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A chicagói k iállitás.
Magyarország közönségét, mely lelkesen készül a már 

közel jövőben megtartandó milleniumi kiállításra, de még 
inkább hazánknak, ezen kiállítás létesítésében közvetlenül 
érdekelt kereskedő és iparos-köreit a chicagói villágkiállitas 
eredménye és sikerre természetszerűleg élénken foglalkoztatja.

Nem mintha e kiállításon kereskedelmünk és iparunk 
különösen érdekelve volna, hisz köztudomású tény, hogy 
iparosaink csaknem teljesen távol tartottak magukat attól, 
de mert e kiállitás eredményében közreműködött tényezők 
között igen sok olyant ismerhetni fel, melyek nem a helyi 
körülményekből, nem az ott fennálló speciális viszonyokból 
eredtek, hanem általános jellegű jelenséget képeznek, melyek
nek jótékony, vagy artalmas befolyását tehát megszívlelni 
érdemes lesz, mivel az ott is, nálunk is csak hasonló ered
ményben nyilvánulhat.

Ha már az amerikainak közmondásossá vált főjellemvo
nását a soha nem nyugvó vállalkozási szellem képezi, termé
szetes, hogy oly h italmas impulzus behatása alatt mint a 
minő ez óriási szabású világkiállítás, e vállalkozási szellem 
féktelen gyorsasággal oly arányokat öltött, hogy többé nem 
egyesek, nem csak maga Chicago és környéke, hanem az 
egész Unió valóságos mámorba esett, kiki őrjöngő verseny- 
gésben igyekezvén a kiállítással együttjárónak képzelt arany
hullásból a maga részére mentői többet elkapkodni.

A vállalatoknak leírhatatlan különböző nemei tengernyi 
sokaságban keletkeztek, melyek többnyire a megérkező ide
genek kizsákmányolását vették czélba. A kiállitás látogatóinak 
szállítása, elszállásolása, ellátása, tudakozódási és kalauzolási 
irodák stb. ezek képezték jobbára azon vállalatokat, melyek 
létesítésére részvénytársaságok alakultak hangzatos nevek 
alatt, több százezer dollár részvénytőkével, — persze csak 
papiroson — a czimek egész seregével, mint »elnök«, »alelnök«, 
»főintéző« stb. Hogy e vállalatok közül tényleg hány állott 
fenn, nehéz volna konstatálni. Tény az, hogy óriási vissza
élések történtek e téren, s hogy a csekély szánni, tényleg 
reális alapon létesített ily nemű vállalatok, a mennyiben még 
fennállanak, meg lesznek elégedve, ha költségeik fedezését 
találják.

Hogy a nyerészkedési vágy a kiállitás alkalmából 
mennyire elfajult, azt különben a következő példa mutatja 
jellemzően: Egy jó hírnevű szakember egy szálloda építé
sére társaságot alapított, mely 500 szobára, amerikai, tehát 
dupla ágyakkal volt tervezve. A költségvetésben telek és 
építési költség fejében 300,000 M. K. bútorzat és belső 
berendezésért 200,000 márka, tehát összesen 560,000 márka volt 
felvéve. Ennek ellenében a bevétel legkisebb összegében 
— 750 vendég után 182 napra egyenkint napi 2 dollár — 
1.092,000 márkára, legnagyobb összegében — fenti kalcu-

latió 1000 vendég után — 1.450.000 markára irányoztatott 
elő. Az üzem összes költségeit az étteremből, ital, szivar 
újság stb. eladásból eredő kereset fedezi, úgy hogy a 0 hó 
letelte után az összes befektetési töke levonása után 
532,000—896,000 marka nyereség mutatkozik, az nkivül 
még külön fölöslegül az egész szálloda, berendezésével 
együtt.

