelt Uraim! 
Küzdelmünk sikere, egy szebb jövő záloga rejlik bennük ! Lehetetlen
ség, hogy e ponton  k i  ne fe je zzü k  a  kereskedelmi korm ánynak  
köszönetünket, a  küzdőknek p ed ig  elismerésünket, hálánkat.

Tisztelt közgyűlés!
Érzem, bevallom, hogy még sokkal tartozom Önöknek 1 

Beszámolásom nem teljes, nem kimeritö. Sokról kellene még 
megemlékeznem.

Mindjárt ezen a ponton az ipartestületnek a tervezetben 
megrajzolt feladatáról, hatásköréről... és nem is állhatom meg, 
hogy meg ne említsem, hogy az uj ipartestületnek számottevő 
fegyelmi hatásköre lesz pénzbírsággal, a testület szolgáltatásai
nak élvezetétől és általa fentartott intézmények használatától való 
kizárással, úgyszintén a szenvedő választó jognak és a tanács
kozási és szavazati jognak felfüggesztésével leend joga sújtani 
a fegyelmi vétséget elkövető tagokat. Kellene még beszélnem az 
úgynevezett ipari és kereskedelmi egyesületekről, melyek a tagok 
gazdasági érdekeit szolgáló állandó egyesülések lesznek, külön 
az iparosok és külön az alkalmazottak számára. Hogy ezen egye
sület czéljai között a legfontosabbik a szerződések kötése. Hogy 
ezen egyesület is gyakorol a tagjai fölött rendhatóságot, sőt ezer 
koronáig terjedhető rendbírságot is szabhat ki.

Mindezek érdekes, a figyelmet megérdemlő dolgok vol
nának.

Meg kellene még említenem, hogy a czégtáblán köteles 
lesz minden vendéglős a nevét kitenni. Ugyancsak beszélnem 
kellene a munkásügyi választmányokról és munkás kamarákról, 
e véleményadásra rendelt szervekről és annak lehetőségéről, hogy 
a jelenlegi általános egyesületek, ha alapszabályaikat megfelelően 
módosítják, az uj törvény életbelépte után is fenmaradnak. Az is 
sokakat fog érdekelni, hogy ezen autonóm testületek tisztségeit 
elfogadni, a megválasztottnak pénzbüntetéssel kierőszakolható 
kötelessége leend.

Érzem azonban, igen tisztelt Uraim, hogy az önök drága 
ideje és türelme fogytán van.

Nem akarok ezzel visszaélni és ez legyen egyszersmind 
mentségem is, ha ismertetésem talán nem volt oly kimerítő, 
amint ezt a törvény nagy terjedelme, de kiváltkép a tárgy fon

tossága megérdemelte volna. Most arra kérem önöket, tisztelt 
Uraim! fogadják el a következő indítványaimat:

H atározati java sla t.

„Az országos vendéglős szövetség 1908. szeptember 10-én 
Debreczenben tartott közgyűlése örömmel tapasztalja, hogy az 
ipar gyakorlásáról, valamint az ipari és kereskedelmi alkalmazot
tak védelméről szóló törvény előadói-tervezete, a vendéglős ipar 
számos sérelmét orvosolni és helyzetének több kérdését kielé
gítő módon megoldani igyekszik. Különösen a törvény azon ré
széhez fűz nagy reménységet, mely a kötelező társulás alapjára 
állva, a társulati kényszert rendszeresíti.

Ellenben sajnálattal látja, hogy számos égető és könnyen 
orvosolható bajáról vagy egyáltatán nincs intézkedés, vagy ha 
van, az olyan, hogy a kar érdekeit gyökerében támadja meg. 
Különösen afelett fejezi ki a legsúlyosabb aggodalmát, hogy a 
képesítéshez kötöttséghez fűzött régi, jogos kívánságának a tör
vényjavaslat ezúttal sem tesz eleget! Felemeli ez ellen tiltakozó 
szavát és rámutat kérelmének negligálásából származó súlyos 
köz- és magán-gazdasági következményekre!

Tekintettel arra, hogy a törvény tervezete számos helyen 
és igen fontos kérdésekben a viszonyok jogi szabályozását a 
miniszternek tartja fenn, igy nevezetesen a 173. szakasza a fogadó, 
vendéglő, kávéházi és kávémérési iparok üzletkörének meghatá
rozását tartja fenn a kereskedelemügyi miniszteri rendeletnek és 
miután ezen szabályozástól nagyfontosságu érdekek függnek, 
amelyek ismerete nélkül a törvényi szabályozás áttekintése is 
lényegesen meg van jelenleg nehezítve, a közgyűlés azon kíván
ságának ad kifejezést, hogy véleménye ezen nagyfontosságu ren
deletekre nézve is megképeztessék és nieghallgattassék!

Megbizatik az országos vendéglős szövetség igazgató- 
tanácsa, hogy ezen szellemben sürgősen emlékiratot készítsen, 
abban a kar sérelmeit felsorolja, azt a nagyméltóságu kereske
delemügyi magyar királyi miniszter úrhoz felterjessze és ugyan
ott személyesen is közbejárjon."

Kávésok szövetsége.
A nemzetközi szocziálismus mételyétől megfertő

zött szakszervezet hatalmi tultengése, a harezra tüzelve 
uszitó-közben kenyerükért remegve aggódó vezetők 
tébolya, mely harczi fegyverekké avatta az ablakzuzó 
követ, a koponyalékelő vasbotot, az illatos karbolt és 
a békés polgárok életét fenyegető revolvert, mely még 
a mainál is keserűbb napokat helyezett kilátásba a 
munkadóknak és indekszre Ígérte tenni azoknak a ká
vésoknak neveit, akik nem hajtanak fejet és térdet a 
kávéssegédek szakszervezetének 0  szent Felsége előtt: 
mindez megteremtette a maga gyümölcsét a szervezet
nek meg a vezéreinek is: m egalakult a budapesti kávé
sok m unkaadó szövetsége.

íme! Ez a haszna, ez az eredménye a kávéházi 
ablakok beverésének, a karbolos locsolásoknak, egyes 
kávéházak „meglátogatásának", sztrájk, boykott s az 
indexre tett kávésok névsora közzététele beigérésének!

„Az uszító  kávésok m ég sok keserű napokat fo g n a k  
m egérni“, üzenték a „Népszava" szeptember hó 24-iki 
számában az utczai tüntetésektől megkótyagosodott és 
a sárgák működésétől mindennapi kenyerüket féltő ve
zérek a budapesti kávésoknak; a napokban m eg fo g  
je lenn i — üzenték másnap — „a kávésok névsora, akik  
a z  erőszak terére lép tek“ és hozzátették — oh mily ret
tenetes! — hogy „a budapesti összmunkások nem fog
ják elhagyni társaikat, hanem m inden eszközzel tám o
g a tn i fo g já k  ü ldözött testvéreiket I és ezzel eljutottak a 
hatalmi őrjöngés ama stádiumára, amelyen erőszakuk 
még nagyobb reakeziót szülve, arra kényszeritette a 
kávésokat, hogy most már ne elégedjenek meg a sár
gák lábraállitásával, hanem teremtsék meg a maguk 
harczi és hatalmi szervezetét is.

A budapesti kávésok nem ijedtek tehát meg a
Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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bevert ablakoktól; a budapesti kávésok nem félnek 
attól a fenyegetődzéstöl sem, hogy a budapesti kávés
segédek és kávéfőzők szakszervezete a budapesti kávé
házi életet fel fogják fordítani és hogy ebben a harcz- 
ban néhány kávés tönkre fog menni!

Nem ijedtek meg, mert tudják, hogy ez a liarczi 
riadó a sárga egylet működése által létalapjában meg
rendült szervezet utolsó fájdalmas feljajdulása, a jól 
dotált állásaikat féltő vezérek utolsó mííkitörése, amely 
mögött fakósárga arczczal ott leselkedik az a rettenetes 
sötét gond: „Mi lesz velünk, ha újra rend, béke és 
nyugalom lesz?"

Pedig nemsokára rend lesz, béke és nyugalom!
És akkor kezdetét veszi majd a szövetség mun

kája és előkerül majd az uszitók lisztája is. De azon 
nem a kávésok nevei fognak szerepelni.

A budapesti kávésok munkaadó szövetsége — 
melynek alapszabályait a kormány is megerősítette, f. 
évi október hó 12-én tartotta meg alakuló közgyűlését, 
melyen harminczöt ipartársulati tag jelent meg. A 
közgyűlésen — melynek lefolyásáról részletesen a 
jegyzőkönyv közzétételével fogunk beszámolni, az 
elnöki megnyitó után titkár a szövetség létesítése érde
kében végzett előmunkálatokat ismertette és bejelentette, 
hogy a szövetségnek eddig 83 kávés munkaadó tagja 
van, akiknél mintegy 900 munkás van alkalmazva. 
Ezután bemutatta az 1908. év hátralevő részére vonatkozó 
költségelőirányzatot, melyet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott. Ezután az ügyrend bemutatása kövekezett; a 
közgyűlés ezt is tudomásul vette. Végül aközgyülés 
megüresedett tisztségekettöltött be ujmegválasztottakkal.

A budapesti kávésok korszakos gyűlése ezzel 
véget is ért. A gyűlés tárgyalásaira többször fogunk 
még visszatérni, mert azok oly nagyjelentőségüek, hogy 
iparunk képét, helyzetét teljesen újjá fogják alakítani. 
Ha volna még némi bizalmunk a szervezet vezéreinek 
igazságszeretetében, talán megkísértenénk hozzájuk for
dulva tőlük kérni a békés kiegyenlítés munkájának 
megkezdését. Sajnos, a tapasztalatok arra tanítottak 
meg, hogy erre gondolnunk sem lehet.

Miből is élnének meg akkor a dicső és önzetlen 
vezérek ? Épp ezért kávésainkhoz fordulunk csak néhány 
szóval.,

Őket figyelmeztetjük komoly, intő szóval, hogy a 
csalóka látszat által ne engedjék magukat tévútra ve
zetni. Ma csend van és béke a kávésipar berkeiben, 
mert egy nagy politikai küzdelem a munkásság min
den erejét lekötve tartja és az összmunkásság — mely 
a kávésipari munkásokat csak amolyan „kisegítő" ha
daknak tekinti — nem bolond, hogy politikai czéljait 
az utóbbiak miatt feláldozza. Ámde ne felejtsék el a 
kávésok, hogy amint ez a politikai harcz, a plurális 
választójog körül és pedig akár a munkások javára, 
akár azok kárára eldől s a normális viszonyok helyre
állítanak: újból a kávésokra kerül a sor. Ha addig 
a kávésszövetség és a sárga egylet meg nem erősöd
nek, maguknak tulajdonítsák a kávésok az írásban be
ígért „keserű napokat".

Pinczéreitikröl pinczéreinkhez.
Irta: Reinprecht Rezső.

Abbázia, 1908. október 4.
Immár évtizedeket töltve szakmánkban, egyszer 

nint saját gazda, majd alkalmazott s most ismét saját 
nevem alatt dolgozva: szükségességét érzem annak, 
hogy szakmánk főtényezőiről, pinczéreinkről kritikát 
mondjak. Kik ismernek, velem, vagy alattam dolgoztak, 
tudhatják s tapasztalták, hogy mindenkor humánus, 
igazságos ember voltam s jelen soraim csakis az alapos 
mérlegelés szüleményei, akik pedig nem ismernek, azok

bár még oly elfogultak legyenek is, czikkem tárgyilagos
ságát el fogják ismerni.

Mikor a jelennel foglalkozom, vissza kell nyúlnom 
a múltba. Nézzük a személyzet és a gazda közti viszonyt 
azelőtt és most! Mig azelőtt az alkalmazott szintén 
együtt élt és halt főnökével s mintegy összeforrt még 
a családtagokkal is ; addig most azon pillanattól, mely
ben az alkalmazott állását elfoglalja, gazdá jában  véli 
legnagyobb ellenségét. Azelőtt együtt dolgozott kenyér- 
adójával, örült, ha ennek erkölcsi, anyagi sikerét látta. 
Most ? A z  üzle ti siker gyarapodásával n ő  a gyű lö le t. Ez 
az igazi, találó kifejezés az alkalmazottnak gazdájával 
fennálló viszonyának jellemzésére. Miért van ez? Azért, 
mert m egszületett a rosszul szervezett szakszervezet és 
ennek fo lyom ányaképpen a bizalm iférfi-rendszer. Elemez
zük ezen szót „bizalmiférfi". A „férfi" szó, az tág foga
lom. Ezzel itt nem foglalkozom. De a „bizalom", ez 
azt hiszem, internaczionális (nemzetközi). B iza lm a t oly 
em beibe szo k tu n k  helyezni, k inek  m últja , jelene, fe lfo 
gása , szakism erete és m űveltsége oly fo ko n  áll, mely  
kiérdemelte a z  á ltalános tiszteletet és m ely a z illetőt az  
igazságos birói Ítélet m eghozatalára képessé teszi. Kevés 
kivétellel azonban nálunk a legnagyobb szájhősök, a 
legelemibb tudással sem bíró egyének („férfi" szó meg 
sem illeti ezeket) viszik ezen szerepet. A főnök tény
kedéseiben szőrszálhasogatásig keresik a „sérelmeket", 
de saját kollegáik túlkapásaival szemben vakok és süke
tek. Ilyen viszonyok kö zö tt természetes, hogy m indenki 
iszonyodik a z  önállósitástól. A személyzet ellenséges, 
káros működése lehetetlenné teszi a sikeres munkál
kodást. Legyen a személyzetnek egy .szószólója, egy 
bizalmiférfia! De ez higgadt, józan gondolkozásu ember 
legyen, aki már legalább „néhány" évet töltött az üzlet
nél. Fura statisztika volna annak kimutatása, hogy mik 
voltak a bizalmiférfiak 3—5 év előtt!

Tulajdonképpen erről nem is akartam Írni. Azon 
szándékkal ültem le, hogy m enten m inden „politizá lás
tó l“, tisztán  a „benső ü zem m el“ fog la lko zza m . Ha a szer
kesztő ur erre már nem szoríthat helyet, illetve válasz
tania kell, akkor inkább hagyja el ezt s „közölje le“ 
a következőket.

S za km á n ka t képesítéshez akarják  kötn i. Ezt én 
jelenleg kizártnak tartom s csak helyeselni tudom a 
miniszter ur visszautasítását. Megmondom miért. Léte- 
zik-e nagyobb katasztrófa egy vendéglőben, mint mikor 
az „étlapiró" elmegy vagy más okból nem végezheti 
el munkáját? Nem. Pedig igazán nem is mondható 
szellemi munkának az étlapirás. Az egész írástudás 
csak egyes szavakból, az ételnemüek nevéből áll s mégis, 
ma szinte lehetetlen egy, mondjuk csak 8—10 ember
ből álló éthordói személyzet-állományból erre képes 
embert találni. Még az elhelyező-intézet is csak leg
nagyobb erömegfeszitéssel tud napok múlva „Írástudó" 
pinezért kikutatni. M ennyivel helyesebben tennék a „t. 
szaktá rs u ra k" , ha ahelyett, hogy a délu táni inspekeziót 
m indenféle szocziálista  röpiratok vagy a lapok apró- 
hirdetéseinek „levelezés“ rovatában közzéte tt hum bugok  
olvasásával töltik, inkább p enná t vennének a kezükbe s 
étlapirást tanulnának. Gyalázat, hogy még az olyan 
keresve keresett „étlapiró" is mily helyesírási hibákat 
csinál I Pedig az étlapiró már az „elitje" a pinezérség- 
nek, mert ez „írni is tud". Örömmel láttam az utóbbi 
években, hogy akadt oly éthordó is, ki tudta, hogy mi 
van az étlapban. Rendesen, ha a vendég (kezében az 
étlappal) kérdi, hogy mi van enni való, akkor az ét
hordó melléje áll s kiolvassa a vállán üt. Ez, azt hiszem, 
a legnagyobb felületesség, ami ezen irányban létezhet. 
Ilyenkor igazán helyesen tenné a vendég, ha a német 
közmondást érvényesítené, hogy: „Drei Schritt vöm Leit)" 
s most mondja el az ételeket, ha tudja." Mily kevés 
azon éthordók száma, kik az ételeket meg tudják külön

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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böztetni egymástól. Arról nem is szólok, hogy a ven
dégnek ennek elkészítési módjáról felvilágosítást tudná
nak adni. A mi pinczéreink képesítése abból áll, hogy 
mennyi tányért tud egyszerre felrakni. Pedig ez inkább 
az orfeum keretébe, a „jongleurök" hatáskörébe tarto
zik. A z  álta lános illem m el is legtöbb p iac terünk  hadi
lábon áll. A vendéggel szemben vagy alázatos, mintha 
örök időkre rabszolgája lenne; vagy az ellenkező túl
zásba esik. Néhány hatos borravalóért a legdurvább 
gorombaságokat is zsebrevágja. Igaz, hogy nálunk a 
vendégek legnagyobb része a pinczérrel szemben úgy 
viselkedik, hogy az ember arczába kergeti a vért, de 
ez csak visszaháramlik a pinczérségre. A vendég tudja, 
hogy pénzért megengedhet magának mindent. Legyenek  
pinczéreink k issé  önérzetesebbek s vegyék fog la lkozásuka t 
kom olyan. A holnapra a pinezér nem gondol. Ha már 
annyit szerzett, hogy a legmodernebb szabású kimenő 
„gigerli“-ruhátá-kontózhatta,akkormár rózsás szinbelátja 
a világot s akkor már fumigál gazdát, vendéget, világot. 
Fürdőkből visszatérő pinczéreink visszajőve a fővárosba, 
úgy élnek, mint egy latifundiumos őrgróf, kinek örök 
életére tetemes összeg biztosítva van. Maximális jóléte 
annyi napig tart, ahány százast hozott haza. Nyomorog, 
mig állásba jön s az első pénze a lóversenyre megy, s 
természetes, ott is marad. Üzlet után haza menni kinek 
jutna eszébe? Ahogy jön, úgy megy a pénz. Ilyen körül
mények közt nemcsak hogy sohasem jut egy kis pénz- 
állományhoz, hanem még adóssággal távozik az üzletből.

E gyszóva l, a m i pinezéreinknek mindenen já r  az  
eszük, csak a szakm á jukon  nem. Kedvetlenül jön az 
üzletbe, mert a pénzét eléjjelezte s a zárást alig várja, 
hogy a napközben keresett p é n z t holm i éjjeli gyűléseken  
elpa jláskod ja . így megy az napról-napra. Mennyit kell 
más iparágnál egy segédnek tudni! Mennyi iskolát kell 
végeznie! Milyen szigorú szolgálata van! Nálunk egy 
borfiu már többet keres, mint egy elsőrangú divatáru- 
üzlet-vagy füszerkereskedő-segéd. Utóbbiaknál 100—120 
korona már szép fizetés s ebből persze élelmeznie 
is kell magát. Természetes, ily jó fizetést is csak évek 
múlva ér el, ha évekig egy házban van.

A józan gondolkodású, iparkodó pinezérek csak 
helyeselni fogják eme kritikámat, mert hisz kivétel min
denütt van s hála Istennek, még a mi szakmánkban is 
elvétve találkozik ilyen. De, aki találva is érzi magát, 
az is vegye úgy, hogy nem leszólás akart ez lenni, 
hanem segédeink nagy hátramaradottságának illusztrá
lása a valóságnak megfelelően.

C zikkem  nekem  bizonyára ellenségeket fo g  szerezni. 
De, ha a sok  s z á z  kö zü l csak egy is soraim  befolyása  
fo ly tá n  m egszívleli sora im at s iparunknak törekvő, szor
g a lm as tag ja  lesz, ú gy  m ár siker koronázta m unkám at.