Mily csábitó volt mindez a papiroson! Nem csodál
kozhatunk tehát rajta, hogy igen sokan, különösen szak
emberek, minden rendelkezésükre álló tőkéjükkel siettek 
ilynemű vállalatokon részt venni, hogy e kincsesbányákból 
a maguk részét kivehessék.

Ma mar persze máskép all a számítás s alig 10 száza
lékra tehető azon vállalatoknak szama, a melyek jövedel
mezők, jobban mondva költségüket fedezik. Igen sok közülök 
meg sem nyilt, nagy része pedig eddig mar tömeg-gond
nokok kezére ke riilt s alig múlik el nap, hogy e vállalatok 
egyike csődbe ne kerülne, mely esetben a szállodai alkal
mazottaknak alapos kilátásuk lehet arra, hogy letett biztosí
tékuk oda vész.

Csak oly zilált viszonyok uralkodnak a kiállítási területen 
és annak környékén fennálló vendéglők között is, minek 
főoka ugyancsak abban áll, hogy szamuk a mutatkozó szük
ségletet legalább is kétszeresével felül múlja. A részvény- 
társaságok alakításában folytatott szédelgést e téren mi sem 
illusztrálja jobban, mint a Vienne Bakery Co. esete. E ven
déglő 200,000 dollár részvénytökével (2000 drb részvény 
100 dollárjával) alapittatott, melyből a 4 alapitó egyenként 
5 részvényt birt, a többi csak papiroson szerepelt. Később 
egy nagy sütő-ezégnek még 50 drbot sikerült nyakába 
akasztani, minek fejében az a kenyérszallitást nyerte el. 
Említett cég most a törvény utján keres kárpótlást s hamis 
tényekkel való megtévesztés, valamint a bevételeknek az 
igazgató áltál történt hamis bevezetése, illetőleg könyvelése 
által elkövetett sikkasztás miatt a bíróságnál panaszt emelt.

A kiállitási-laz, mely egész Amerikát e!fogta, termé
szetesen nem kímélhette meg a szállodái alkalmazottakat, 
illetőleg pinezéreket sem. Az Unió területén létező pinezér 
egyletek a heti bért vasárnapi munkával 18 dollárban, a 
nélkül 15 dollárban állapították meg. A megnyitás napján, 
az altalános öröm mámorban természetesen emelkedett 
hangulat uralkodott mindenütt s minthogy az egyes ven
déglők vezetése ekkor még nem volt mindenben összevágóan 
szabályozva, a személyzet e napon igen szép » m e llé k jö -  
v e d e lm re *  tett szert. Később azonban itt is megváltozott 
a kép s csakhamar megkezdődött a strike, a mely nemcsak 
a kiállítási üzletekre, hanem a varos üzleteire, innen pedig az 
Egyesült Államok összes nagyobb városaira is kiterjedt. E 
közben azonban csak úgy özönlött a pinezérek serege 
Chicagóba s itt csakhamar gyökeresen megváltozott az
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állapot. A városi üzletek a magas hetibért részint nem akar
ták, részint nem voltak képesek megfizetni s pinezéreiket 
elbocsátották. A személyzetben beállott hézagot azután 
eredeti módon pótoltak. Minden, akármily kategóriához 
tartozó épkezíi ember pinczerré avattatott. Edény-mosogató, 
mindenes, kocsis, varga, szabó mind pinezér lett, a főnökök 
úgy segítettek magukon, a hogy éppen lehetett.

A május szeszélyes időjárásával a kiállításnak nem 
kedvezett s a várt idegenek nem igen jöttek. A felfogadott 
pinezérek nagy részé a kiállítási üzletekből ismét elbocsáj- 
tatott, a bérek tetemesen leszálltak, a mellett pedig a pin
ezérek bevándorlása még folyton tartott. Már ekkor százával 
kigyógyultak a kiállítási lázból s szívesen visszamentek 
volna régi alkalmazásukba. Még júniusban is, midőn az idő 
jobbra fordult, az üzlet a várakozásnak még mindig messze 
mögötte maradt s körülbelül 500 képzett pinezér állandóan 
alkalmazás nélkül volt. Ehhez járult még hogy janius hó 
végén két nagy vállalat a »fehére pinezéreket (circa 300) 
elbocsajtotta s helyükbe szerecseneket fogadott.