TÁ RSULA TO K. E G Y E S Ü L E T E K .

R „Budapesti Kávésok 5zövetsége“  közleményei.

Jegyzőkönyv.
Fölvétetett Budapesten, 1908. évi szeptember hó 28-án a 

Budapesti kávésok szövetsége végrehajtó-bizottságának üléséről. 
Jelen voltak: M észáros Győző elnök, Ólm osi József aielnök, K al
lós Márkus pénztáros, B odó Adolf, G árdon yi József, H arsányt 
Adolf, M olnár Sándor, N ém ái Antal végrehajtó-bizottsági tagok 
G ruber Károly, Katona  Géza számvizsgálók.

1. Elnök az ülést megnyitván, bejelenti, hogy a budapest' 
kávésok szövetségének az 1908. évi július 23-án tartott alakuló 
közgyűléséből nyert megbízás folytán a szövetség alapszabályait 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz fölterjesztette és a miniszter 
ur az alapszabályokat jóváhagyta. Tudomásul szolgál és az üssz- 
ülésnek bejelentetik.

2. Elnök bejelenti, hogy a szövetségi titkári állásra az ipar
társulati titkárt alkalmazta, a folyó évi szeptember hó elsejétől 
kezdve előleges havi részletekben esedékes évi C00 korona díja
zással. A bizottság az elnök intézkedését jóváhagyólag tudomásul 
veszi és Kemény Géza ipartársulati titkárt az elnök által jelzett 
feltételek mellett szövetségi titkárnak alkalmazza.

3. Elnök jelenti, hogy a szövetség irodai teendőinek ellá
tására Győry Margit gépirónőt alkalmazta, a folyó évi szeptember 
hó 15-től kezdve utólagos havi részletekben esedékes évi 480 korona 
díjazással. A bizottság ezt a jelentést jóváhagyólag tudomása 
veszi és a nevezett gépirónőt alkalmazza.

4. Elnök javaslatára fölhatalmazza a bizottság az elnöksé
get, hogy a szövetség követeléseinek beszedésével az ipartársu
lati pénzbeszedöt megbízhassa, az ipartársulati elnökséggel köl
csönösen megállapítandó módozatok mellett és oly hozzáadással 
hogy a pénzbeszedőtől megfelelő óvadékot is kívánjon.

5. Elnök jelenti, hogy a szövetségi iroda részére szüksé
ges könyveket és nyomtatványokat megrendelte és egy Írógépet 
szerzett be magánúton 250 korona vételáron. A bizottság az elnök 
intézkedéseit jóváhagyja, fölhatalmazván az elnökséget, hogy az 
ily módon már fölmerült és még fölmerülő kiadásokat utalvá
nyozhassa.

6. Elnök javaslatára fölkéri a bizottság az ipartársulat 
választmányát, hogy a hivatalos helyiség bérét, valamint fűtési, 
világítási és lakásfentartási kiadásait a folyó év végéig egyedül 
az ipartársulat fizesse, arra való tekintettel, hogy a szövetség 
pénztára ez idő szerint még nagyobb kiadásokat meg nem bir.

7. Elnök javasolja, hogy a tagsági járulékok a folyó évi 
október hó 4-től kezdve szedessenek és egyidejűleg a beiratási 
dijak is behajtassanak. A bizottság az elnök javaslatát elfogadja 
és a megfelelő intézkedések megtételére az irodát utasítja.

8. Titkár ismerteti a folyó év még hátralevő három hónap
jára egybeállitott költségvetést, melyben a bevételek 2800, a ki
adások 1600 koronával szerepelnek. A bizottság a javaslatot 
elfogadja és a költségvetési tervezetet elfogadás végett összülés 
elé terjesztik.

9. Elnök javasolja, hogy a költségvetés megállapítása végett 
folyó évi október 12-én délután 6 órakor a Katona-féle vendéglő
ben összülés tartassák. Elfogadtatik.

10. Elnök jelenti, hogy Cserépy István ellenőr, valamint 
Fábri Henrik végrehajtó-bizottsági tag állásukról lemondottak. 
Javasolja, hogy ezeknek az állásoknak a betöltése az összülés 
napirendjére felvétessék. A bizottság a javaslatot elfogadja és az 
ellenőri állásra Brück Károly urat, a végrehajtó-bizottsági tag
ságra pedig Kasznár Nándor urat jelöli.

11. Titkár ismerteti az előkészítő-bizottság által kidolgo
zott ügyrend tervezetét. A bizottság a tervezethez néhány módo
sítással hozzájárul és azt elfogadás végett az összülés elé terjeszti.

Elnök köszönetét mond a munkaadók országos szövetsége 
részéről megjelent Edvi Illés László urnák hathatós támogatásáért 
és egyéb tárgy hiányában, az ülést este 7 órakor berekeszti. K. m. f.

Kem ény s. k., M észáros s. k.,
titkár. elnök.

A „Budapesti Kávésipartársulat“ közleményei.

Pályázati hirdetm ény.
A budapesti kávéssegédek, kávéfőzők és konyhalegé- 

nyek segélyalapjának kamataiból a folyó évben 1196 K 91 fill. 
áll rendelkezésre, amely összeg 300 és 200 koronás, eset
leg kisebb részletekben kerül kiosztásra. A kamatokra az 
alapitó-levél értelmében pályázhatnak Budapesten alkalma
zásban állott vagy álló kávéssegédek, kávéfőzők és konyha
legények vagy ezeknek özvegyei, illetve árvái. A pályázati 
kérvényeket a folyó 1908. évi október hó 31. napjának 
délutáni 5 órájáig a budapesti kávés-ipartársulat irodájában 
(VII., Wesselényi-utcza 4) naponta 3 és 5 óra között lehet 
benyújtani.

Budapest, 1908. október 6.
Az alapot kezelő bizottság nevűben: 

Némái Antal
elnök.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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A magyar pezsgő ellen.*)
Irta: Szente Imre,

a Törley Józs. és Tsa pezsgőgyár igazgatója.
Ezen czim alatt olvastam folyó hó 1 -én megje

lent becses lapjuk 19-ik számában azt a hirt, hogy a 
kormány a magyar koronajáradéknak a párisi tőzsdén 
való jegyzését azzal akarja rekompenzálni, hogy a fran- 
czia pezsgőket megkülönböztetett vámkezelésben fogja 
részesíteni.

Daczára, hogy ezen hir hivatalos formában még 
eddig megerősítésre nem talált, a kormány ezen szán
dékát kizártnak nem tartom. Tehát egy újabb veszede
lem fenyegeti hazánk egyik fontos és szépen fejlődő 
iparát! Eddigi fáradozásunk és küzdelmünk sikereiről 
kellene lemondanunk, ha az idézett híradás valóra vá
lik. Mi segítette elő a hazai pezsgőboripar fejlődését 
leginkább? Az a tény, hogy a franczia pezsgők be- 
özönlését meg tudtuk némiképen akadályozni, amennyi
ben nehéz és állandó küzdelmünk mindinkább letörte azt 
az indokolatlan előítéletet, amellyel közönségünk a fran
czia pezsgőknek kedvezett. Évtizedes fáradozás után 
lehetett csak a közönséget arról meggyőzni, hogy a ma
gyar pezsgöboriparnak vannak termékei, amelyek a fran
czia pezsgőkkel sikeresen kiállják a versenyt és minden- 
képen méltók arra, hogy a külföldről beözönlő produktu
mokat helyettesítsék és kiszorítsák. Napjainkban idáig 
szerencsésen eljutottunk és ha a kormány megvalósítaná 
szándékát, akkor indulhatunk visszafelé! És mindez most 
történik, amikor a bortörvény revíziója és a tisztesség
telen versenyről szóló törvénytervezet védelmet akar nyúj
tani fiatal iparunknak az ellen a sok visszaélés és meg- 
támadtatás ellen, amelynek ezen iparág mindezideig ki 
volt téve ? Ig.y akarná törvényhozásunk a honi iparpárto
lás magasztos eszméit megvalósítani ?

Hárítsuk el ezt a súlyos csapást és készüljünk fel a 
harczra, amely nemcsak egyesek existencziája ellen tör, 
de egyenesen tönkre teszi az országnak oly iparát, amely
nek nagyrafejlesztése minden más állam legvitálisabb 
közgazdasági érdekét képezné és csak épen nálunk ré
szesül a legmostohább elbírálásban !

Ha aranyjáradékunk a párisi tőzsdén való jegyzé
séért tényleg ily nagyarányú rekompenzácziót kérnének 
a francziák, ezzel beigazolást nyerne, hogy mily nagy- 
fontosságunak ismeri el hazai pezsgőboriparunkat ennek 
legnagyobb ellensége : maga a franczia.

Mint értesülünk, a czikk Írója a Törley Józs. és 
Tsa pezsgőborgyár képviseletében hasonló tartalmú 
beadványt intézett a „M agyar G yáriparosok O rszágos 
Szövetségéhez", mely azt köszönettel fogadta, egész ter
jedelmében magáévá tette s elhatározta, hogy a be
adványnak annak idején illetékes helyen teljes mérvben 
érvényt fog szerezni.

IRODALOM.

Az uj ipartörvénytervezet taglalása.
Az Iparegyesütet az Ipartörvénytervezetről.

Az Országos Iparegyesillet tudvalevőleg sorozatos 
ankétet rendez az ipartörvény tervezetének megvitatása 
végett. A tanácskozások megkezdése előtt M ullekovits 
Sándor egyesületi elnök a javaslatról birálatos ismer
tetést irt, amelyet most az Iparegyesület önálló füzet
ben is kiadott „Az u j ipartörvénytervezet taglalása" 
czimmel.
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A tanulmány, mielőtt a tervezet egyes fejezeteinek 
bírálatába fogna, általánosságban megjegyzi, hogy a 
javaslat rendkívül bőbeszédű. A szerző szerint előnyö
sebb lett volna, ha az ipartörvény abban a keretben 
marad, amint eddig nálunk megszoktuk és más művelt 
országokban is mozog. A vásárügy, a megrendelések 
gyűjtése, az iparoktatás Ugye, a házalási (vagy amint 
az uj javaslat nevezi: a vándoripari) ügy, az árverések 
ügye, a munkaközvetítés ügye, a szakszervezetek (ipari 
egyesületek), a kereskedelmi alkalmazottak ügye stb. 
stb. sokkal jobban találnának megoldást külön törvé
nyekben, mintha az ipartörvény keretébe szorittatnak.

A részletes ismertetés nem fejezetek, hanem főbb 
tárgyai szerint foglalkozik a javaslattal; Így mindenek
előtt azt fejtegeti, m ely fog la lkozások  ta rto znak a z ipar
törvény hatálya a lá ;  azután & képesítéshez k ö tö tt iparok
ról szól, majd a g yárnak  a javaslatban foglalt fogalom
meghatározását bírálja stb. Kiválóan érdekesek a tanul
mánynak a munkásvédelem ről, a szlrájkkérdésröl, az 
ipartestilletekről és az iparfeliigyeletről szóló részei, 
amelyek igen éles kritikával tárgyalják a javaslat illető 
részeit. Az utolsóelőtti fejezet azzal a kérdéssel foglal
kozik, hogy a reform m ennyibe fo g  kerü ln i az ország
nak és megállapítja, hogy az ipari közigazgatásnak a 
javaslatban kontemplált uj szervezete évenként körül
belül nyolez millióval fogja emelni az iparosok és 
kereskedők közterheit. Végül a szerző összegezi véle
ményét és egyebek között a következő konklúziókra jut:

A törvényjavaslat elsősorban a kézműipar védel
mét és fejlesztését czélozza; ezt a czélt szolgálja a 
képesítés kimutatásának szigorítása, a tanonezoknak 
szabályszerű vizsgálat után történendő „felszabadítása", 
a mestervizsga és a kényszertársulás. A képesítés kimu
tatása eddig is megvolt, de annak megvalósítása a 
politikai hatóságok feladata; ha a politikai hatóságok 
helyére a kötelező ipartestület lép, akkor újból felkel
tettük a kézműveseknek egymás ellen való küzdelmét 
úgy, mint az a ezéhek idején fennállott. Az önállósítás 
megnehezítése, amelyet a törvényjavaslat elővigyázati 
rendszabályaival előkészít, legkevésbbé van helyén 
Magyarországon és legkevésbbé jogosult az olyan 
politika mellett, amely Magyarország gazdasági önálló
sítását vallja czéljának. Olyan országban, amelyben a 
szabadságot minden téren olyan nagyon követelik, az 
önálló kereset megnehezítése annál kevésbbé indokolt, 
mert az ipari pálya amúgy sem eléggé keresett és a 
kézműiparra szorult szegényebb néposztályok nyomora 
inkább az önállósítás megkönnyítését követeli Még a 
kereskedelemnél is megjelenik a képesítés kísérteié; 
a kereskedőnek csak olyan árukat szabad eladnia, 
amelyekre iparigazolványa szól; nem szabad megren
deléseket teljesítenie, legföljebb csak mértéket vehet. 
Mindez képtelen következményekkel jár

A rendszabályozás általában a főpillérc a javas
latnak, amely elejétől végig az állam mindenhatóságára 
van alapítva. Minden szabályozva van benne és ez 
nálunk törlénik, ahol a közigazgatás alig képes a leg
szükségesebb intézkedéseket teljesíteni. A közigazgatás 
egyszerűsítését, amely után már évek óta annyit sóvár- 
gunk, ez a tervezet bizonyára nem fogja elősegíteni.

Sajnálattal konstatálja a szerző, hogy az uj ipar
törvény tervezete a szabadságeszmék korlátozásának és 
az állami beavatkozás veszedelmes elvének alapjára 
van épitve. A közvéleménynek és az érdekelt iparosok
nak, kereskedőknek és gyárosoknak, valamint a mun
kásságnak a feladata, hogy a tervezetet idejében méltas
sák és érdekeiknek megfelelő megóvását érvényre 
juttassák.

A füzet Singer és Wolfner bizománya. Kapható 
minden könyvkereskedésben egy koronáért.

*) Megjelent a „Honi Ipar" 1908. okt. 15. számában.

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni.
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A spanyol király Budapesten.
Fejedelmi vendégei voltak a múlt hetekben a ma

gyar székesfővárosnak: XIII. Alfonz spanyol király és 
Ena Viktória spanyol királyné érkeztek október 1-én 
a magyar király fő- és székvárosába, hogy látogatást 
tegyenek királyunknál, akihez a fiatal spanyol királyt 
rokonsági kötelék fűzi. A felséges vendégek a nyugoti 
pályaudvaron érkeztek meg, ahol fogadásukra a király, 
a trónörökös és az itt időző főherczegek és föherczeg- 
nők jelentek meg. A királyi pár bevonulása valóságos 
diadalmenet volt s a magyar, spanyol és fővárosi szí
nekkel gazdagon feldiszitett útvonalon a főváros kö
zönsége, melynek csak ritkán van szerencséje ily ma
gas vendégekhez, nagy lelkesedéssel üdvözölte kirá
lyunk vendégeit, akiknek tiszteletére a helyőrség is ki
vonult. A megérkezés napján a királyi vendégek tisz
teletére udvari bál volt a királyi várpalotában, melyen 
az arisztokráczia és a főváros előkelő társadalmának 
szine-java megjelent. Majd kezdetét vette a fényes ün
nepségek egész sorozata, melynek, egyik mozzanata 
egyik kiváló vendéglősünknek Katona Gézának nyúj
tott kiváló alkalmat a magyar vendéglősipar fejlettsé
gének és előkelő színvonalának bemutatására. XIII. Al
fonz ugyanis a 38., egykori Mollinary-ezrednek a tulaj
donosa; s Budapesten időzését felhasználta arra, hogy 
hires ezredének a fővárosban állomásozó zászlóaljait meg
tekintse. A belvárosi térparancsnoksági épület udvarán 
tartott októbar 2-án szemlét a díszben kivonult csapa
tok felett, azután résztvett Alfonz király azon a reg
gelin, melyet az ezred tisztikara adott felséges tulojdo- 
nosának tiszteletére. A reggeli déli fél egy órakor kez
dődött a tiszti kaszinó délszaki növényekkel pompásan 
feldiszitett ebédlőjében, ahol a villás-reggelit Katona 
Géza, a kaszinó kitűnő hírnévnek örvendő vendéglőse 
rendezte nagy körültekintéssel és szakértelemmel és a 
nagy gondot és figyelmet igénylő kiszolgálást is ő

maga vezette. A reggeli alkalmával a pompás terités- 
mód, a felszolgált ételek és italok kitűnő ízletessége 
oly általános megelégedést keltettek, hogy midőn a 
spanyol király elhagyta a kaszinó helyiségét, a reggeli 
rendezése felett tetszésének és legnagyobb elismerésé
nek adott kifejezést, sőt hasonló értelemben nyilatkoz
tak a király kíséretéhez tartozó spanyol és katonai 
előkelőségek is. A király sikerült arczképével díszített, 
csinosan kiállított menü a következő volt:

ME NÜ.  Le 2. octobre 1908.
Olio

Biére de Kőbánya
Fogas du Balaton Sauce Mousseline 

Neszmélyi szemelt 
Cotelettes de Veau 

petits pois Haricot et pommes frits 
Selle du Chevreuil á la Riclielieu 

Egri bikavér 
Chapons de Styrie 

Saladé variée — Compot Californie 
Champagne

Bombes Parfait Royale 
Fromages 

Fruits Assorties 
Mocca — Liqueurs.

A 170 cm. széles asztalon 95 személyre volt 
terítve., dúsgazdag ezüst díszítéssel. Középen sárga asz
talfutó, nemes, tiszta Biedermayer-stilusban, piros ge
orginákkal gazdagon díszítve futott végig. A felszolgá
lás úgy történt, ahogy az udvarnál van szokásban, a 
pinczérek adott jelre legyezőalakban vonultak fel. A 
szervirozás 75 perczig tartott. A spanyol király sokat 
és jól evett és minden tál étel után külön adott kife
jezést megelégedésének. Az ebéd alatt az ezred zene
kara szép programmot adott elő. A díszes programúi
nak, amely az I. R. 38. monogramm felett Ausztria és 
Magyarország czimerét egymás mellett tüntette fel, alat
tuk királyunk jelmondatával: Viribus unitis.

III. Alfonz spanyol király tiszteletére 1908. október 2-án a 38. gyalogezred által adott és Katona Géza, a tiszti kaszinó vendéglőse
által felszolgált villásreggelihez terített asztal.
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A „Budapesti Szállodások, Vendéglőseik és 
Korcsniárosok Ipartársulata" minden héten 

pénteken

társas reggelit
(art. A legközelebbi reggeliket a következő helyeken 

tartják:
1908. évi oki. 1 6 -á n : Máday Lajos vendéglőjé

ben (VII., Rákóczy-ut 30. sz.)
1908. évi okt. 2 3 -á n : Müller Antal vendéglőjé

ben (Országos Casino).
1908. évi okt. 30-án : Doktor László vendéglőjé

ben (Üllői-ut).

B o rp in cze= b érb ead ás .
Nagy borospincze (házikóval) 
a volt Wittreich-pincze a tétényi 
Diós-árokban bérbeadó :::

Bővebb felvilágosítást ad:

Seifert D ezső  kávéháztulajdonos
::: Budapest, Krisztina-körut 1. szám. :::

Szállodák, ven- C  • i  U ____ Mdéglök, kávéhá- Snr iinnit Henrikzak szá llító ja .

Állandóan nagy Budapest VL, Szerecsen-n. 39. sz.
készletek. Telefon: 17-54.

V EG Y ES HÍREK.