E szomorú á'lapotban csak augusztus hó végével állhat 
be kedvezőbb fordulat. A midőn a nagy meleg megszűné
sével talán a kiállítás látogatói is — ha nem is az erede
tileg várt számban — megjönnek.

Mindenesetre oly jelenségek ezek, a melyek iparunk 
szempontjából, különösen most, a midőn fővárosunk is egy 
nagyszabású országos kiállításra készül figyelmünkre kiválóan 
érdemesek.

Megnyugvással tölthet el bennünket különben, ama 
tapasztalás, hogy iul a messze Oczeánon is a világrendet 
ugyanazon erkölcsi törvények alkotják mint nálunk; a 
munka és faradság nélküli gyors meggazdagodás utáni 
törekvés ott is hajótörést szenved s állandó biztos siker ott 
is csak szorgalom és kitartó munkásság nyomában jár.

A társulat tárgyalásai, hivatalos átiratok , végzések, 
beadványok stb.

Értesítés A budapesti I., II. és III. kér. szállodások 
vendéglősök, bor- és sörmérők ipartársulata f. é. szeptember 
hó 21 én tartja zászlószentelési ünnepélyét. A testvér társulat 
meghívása folytan választmányunk elhatározta, miszerint ezen 
ünnepélyen testületileg részt vesz s e czélból a tagok fenn
jelölt napon reggeli 7 órakor a budai Fáczán vendéglőben 
(II. kér. Medve-utcza 6.) gyülekeznek, a honnan a társulati 
zászló alatt ünnepi menetben vonulnak a várbeli Mátyas- 
templomba. Óhajtandó, hogy ipartársulatunk ezen alkalom
mal méltóan képviselve legyen, miért is azon felhívással 
fordulunk tisztelt tagtársainkhoz, miszerint a fennjelzett idő
ben es helyen lehetőleg nagy szambán megjelenni szívesked
jenek.

A betegsegélyzö pénztárba bejelentendő személyzet
tekintetében kérdés merült fel az iránt, vájjon cselédkönyv
vel ellátott alkalmazottak szintén kötelezőlcg biztositandók-e 
vagy nem. Ipartársulatunk, bár elejétől fogva ezen utóbbi 
véleményt képviselte s tagtársaink lapunk utján is ily érte
lemben értesítettek, mégis minden kétséget eloszlandó a 
miniszterhez, majd az illetékes V. kér. elöljárósághoz fordult 
e kérdés elvi megoldása végett.

A nevezett elöljáróságtól ez ügyben most következő 
határozatot vettük :
57 51. 1893.
V. kér. e.

J.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulatának kérvénye a társulat tagjainál alkalmazott 
cselédeknek a biztosítás kötelezettsége alul leendő felmentése 
iránt.

H.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulatának ezen kérvénye folytan kimondja az előljá-

ság, hogy a szállodásoknál, vendéglősöknél és korcsmárosok- 
nál alkalmazott háztartási cselédek, jelesül: szakácsnők, 
mosogató- s egyébb konyhai dolgokkal foglalkozó leányok 
az 1891. évi XIV, tcz. hatálya alá nem esnek s ezek beteg- 
segélyző pénztárnál kötelezőleg nem biztositandók; nem 
biztositandók pedig azon okból, mert a magánházaknál s a 
szállodákban, vendéglőkben és korcsmákban alkalmazott 
háztartási cselédek között különbség nincs, s az 1876. évi 
XIII. tcz. 32. §-a határozott intézkedést tartalmaz az iránt, 
hogy a szolgálati ideje alatt megbetegedett cseléd ápoltatá- 
sáról és gyógyításáról 30 napon át a gazda köteles gondos
kodni, s ha az 1891. évi XIV. tezikknek czélja lett volna, 
az 1879. évi XIII. tcz. most idézett rendelkezését hatályon 
kívül helyezni, ennek a törvényben határozottan kifejezésre 
kellett volna jutni.