A vasárnapi munkaszünet. Az ipari munkások vasárnapi 
és ünnepnapi szüneteléséről szóló törvényjavaslat tárgyában f. 
évi október hó 8., 10. és 11. napjain a kereskedelmi miniszté
riumban Szterényi József államtitkár elnöklésével tartották meg 
azon értekezleteket, melyekre a M. V. O. Sz. képviseletében 
Gundcl János és Kom m cr Ferencz voltak hivatalosak. Az érte
kezleten a kereskedelmi minisztériumon kívül képviselve volt a 
belügyi-, a földmivelésügyi- és az igazságügyminiszterium, továbbá 
a gazdasági érdekképviseletek csaknem kivétel nélkül. Az érte
kezletet Szterényi József kereskedelemügyi államtitkár nyitotta 
meg és a tárgyalásokat is mindvégig ő vezette. Az értekezleten 
indítványt nyújtottak be ezután az iránt, hogy azoknak az ital
méréseknek, amelyekben az engedély szerint szabad kimérni 
égetett szeszes italokat, valamint kis mértékben egyéb italokat 
is, de a szokásos vendéglői ételeket nem szolgálhatják fel, azok 
a munkaszüneti napokban reggeli 3 órától délelőtt 10-ig nyitva 
tarthatók legyenek. A pénzügyminiszter képviselője bejelentette, 
hogy a pénzügyminiszter, amennyire lehet, korlátozni akarja az 
italniéréseket, de nem állja útját annak, hogy nagyobb szállo
dákban, vendéglőkben bizonyos finomabb szeszes italokat is 
adhassanak a vendégnek. A büntető rendelkezésekre vonatko

zólag Szterényi József á amtitkár megjegyzi, hogy bár ez kívá
natos volna, azonban a közrendészet teljesiti az ellenőrzést és 
az iparhatóságnak nincs közege, aki az ellenőrzést gyakorolja. 
Ezzel a tanácskozást befejezték. Az államtitkár berekesztő sza
vaiban örömmel konstatálta, hogy a munkaadók és az alkalma
zottak nem zárkóztak el a méltányos megoldástól.

A Törley ezég legújabb kitüntetése. Mint lapunknak 
írják, a Lembergben f. évi szeptember havában rendezett N em 
zetközi ju b ilá n s  szakácsművészeti és élelmezési kiállítás juryje a 
Törley J ó zsef és Társa budafoki pezsgőgyárat pezsgöborainak 
kiváló minőségéért a kiá llítási n agy aranyérem m el és díszoklevéllel 
tüntette ki. A kitüntetéshez, mely ezen előkelő hazai iparvállala
tunkat érte, azzal az őszinte örömmel gratulálunk, mellyel hazai 
pezsgöboriparunk térfoglalását mindenkor üdvözölni szoktuk.

Az ipartörvényjavaslat tervezetének tárgyalása. A 
„M agyar Vendéglősök O rsz. Szövetsége" f. évi szeptember hó 
10-én Debreczenben tartott Vili. rendes évi közgyűlésén tudva
lévőén behatóan foglalkozott az ipartörvényjavaslat tervezetének 
tárgyalásával. Ez ügyben K om m er Ferencz szállodás, a szövetség 
igazgató tanácsának tagja szerepelt mint előadó, kinek nagy fel
tűnést keltett elaboratumának közlését lapunk mai számában 
fejezzük be. A szövetség, karöltve a „B u dapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsniárosok ipartársu ta táu-va\, nyomban a köz
gyűlés után K om m er Ferencz elnöklete alatt egy G liick Erős 
János, lValter Károly, dr. S olti Ödön, Poppel Miklós és F. K iss  
Lajos tagokból álló bizottságot küldött ki a tervezet tárgyalása 
czéljából. A bizo ttság , mely azóta naponként tartja üléseit, ja v a s 
la ta iva l nagy részben m ár el is készü lt és a napokban ama 
beadványára, melyben a kereskedelmi minisztertől az észrevéte
leinek felterjesztésére kitűzött határnap elhalasztását kérte, a 
következő választ kapta: Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
82002/V1. A. I. 1908. sz. Tekintetes G undel Ján os urnák, a 
„Magyar Vendéglősök Orsz. Szövetsége" és a „Budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata" elnökének 
Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 16. A magyar vendéglősök 
orsz. szövetsége, valamint a budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata képviseletében hozzám intézett 
beadványában foglalt kérelmére értesítem, miszerint nincs észre
vételem az ellen, hogy az ipar gyakorlásáról, valamint az ipari 
és kereskedelmi alkalmazottak védelméről szóló törvényjavaslat 
előadói tervezetére a szövetség, illetve a társulat észrevételeit 
folyó évi október hó végéig terjeszthesse elém. Budapest, 1908. 
szeptember hó 23-án. A miniszter helyett: Szterényi, s. k., állam
titkár. A szövetség  és ipartársu la t felterjesztését legközelebb egész 
terjedelmében ism ertetni fog ju k .

Köszönő-levél. Orsz. nyugdijegyesületünk tiz éves fenn
állását tudvalévőén azzal ünnepelte meg, hogy megfestette leg
nagyobb alapitójának, néhai Törley József pezsgőborgyárosnak 
arczképét s azt ünnepi közgyűlés keretében leplezte le. A lelep
lezés alkalmából özv. Törley Józsefné a következő köszönő
levelet intézte az igazgatósághoz: Tekintetes Igazgatóság! Az 
országos nyugdijegyesület f. évi szeptember hó 9-ik napján 
Debreczenben tartott jubiláns közgyűlésén képviseletemben meg
jelent kedves rokonom, Törley Bálint ur előadásából, valamint 
a napilapok és szaklapok egybehangzó tudósításaiból bensőséges 
örömmel, mély meghatottsággal értesültem arról a lélekemelő 
ünnepélyességről, melynek keretében a közgyűlés Istenben bol
dogult, áldott emlékű férjem arczképét leleplezte és igy nevét a 
halhatatlanságnak adta át. A hála érzésével eltelve mondok ezért 
mindnyájuknak őszinte, igaz köszönetét. Legyenek róla meg
győződve, hogy a hála, a tisztelet és a ragaszkodás, amely nemes 
érzések az Önök elhatározásának és cselekedetének forrása; 
voltak, hasonló érzéseket váltanak ki az én lclkemböl is és hogy 
a jövőben az eddiginél fokozottab mérvben számíthatnak reám 
áldásos emberbaráti munkásságukban, melynek támogatása drága 
hagyományként szállott reám Attól, akinek emlékezetét Önök 
oly lélekemelőén örökítették meg. Budapesten, 1908. évi október 
havában. Kiváló tisztelettel özv. Törley Józsefné, s. k.

Körlevél a kávésszövetség tagjaihoz. A budapesti 
kávésok szövetsége, melynek végleges megalakulásáról lapunk 
más helyén számolunk be, működését e körlevél szétküldésévé

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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kezdte meg: „Igen tisztelt Kartársak ! A folyó évi julius hó 23-án 
megalakult szövetségünk alapszabályait a kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter ur jóváhagyván, megkezdettük hivatalos működé
sünket. Ebből az alkalomból néhány szóval ismertetni óhajtjuk 
azokat az irányelveket, amelyek bennünket, akik a tagok bizal
mából a szövetséget vezetjük, irányítani fognak. Legfontosabb 
föladatunk a szolidaritás elvének legszigorúbb keresztülvitele. 
Egy mindannyiért és mindnyájan egyért, ha a viszonyok úgy 
kívánják. A szolidaritás elvéből következik az egyöntetű működés 
minden kérdésben, de főleg a munkásügyekben, amelyeknek 
intézése ezentúl szövetségünk hatáskörébe tartozik. Ezekben az 
ügyekben a tagoknak szigorúan alkalmazkodniok kell szövet
ségünk határozataihoz és egyoldalúan senkivel tárgyalásba nem 
bocsátkozhatnak, semmiféle egyezségre nem léphetnek. Szövet
ségünk minden egyes kérdésben készségesen áll a tagok ren
delkezésére és szívesen nyújt támogatást minden irányban, 
viszont azonban el is várjuk, hogy a t. tagok a szövetség hatá
rozatainak a legpontosabban érvényt szerezzenek. Legközelebbi 
feladatunk lesz az eddigi tapasztalatok alapján az anyagi károk 
ellen való védekezés szervezése. Ezen a téren oda irányul törek
vésünk, hogy az eddigi tapasztalatok alapján tagjainknak az 
esetleges károsodást könnyen elviselhetővé tegyük és reményünk 
van arra, hogy tervünket a közel jövőben meg is valósíthatjuk. 
Működésünk irányelveinek ebből a rövid vázlatából is meggyő
ződhettek t. kartársaink, hogy szövetségünk nagy és nehéz föl
adatok megvalósítására van hivatva. Terveit, czéljait azonban 
csak a kartársak hathatós közreműködésével, lelkes támogatá
sával valósíthatja meg. Éppen azért bizalommal kérjük azokat a 
t. kartársakat, akik szövetségünk kötelékébe már beléptek, hogy 
hathatós közreműködésükkel bennünket támogassanak; azokat a 
t. kartársakat pedig, akik jelenleg még nem tagjai szövetségünk
nek, arra kérjük, hogy hozzánk belépni és testvéries együtt
működésünkben, mindnyájunk jóvoltáért, velünk együtthaladni, 
terveink megvalósítását elősegíteni szíveskedjenek. A körlevelet 
M észáros Győző, elnök, H arsányi Ferencz és Ó lm osi József, 
alelnökök, Britek Károly, ellenőr, Kallós Márkus, pénztáros, 
Bergcr Leó, Boció Adolf, E vva  Lajos, G árdonyi József, H arkai 
Mór, H arsán yi Adolf, K aszn ár Nándor, M olnár Sándor, N ém ái 
Antal, W eingruber Ignácz, a végrehajtó bizottság tagjai, Gruber 
Károly, K aiser Miksa, Katona Géza számvizsgálók Írták alá.

Halálozás. Ziecli Henrik bajai vendéglős, ottani ipartár
sulatunk egyik legérdemesebb tagja f. évi október hó 5-én 56 
éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Halálát neje, szül. 
Preim ayer Erzsébet, gyermekei és kiterjedt rokonsága, a Schwéger, 
Stráhl, Ziech, Paier, Preimayer, Andrus és Liebl-családok gyá
szolják. Béke hamvaira 1

Italmérési engedélyért folyamodók állampolgársága.
A belügyminiszter f. évi 36.264. sz. alatt a következő körrende
letét adta ki: „A községek, habár több Ízben lettek figyelmez
tetve arra, hogy az általuk kiállított illetőségi vagy szegénységi 
bizonyítványokban az állampolgárságra vonatkozó kijelentést ne 
tegyenek, mégis gyakran használnak oly szövegű nyomtatott 
űrlapokat, melyeknek egyik pontja a magyar állampolgárság két
séges, vagy más esetben kétségtelen voltát mondja ki. Minthogy 
az állampolgárság tekintetében az érdemleges kijelentés kizá
rólag a belügyminisztérium hatáskörébe tartozik s minthogy az 
állampolgárságra is kiterjeszkedő ily bizonyítványok külföldi 
hatósággal való tárgyalás esetén csak zavart okozhatnak, fel
hívom (czimedet), intézkedjék megfelelően az iránt, hogy köz
ségek jövőben ily szövegű nyomtatványok használatától tartóz
kodjanak és bizonyítványaikban kizárólag az illetőség kérdésére 
szorítkozzanak". Ez a rendelkezés homlokegyenest ellentétben 
áll az italmérési jövedékről szóló 1899. évi XXV. t.-cz. végre
hajtása iránt kiadott pénzügyminiszteri utasítás 6. §-ának k) 
pontjával, mely szerint azok, akik italmérési engedélyért folya
modnak, állampolgárságukat községi bizonyítvánnyal tartoznak 
igazolni. Mi lesz már most ebből ? A felek a végrehajtási uta
sítás alapján követelik a községi elöljáróságtól, hogy ez a magyar 
állampolgárságot igazolja, a belügyminiszter pedig ezt megtiltja. 
A községi elöljáróság kinek engedelmeskedjék: a pénzügyminisz
ternek vagy a belügyminiszternek ? Azt hisszük, legjobb lesz, ha

ezt a kérdést a két miniszter egymás között fogja tisztázni, mert 
ebből az ellenmondásból nemcsak a községi elöljáróságokra, de 
a felekre nézve is bonyodalmak származhatnak.

Társasvacsora. A „Budapesti kávéházi a lkalm azottak  szak- 
egyesiileu f. évi október hó 19-én este 9 órakor a szakegyesület
V. kér., Hold-utcza 15. sz. alatti helyiségeiben társasvacsorával 
egybekötött ismerkedési estélyt rendez, melyre a t. főnök urakat 
ez utón is tisztelettel meghívja az elnökség. M agyaríts A. elnök, 
Farkas István titkár.

A kiváló bór- és lithiumos vasmentes gyógyforrás

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél 
és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuvlz.
Kapható ásványvizkereskedésekben vagy a Szinye-Lipóozi Salvator-forrás- 
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legjobb asztali és üdítő ital.
kitűnő hatásúnak bizonyult köhö
gésnél, gégebajoknál, gyomor- és 

hólyaghurutnál.

Mattoni Henrik. és Budapest

attoni 
Henrik

Budapest
T eréz-körut 31.

Dr. SZULY ALADÁR
ÉLELM IC ZIK K EK  ÉS  FŰ SZER  
:: N A G Y K ER ESK ED ÉSE ::

: PÁRATLANUL GAZDAG : 
KÜLÖN CSEMEGEOSZTÁLY

BUDAPEST IV., MUZEUM KÖRUT 23.

A
A AAAA

Válogatott f ű s z e r á r u k ,  

m indennem ű bel- és kül

földi csemegék, m agyar és 

franczia pezsgőborok, rum  

és tea, liqueörök, sajt, vaj, 

kassai, prágai sonka, fel

vágottak, gyüm ölcsök stb. 

:: stb. rak tá ra  ::

Megrendeléseknél kérjük tisztelt olvasóinkat mindig lapunkra hivatkozni
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Uj szállodák. A B rassói szálloda r.-t. alakuló közgyűlését 
október 12-én tartották Brassóban. Az alapítók a Brassói álta
lános takarékpénztár és a brassói Nemzeti bank r.-t. A közgyűlés 
felhatalmazást fog adni az igazgatóságnak a Brassó város tulaj
donában levő városi sörház megvásárlására és egy jelzálogilag 
biztosítandó 300.000 K-t tevő kölcsön felvételére. -  A nagy
bányai városi nagyszálló építésére a f. év november hó 14-én 
tartják meg az árlejtést Bálint és Jámbor budapesti építészek 
tervei alapján.

Uj ipartársulatok. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
a Sárvár és vidéke vendéglősök, mészárosok, kávésok és hen
tesek ipartársulatának alapszabályait 1908. évi 80.422. szám alatt 
kelt rendeletével, továbbá az 1908. évi 76.050. szám alatt kelt 
rendeletével a zombori vendéglősök, korcsmárosok és kávésok 
ipartársulatának alapszabályait — az 1884. évi XVII. t.-cz. 150. 
§-a alapján — jóváhagyta.

A boritaladó eltörlése. A „M agyar S zőlősgazdák O rszá
g o s Egyesülete“ folyó évi szeptember hó 22-én tartott ülésén 
foglalkozott a boritaladó törlésének kérdésével, különös tekintettel 
az idei nagyobb termésre és a borárak rohamos hanyatlására. 
Az egyesület elérkezettnek tekinti az időt, midőn e tárgyban a 
döntő lépést meg kell tenni. E czélra országosan fog szervez
kedni aziránt, hogy egy október második felében megtartandó 
országos tiltakozó gyűlésen a szőlősgazdák tömegesen vegyenek 
részt és monstrekiildöttséget meneszszenek a képviselöházhoz 
és a kormány tagjaihoz. Az érdeklődés ezen kérdés iránt most, 
hogy a bor ára néhol a fogyasztási adó összege alá süllyedt, 
rendkívül nagy s igy a fővárosi tiltakozó gyűlés kétségtelent'! 
impozáns lesz.

Borhamisító magyar kereskedő. A bécsi kereskedelmi 
bíróság előtt egy borvételböl kifolyólag per folyik, melyet az 
osztrákok erősen kihasználnak arra, hogy boraink hírnevét le
pocskondiázzák és a kereskedőknek leikökre kössék, mily óva
tosnak kell lenni, ha valaki Magyarországon bort vesz. A bor
kereskedő ezég neve, mely ezt a szégyent a magyar borra hozta, 
nem ismeretlen, mert már egy nagyszabású borhamisítás révén 
meg lett bélyegezve. A kismartoni U ngár Sámuel ezég bortermelő 
czim alatt egy bécsi ezégnek nagyobb mennyiségű mustot szál
lított, mely azonban sehogy sem akart erjedni és amellett mind 
kellemetlenebb illatot terjesztett. Miután a must annak idején ki 
lett fizetve, most a becsapott ezég 160,000 korona kártérítésért 
perli Ungár Sámuelt.

Első Leánykiházasitó-Egylet mint szövetkezet. (Gyer
mek- és életbiztositó-intézet Budapesten, VI., Teréz-körut 40—42. 
Alapittatott 1833-ban.) Folyó év szeptember havában 1.586,300 kor. 
értékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 1.368,900 kor. értékű 
uj biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 
121,398 kor. 89 fii!, fizettetett ki. 1908 január 1-töl szeptember 
30-ig bezárólag 15.127,900 kor. értékű biztosítási ajánlat nyuj
tatott be és 13.031,400 kor. értékű uj biztosítási kötvény állítta
tott ki. Biztosítási összegek fejében a folyó évben 1.116,253 kor- 
81 fill. és az intézet fennállása óta 13.514,139 kor. 72 fii!, fizet
tetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztositás minden nemé
vel foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelőnyösebb feltételek 
mellett.

A jó tanács drága, sóhajt gyakran sok családapa és 
családanya, ha szeretteiken vagy magukon betegség jelentkezik, 
orvos sincs a kéznél és a háziszerek sem használnak. Holott 
majdnem minden eseménynél, mint görcsök, ájulások, hányások, 
hasmenés, köhögési rohamok, rekedtség, torokfájás, külső sérü
lések — melyek oly gyakran lépnek fel a biztos segítség 
rögtön kéznél van. Es nii ez a biztos segély, vagy legalább is 
kisegítő eszköz? Egyesegyedül abból áll, hogv mindig egy kis 
készletet tartunk a valódi, kiváló hírnévnek örvendő népháziszer- 
böl, Thierry gyógyszerész balzsam és centifoliumkenöcsébŐI s 
azt adott esetben az ahhoz csatolt utasítás szerint használjuk, 
mert szükség esetén ezek használnak igazán. Ahol ezen szerek 
a valódiság minden jegyével ellátva nem kaphatók, rendeljünk 
közvetlenül e czimen : A. Thierry gyógyszerész Védangyal gyógy
szertára Pregrada, Rohits mellett.
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„Consum” p. részv.-társaság
Budapest VII., Kertész-utcza 20. szám.

Telefon 80-14. ------------T Y
Kávésok, vendéglősök és pinezérek bevásár
lási helye. Saját szipkagyárában csinos kivi- 
telü, jó minőségű szivarszipkák készülnek, kí
vánságra czégfelirattal is. -  Saját gyártmányú 
legkitűnőbb czigarettahíivelyek. — Azonkívül 
állandó dús választékú raktár mindennemű 
kávéházi felszerelésekből, tekeasztal kellékek 
és egyéb czikkekböl, mint kréták, táblák, szi
vacsok, fogvájók, gyufák, stb. stb. —

Játékkártya gyári raktár.
Nagy árjegyzék ingyen és bérmentve.