Miről a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata, Gundel János elnök ur kezéhez, s a 
budapesti kér. betegsegélyző pénztár tudomás és mihez
tartás végett felzeten értesittetnek.

Budapesten, 1893. aug. 24.
Az V. kér. elöljáróság.

Felhívás. Az Eötvös-alap országos tanító egyesületnek 
múlt szamunkban közzé tett megkeresését, tisztelt tagtár
sainknak ismételve figyelmébe ajánljuk. E kérelem teljesí
tésében számítunk különösen ama tisztelt tagtarsaink köz
reműködésére, kik üzletük terjedelme és nagy forgalma 
folytán a jótékonysági ügy szolgálatában csekély áldozat 
mellett, sokat tehetnek.

A kik tehát tisztelt tagtársaink közül szegény tanu
lóknak a hétnek bizonyos napjain egy, egy ebédet vagy 
vacsorát adni hajlandók, jelentsék ezt be társulati irodánkban 
(ÍV. Himző-u 1.) akar csak levelező lap utján is, hogy a 
társulatunk, illetőleg annak tagjai által segélyezendő tanulók 
száma iránt mielőbb tájékozva lehessünk.

Uj tagok. Ipartársulatunk kebelébe újabban felvétettek :
Meleghy I’al korcsmaros IX. Lónyay-u. 38. sz.
Winkle Adolf » IX. Soroksari-u. 70. sz.
Nagy István » V. Hold u. 13. sz.
Rechtorisz Márton VI. Szivu. 39. sz.
Danzinger János » ÍV. Múzeum körút 39. sz.
Vidovits István II. Fő-utcza 8. sz.
Szczepanowski Zsigm. IX. Soroksári-u. 16. sz.
Zapotocny Károly IX. Gyep utcza 14. sz.
Vatter Vilmos I. Iv-utcza 10. sz.

Különféle.
Villanyos konyha. A chicagói világkiállításon, az Elec- 

trice Heating Corporation Boston villanyos konyhát állított 
ki. Az amerikaiak azonban ama dicsőséget, hogy a 
világnak ok mutatták be az első villanyos konyhát nem 
tulajdoníthatják többé egyedül maguknak. Schindler JennyF. 
Bregenzből, Chicagóban szintén kiállított egy villanyos 
konyhát és pedig az osztrák feltalálók osztályában, mely 
körülbelül a nagy gépcsarnok közepén van elhelyezve. A 
feliigyele et és szakács teendőit benne Ehrenberg Jenő 
fiatal electricus végzi. A villamos áramot ugyan Schindler 
Jenny csak szeptember elejével nyerte, ettől fogva azonban 
a tűzhelyek (?) és egyéb készülékek naponként több órán at 
lesznek üzemben. Az amerikai eleetromos konyha egy »labo- 
ratorium« benyomását teszi és az abban kiállított tűzhelyek 
nem egyebek mint villanyos fazekak gyűjteményei. Egészen 
más az osztrák villanyos konyha. Ezen mindjárt meglátszik, 
még ha nem is főznek benne, hogy az konyha, mert ebben, 
komplet villanyos tűzhelyek állanak minden nagyságban 
kezdve a villanyos gyermek játék-tüzhelytől, egészen a tel
jesen felszerelt nagy háztartási tűzhelyig, mely teljesen 
hasonlít a közönséges tűzhelyhez s a melyen ép úgy főznek 
mint emezen.