K a t z k y  L a j o s
e p á i e l m á i a k a í o S ’R s e s í e r

„ZEPhlR" szabad, ajtócsukók és 
elsőrendű tűzhelyek mintaraktára

Budapest,
Vl. kér./

Liszt Fercncz-tér 14.
Telefon 22—78.

Ifj.Radó Aladár
Budapest VI., Király-utcza 84.

T e le fo n  9 7 -9 0 .
T Ajánlja kiváló minőségű b a l a t o n — 
j m e i l é k i  és t o k a j - h e g y a l j a i

fehér és vörös palaczkborait és első
rendű a s z ú - b o r a i t .

l i t t
1-j

k ü lö n  tö l t é s  

B u d a p e s t i  f ő r a k t á r :  -

pezsgő

IV., S zép-u tcza  3. sz.
Telefon: 10—85. Telefon: 10—85.

Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak becses figyelmébe ajánljuk.
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L a k á so k , in g a t
lanok, üzletek  
bérleti, eladási 

v á lla la t.

HUSZÁR R., BUDAPEST
V., Mérleg-utcza 2, (Gresham-palota).
--------------------- TELEFON 8 1 - 0 8 . -----------------------

fi főváros legmegbizhatőbb vállalata,

Szt.-Lukácsfiirdő
gyógyfürdő, Buda. 

Téli és nyári gyógyhely.
Term észetes forró-meleg kénes 
források. Iszapfürdők, iszap 
borogatások , m ásságé, viz- 

gyógyintézet, gőzfürdők, kő-és kádfürdők, gyógyvizuszodák. Olcsó és 
gondos penzió. Csuz, köszvény, ideg-, bőrbajok , lakás, ellátás felől 
k im entő  prospektust kü ld  ingyen a
______________ _______SZT.-LUKÁCSFÜRDÓ IGAZGATÓSÁGA, BUDA

„ÉRMELLÉKI“ 1906. évi hegyi fehér asztali
117 hl., kisebb nagyobb részletben, tasnádszántói 

V"1 állomásra szállítva olcsón eladó.

Megrendelések: R Y L L  V IC T O R  főerdész, 
Jerszeg (Krassó megye) intézendők.

Dr. SZILÁGYI QYÜLR
műegyetemi magántanár

törvényszéki hites vegyész nyilv. vegykisérleti állomása

BUDAPEST,
VI., Dessewffy-utcza 10. szám, II. em.

jy._________ __> ELVÁLLAL: «------------------
bármiféle élelmi vagy élvezeti szer (bor, pálinka, » . . .sör stb.) megvizsgálását.

Mindennemű ozélokra szolgáló  ^

j é gszelsir ény eket,
s ö r -  é s  b o r k i m é r ő - k é s z ü l é k e k e t

pinczevezetékkel vagy a nélkül
h ű tő te lep ek et é s  jég g y a r tó  b e r e n d ez ése k e t

(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészöleg cse
kély, ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

dr. W a g n e r  és T á rsa i
egyesült gyárak, mint betéti társaság  

B U D A P E S T , IX . kér., Tinódy-utcza 3 a. sz. 
BÉCS, IX ., W Shringerstrasse 65.

SteBiolitspabgyár. Szikviz-gyár berendezések.
u Prospektus ingyen és bérmentve. v

V I L L A M O S S Á G I  V Á L L A L A T
Villamossági árammérőket és berendezéseket ellenőrző társaság
VIII., József-körut 21. BUDAPEST, VIII., József-körut 21.
=  ----- V IL L A M O S  V E N T IL L Á T O R O K  N A G Y  R A K T Á R A . ....

VILÁGÍTÁSI berendezéseket  
ERŐÁTVITELI BERENDEZÉSEKET. 
TÁVBESZÉLŐ BERENDEZÉSEKET, 
s? Telefon  : 23 -32 .

ELVÁLLAL :
TÁVÍRÓ BERENDEZÉSEKET.
TŰZJELZŐ ÉS ELLENŐRZŐ BERENDEZÉSEKET. 
VILL. HÁRITÁSI CZ1KKEKET. 

fi fi T e le fo n : 23 32. f i

Vendéglős, szállodás és kávés urakl
A legelső, legrégibb és legnagyobb hangszerműgyáros Európában a 

„HUPFELD“ világezég részv. társ. Budapesten
ÁLLANDÓ HANGSZER KIÁLLÍTÁST

tart, ahol önműködő, önjátszó
ZONGORA-ORCHESTRON-CONTINENTAL
henger- és sulyfelhuzóval, VILLAMOS ZONGORÁK ÉS HANGVERSENY- 
ORCHESTRIONOK papír- és préselt hangjegyekkel (minden mü pénzdobóval 
ellátva) vételkényszer nélkül készséggel be lesznek mutatva.

Az önműködő ZONGORA-ORCHESTRION „CONTINENTAL* harang
hangokkal és mandolinjátékkal van ellátva; ugyanezen kellékekkel bir a leg
utóbbi újdonság is a
ZONGORA-ORCHESTRION VONÓS és XYLOPHON ZENÉVEL 
------ Mintaraktáram bármely időben megtekinthető. ------
Árak 480 koronától 1(>(K)0 koronáig. Kényelmes részletfizetések kamatnélküli 
havi részletre. Midőn tisztelettel kérem versenynélküli újdonságaink szives meg
tekintését, óva inteni a piaczra kerülő silány utánzásoktól és azon reményben, hogy 
minél többen megtisztelnek becses látogatásukkal, maradok kiváló tisztelettel
M ARTIN  TOZSEF magyarországi képviselőség és mlntaraktár 

(WETSCHL QVULFt utód.) BudaPest V l" -  Kenyérmező-utcza 6.
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Szt. Lukács=fiirdői Kristályforrás vegyelemzései.
O rsz . m . k ir . C h e m ia i In té ze t. M. kir. Tud. Egyetem 1. Chemiai Intézete.

Az intézet kiküldöttje által személyesen vett A forrás hőmérséke 25.75 C°
„Kristály" forrásból származó vízminta vizsgá- A viz fajsulya 17*5 C-on 1.00074

tatának eredménye: A viz fagyáspontja 0*035 C, osmosis-nyomás
A viz hőmérséke 25.3 C° 0*421 atm., elektromos vezetőképessége 0*0008(5(51
A viz fajsulya 18 C-on 1.0008 ohm. cm.

Chémiai vizsgálat. Chemiai vizsgálat.
1000 gr. vízben találtatott: 1000 gr. vizben találtatott:

Kálium (K) 0.001)3 gr. Kálium (K) 0.0070 gr.
Nátrium (Na) 0.0334 „ Nátrium (Na) 0.0328 „
Calcium (Ca) 0.12(58 „ Calcium (Ca) 0.1277 „
Magnesium (Mg) 0.04(55 „ Magnesium (Mg) 0.0452 „
Vas (Fe) 0.0004 „ Vas (Fe) 0.0004 „
Chlor (Cl) 0.0331 „ Chlor (Cl) 0.0338 „
Sulfat (SO4) 0.1188 „ Sulfat (SOi) 0*1118 „
Hydrocarbonat (HCO.i) 0.5002 „ Hydrocarbonat (HCOt) 0.5104 „
Siliciumdioxid (SÍO2) 0.01(50 „ Siliciumdioxid (SÍO2) 0.0170 „
Szénsav (CO2) 44(50 cm3 0.0880 „ Szénsav (CO2) 0.0878 „
Organikus anyagot, úgyszintén salétromsavat összes szénsav (CO2) 4.(5245 „
és ammóniákat a viz nem tartalmaz, és igy a 
„Kristály" forrásvizet IGEN TISZTA calcium-és 
magnesium-hydrocarbonatos ÁSVÁNYVÍZNEK 
minősítjük. Bakteriológiai szempontból pedig 
az állami BAKTERIOLÓGIAI INTÉZET ezen 
vizet TISZTÁNAK ÉS KIFOGÁSTALANNAK 

MINŐSÍTETTE.
Budapest, 1908 márczius 17-én.

Orsz. m. kir. Chemiai Intézet Budapesten.

E nagy mélységből fakadó, állandó összetételű 
ásványvíz se ammóniát, se salétromsavat, sem 
salétromossavat nem tartalmaz, organikus anyag 
úgyszólván nincs benne s igy a chemiai analysis 
alapján a „Kristály" forrás igen tiszta calcium- 
és magnesium-hydrocarbonatos ÁSVÁNYVÍZNEK 

minősítendő.
Budapesten, 1900 április 12-én.

A m. kir. Tud. Egyetem I. Chemiai Intézete.

v

i

Dr. HANKO VILMOS a chemia tanára, a m. tud. akadémia tagja:
A Szt. Lukácsfürdői Kristályforrás vize tiszta calcium- és magnesium-hydro

carbonatos ÁSVÁNYVÍZNEK tekinthető. A nagy mélységből fakadó forrás vize a szó 
szoros értelmében KRISTÁLYTISZTA, ideálja a tiszta ásványvizeknek.

Budapest, 1904 julius 20. _ „  . , , . . .Dr. Hanko Vilmos s. k., a chemia tanara
a magy. tud. akadémia tagja.

A „Kristály“-forrás szénsavtelités nélküli állapotban hasonló enyhesége folytán 
pótolja a franczia ÉVIAN és ST. CALMIER forrásokat.
ÉVIAN-CACHAT forrás:

1000 gr. vízben 0.3172 gr. ásványi alkatrész, 0.2732 gr. szénsav, összesen 0.5904 gr.
ST. CALMIER BADOIT forrás:

1000 gr. vízben 0.2404 gr. ásványi alkatrész, 0.3319 gr. szénsav, összesen 0.5723 gr.
SZT. LUKÁCSFÜRDŐI „KRISTÁLY'-FORRÁS:

1000 gr. vízben 0.5208 gr. ásványi alkatrész, 0.4024 gr. szénsav, összesen 0.9832 gr.