E mellett különféle villanyos főző készülékek is vannak
ott, a melyek egy tüzhelylyé is egyesithetők. A tűzhely 4



szám. 8.
Koi'csnu'irnsok Ipailár.siilalániik Ellesi tője. 3

tüzelő lemezzel, 3 sütővel egy víztartóval, egy étel-mele<ri 
tővel stb. van ellátva. mcicgi-

Egy ily tűzhely eddig egyáltalában nem létezett az ame
rikai konyhában sem volt; azért ott villányos fazekak össze
állításával kellett azt pótolni. A villanyos tűzhely tehat nem 
az uj, hanem az ó-világból származott s n eg van azon 
előnye, hogy az nem pusztán kísérleti kiállítási tárgy, hanem 
már gyakorlatilag kipróbált találmány.

Schindler Jenny már két év óta használ háztartásában 
ily villanyos tűzhelyet s minden eledel kizárólag ezen készül 
E tűzhelyen kívül még külön forraló készülékek is vannak 
kiállítva, melyek az amerikai konyhában szintén 
hiányzanak. Ily készülék segítségével I liter vizet 5 perez 
alatt lehet felforralni, mig az amerikai készülékekkel ehhez 
15 perez szükséges. Ugyanoly paviliont mint Chicagóban 
Schindler Jenny a tiroli országos kiállításon, ínsbruckban is 
kiállított.

Die Ausstellung in Chicago.
Ungarn, welches sich mit Begeisterung zu dér schon 

in náchster Zeit stattfindenden Milleniums-Ausstellung rüstet, 
noch mehr aber unsere, an dér Ausstellung unmittelbar in- 
teressirten Uandels- und Industriellen-Kreise bescháftigt natur- 
gemáss lebhaft das Resultat dér Ausstellung in Chicago.

Nicht als ob unser llandel oder unsere Industrie an 
dér Ausstellung bcsonders betheiligt wáre, ist es doch eine 
bekannte Thatsache, dass unsere Industriellen sich von der- 
selben fást gán/lich ferngehalten habén, sondern weil unter 
den, auf das Resultat dér Ausstellung Einlluss übenden Fac- 
toren sehr viele solche zu erkennen sind, die nicht aus den 
localen Umstánden, nicht aus den dórt bestehenden specialen 
Verhaltnissen hervorgegangen sind, sondern Erscheinungen 
allgemeinen Characters bilden, dérén wohlthátigen oder 
schádlichen Einlluss zu beherzigen ráthlich sein dürfte, indem 
sich dieselben hier wie dórt nur in gleichem Resultate áussern.

W’enn schon den hervorstechendsten Characterzug des 
Amerikaners sein sprichwörtlich gewordener Unternehmungs- 
geist bildet, so ist es nur natürlich, dass dieser unter dér 
Einwirkung eines so máchtigen Impulses, wie derjenige dér 
YVeltausstellung war, mit unbeziihmbarer Gewalt solche Di- 
mensionen annahm, dass nicht mehr Einzelne, nicht nur 
Chicago selbst und dessen Umgebung, sondern die ganze 
Union einem wahrhaftigen Sinnesrausch anheim fiel und Jeder- 
mann in wahnsinnigem jagen be6trebt war von dem mit dér 
Ausstellung eng verknüpft gcdachten Goldregen je mehr für 
sich zu erhaschen.

Unternehmungen dér verschiedensten Arten entstanden 
in unbeschreiblicher Anzahl, welche zum grössten Theile die 
Ausbeutung dér anlangenden Fremden zum Zwecke hatten.