A KRISTÁLY-FORRÁS TÖBB ÁSVÁNY-ALKATRÉSZT ÉS TÖBB TERMÉSZETES 
SZÉNSAVAT is tartalmaz, mint e két világhírű és a franczia kormány által közérdekű 
jelleggel felruházott gyógyvíz.

<*»

NI
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Az igen lisztéit vendéglős és kávés urak
szives f ig y e lm é t felhívjuk

báró NOPCSA ELEKNÉ ujaradi uradalmi
b  a  sörfözőliázában főzött m  m

„BIKA SOR"
\ sörfözőgyár, mely 125 év 

í ta áll fenn, újabban a mo- 
ern technika minden viv- 

nányainak felhasználásá
val teljesen újonnan ala
kíttatott át, mi által sörének 
J'zevel, tartalmasságával és 
'táperejével a legkényesebb 
|izlést is képes kielégíteni.

éré

A „BIKA SOR“
gyárnak legújabban Buda
pesten is van lerakata (IX., 
Tóth Kálmán-utcza8~10.). 
jTelefon 66—97. — Hűtő- 
ház, ahol úgy hordókban, 
mint palaczkokban meg

rendelhető. a  © o © © ©

5 Z Ő L L Ő 5 5 Y  L I P Ó T  m ű b ü t o r

■"1
r f|IL-1 -1-̂  j Î TIT iniT 1

;
_ L 1 1 í l  ^11  n  í T

H |  , L _  L J i l l
y Ili III — p

asztalos

B u d a p e s t ,
l?(., Tüzoltó-u. 38.
TELEFON: 9 8 - 6 3  SZ.

Egyedüli készítője 
Magyarországon a 

forgó és összecsuk
ható kávéházi és ét- 

termi ajtóknak.

THIERRY BALZSAMA
a zöld apácával mint védőjegygycl. Legkevesebb megküldés 12/2 vagy 6/2, avagy 
I szabadalmazott klilönleges-titazó-csaíádiüveg 5 korona . — Csomagolás ingyen 

= T h io rry  Centifo lium -Kenöcse. :
Legkevesebb megküldés 2 doboz 3.60 korona. A legjobb háziszerek gyom orbaj, 
gyomorégés, görcs, köhögés, m ellbaj, belső szervek gyulladása, köszvény, tag
szaggatás, mindenféle seb, sorvadás, tályog, daganat, mindennemű sérülések ellen, 

így tessék címezni:

védőangyal gyógyszertár Thierry A., Pregrada Rohics mellett.
Raktárak Budapesten: Török Jó z se f  gyógyszere'sz, Egger J . és Egger Leó dr. 

és Ve'rtes L. Lúgos.

Czigareítahiivelyek! figyelmébe ajánljuk saját
gyártmányú, legkitűnőbb franczia vergé papirosból készült 
czigarettahüvelyeinket és pedig Consum 1.2.—, Consum II. 
2.30, Cyrano 2.50, An ubls egyptomi 2.60, Congo arany szo
póka 3.20 K. 1000 dbként Egész postacsomag (7000 drb)vétcl- 
nél bérmentve. Utánvéttel vagy a pénz előre küldve. Viszont- 
elátusitók és dohányárusok nagyobb vételnél megfelelöenged-
ményben részesülnek. ,,Consum“ r.-t., Budapest, Kertész-u. 20

Á R A K :
11/2 liter korona 47.—
Vi „ „ 39.—
Va „ „ 30.-
3/8 „ n 26.—
Budapesti raktárból 

értve.
Minden megrendelés
hez plakátok, menü
kártyák, poharak, szip
kák, fogvájók, stb. mel

lékeltetnek.
100 3/s vasúti v íz  100  
pohárral, 100 dugó

húzóval K 44.— 
Czim :

Krondorfl kutvállalat 
Budapest, V. kerület, 
Zoltán-utcza 10. sz.

Schaumburg-Lippe hercaes*
villányi pinezéjének

l^olb Lajos á lla l vezetett budapesti 
rak tá ra

BUDAPEST VII., BARGSHY-UTGZH 11.
TELEFON: 104—73. TELEFON 104—73.

Azonnal házhoz szállít minden fajú, saját töltésű első
rendű minőségű palaczkbort és 50—60 literes hordókban :

Fehér asztali bort........................  72 korona
Baranyai sillert.............................  70 „
Villányi vörösbort........................  80 „

:: :: hektoliterenként és adóval együtt számitott áron. :: ::
Nagyobb mennyiséget a villányi herczegi pinezéböl 
e közvetlenül szállít.

*

J

Telefon 10-71. Telefon 10—71,

Elfér Dezső
e le k tr o te c h n ik a i  v á l la la ta
Budapest, Dohány-utcza 39. szám.

A „Conradty“-féie „Korona" és „Noris" 
jegyű ivlámpaszenek és a ,,Körting“-féle 
rendes és fény hatású ivlámpák képviselete 

és gyári nagyraklára.

! ö  COGNRC ö l
CZCIBfl-DUROZIER & C'E
FRANCZIA COGNACGYÁR, BUDAFOK.

í? — ' :
flz Érmihályfalva és vidéke homoki szőlősgazdák egyesülete 
ajánlja az egyesület tagjai által magas homok hegyeken 

kiváló minőség és nagy mennyiségben termelt
m u s t o t

szüreti átvételre. Levelekre válaszol JAKAB REZSŐ szőlő
éi® egyesületi titkár, ÉRM1HÁLYFALVÁN.
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Csillaghegyi
forrásvíz

Tiszta, baktérium, 
mentes egészsé

ges ital.
Borral vegyítve kel
lemes ízt ad a bornak-

Megszünteti a gyomorégést.
Szomjcsillapitó és üdítő természetes forrásvíz.

----------- ————
Központi iroda: Ó v ak o d ju n k  az

Budapest III., B é c s ié t  94. u tá n z a to k tó l!  ..
TELEFON: 79-78. ________________ _

L

HAA CK  A N T A L -fé le
stájer alpesi gyógyfü-gyomorlikőr.

Ezen a Stájerország alpeseinek legnemesebb és legjobb 
gyógyfüveiböl a leggondosabb páralat utján készített likőr, az 
emberi belszervezetre való jó behatásának köszönheti a mindig 
jobban emelkedő szélterjedését; ennek folytán és a rendkívüli 
zamatja következtében jelenleg a likőrök között az elsőrendű 
helyet foglalja el.

Mint utazási likőr, különösen a tengeren, ezen ital alig 
nélkülözhető és a gyomrot erősítendő természeténél fogva 
legmelegebben ajánlható. Rendelmények kéretnek egyenest
BARTUSCHEK ERNŐ úrhoz

Budapest VII., Hungária-körut 15. sz. alá intézni.
Cs. Mr. őrsi. L J ' n i i r 'L /  H  N T D  I I Í D D 7  niaplttatott 
szab. Ilkfirgyár. UHn V l \  Hl 1 I H L ,  Vj |\llZ. 1808. évben.

SZÉNSAVVAL TELÍTETT VÁROSLIGETI
m

m
m
m
m
m
m
m
m
isj
o
m
m
m

::: ARTÉZI ÁSVÁNYVÍZ :::
Legtisztább és legegészségesebb üdítőital 
tisztán és borral. Megrendelési czim: Rrtésia 
részvénytársaság, Budapest, Vll-ik kerület, 
Egressy-ut 20/c. Telefonszám 50—72.

m
m
m
m
m

m
m
m

a
m
m
m
m

Steiner József és fia
czu k rászdá ja  és sütödéje

BUDAPEST,
VII., kér., Király-utcza 67. szám.

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

China és alpaccaeziíst
szálloda-, kávéház- 
és vendéglő-felsze

relések
legolcsóbban és legjobb 

minőségben
:: jó tá llá s  m ellett :: 

SZANDRIK ezüstáru-gyár
központi főraktáránál

BUDAPEST, IV. KÉR., SEMMELWE1SZ-UTCZA 9. SZ.
Saját arany- és ezUstbányák, Gyártelep : Alsó-fiámor (Barsmegye).

Ezernél töbl) kiváló orvos és tanár ajanija!
1904. ST. LOUIS GRAHŰ PRIX.

Külföldi utazáson k é r j e n  m i n d e n ü t t  S z t . - L u k á c s f ü r d c i i
K R IS TÁ LY -Á S V Á N Y V IZ E T!

A G ÜHEEÜ-forrás
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étYágyJEavaroknál 
és em észtési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és borviz. Hathatós szom jcsillapitó . — 
Vidékcc és külföldre fuvardijm entes szállítás. — Kórjen 
árjegyzést. — Szénsavlelités-nélküli töltés is rendelhető, moly 
hasonló enyhesége folytán pótolja a franczia Evian és hit. 

Galmicr vizeket.
S z t .  L u k á c s f  üípdö K u t v á l l a l a t  B u d án ..

I ;
Irodai telefonszáni: 

18 -68.
Lakás telefonszám: 
19-73. (Interurban).

OROSZ ODOR
tö rv . be j. sz á llo d a , k á v é h á z  é s  v en d ég lő k  

ad á s -v e v é s t k ö zv e títő  iro d á ja

BUDAPEST
IV., S ém in é lw e lss  (UJvllág)-utcza 4.

Táviratok ezime:
k ö z v e t ít é s  Bu d a p e s t .

Chequc-száml.i az Erzsébet
városi Takarékpénztárnál.

Van szerencsém a nagyrabccsült szállodás, 
kávés és vendéglős urakat tiszteletteljesen 
aziránt felkérni, hogy üzletvétel vagy eladás 
esetén méltóitassanak számos elismerő levéllel 
kitüntetett közvetítő irodámat bizalmukkal 
megtisztelni, előre is biztosítván őket a leg
rövidebb idő alatt elérhető legjobb ered
ményről.

Mély tisztelettel
GROSZ ÖDÖN.

- J
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