Die Beförderung, Bequartirung, Verpllegung dér an
langenden Fremden, Auskunfts-Bureaux, Fremdenfuhrer etc. 
das waren die Unternehmungen zu dérén Gründung Actien- 
Gesellschaften gebildet wurden, unter hochtönenden Namen, 
mit mehreren I lunderttausenden Dollars Actiencapital 
freilich nur auf dem l’apier — und schönen Titeln als: 
»Prásident«, »Viceprásident<, »GeneraI-Manager« etc. Wie 
viele dieser Unternehmungen in Wirklichkeit bestanden 
habén, wáre schwer zu constatiren. Thatsache ist jedoch, 
dass auf dicsem Gebiete colossaler Missbrauch getrieben 
wurde und dass die wenigen, auf factisch realer Hasis stehen- 
den Unternehmungen dieser Gattung, insoferne dieselben 
noch bestehen, froh sein werden, die Deckung ihrer Kosten 
zu fűiden.

Wie sehr die Gewinnsucht anlásslich dér Ausstellung 
ausartete, ist übrigens aus folgendem Beispiele ersichtlich: 
Ein gut renommirter Fachmann gründete eine Gesellschaft 
zum Bau eines Hotels mit 500 Zimmcrn und amerikanischen, 
daher Doppelbetten. Die Kosten waren für (írund und 
Baukosten mit 360.000 Mk., für Möblirung und innere Ein
richtung mit 200.000 Mk., somit in Summe mit 500.000 Mk. 
veranschlagt. Dem gegeniiber waren die Einnahmen in ge 
ringster Schátzung— 7í)0 Gástedurch 182 1 age á 2 Dollars 
auf 1.092.000 Mk.. in grösster Schát.ung obigc Calcula-

tion nach 1000 Gásten — auf t.456.000 Mk. práliminirt. 
Sámmtliche Betriebskosten werden aus den Einnahmen des 
Restaurant, des Getránke-, Cigarren-, Zeitung- etc. Verkauf 
gedeekt, so dass nach Ablauf dér 0 Monate nach Abzug 
des Investirungscapitals, 532.000—890.000 Mk. als Rein- 
gewinn verbleiben und ausserdem noch das Hotel mit 
sámmtlicher Einrichtung als »Daraufgabe.«

Wie verführerisch war all’ dies auf dem Papicr! Es 
kann daher nicht wundern, dass sehr viele, besonders Nicht- 
Fachleute sich beeilten mit all’ ihrem llüssigen Gelde an 
diesen und áhnlichen Unternehmungen Theil zu nehmen, 
um aus diesen Schatzgruben ihren Anthcil einzuheimsen.

IJcute freilich schon steht die Rechnung anders, und 
kann kamu 10 Prccent dér bestandenen Unternehmungen als 
rentabel angenommen werden d. h. als solche, welche die 
Deckung ihrer Kosten abwerfen. Viele derselben wurden gar 
nicht eröllnet, wáhrend ein gresser Theil derselben schon 
in Handen von Massen-Verwaltern ist und kaum ein Tag 
vergeht. wo nicht eine dieser Unternehmungen bankerott 
wird, wobei die Angestellten die schönste Aussicht habén 
ihre Kautionen zu verlieren.

Ebenso deroute Zustánde herrschen auch unter den 
Restaurants auf dem Ausstellungs-Terrain und dessen Um- 
gebung, und ist hiefűr dér Grund ebenfalls darin zu suchen, 
dass auch die Anzahl dieser Unternehmungen den Bedarf 
weit iiber das Doppelte übersteigt. Den mit dér Gründung 
von Actien Gesellschaften auch auf diesem Gebiete betriebe- 
nen Schwindel illustrirt nichts treffender, als dér FaU dér 
Vicnne Bakery Co. Dieses Restaurant wurde mit 200.000 
D llar Actien Capital (2000 Stück Actien á 100 Dollár) 
gegründet, von wclchen die 4 Gründer einzeln 5 Actien 
eingezahlt hatten, das andere stand nur am Papier. Spáter- 
hin gelang es noch 50 Stück Actien einer grösseren Bácker- 
firma anzuhángen, wofiir dieselbe die Brotlieferung zugesagt 
békám. Erwáhnte Firma sucht nun im Wege des Gesetzes 
Entschádigung und hat gégén das Unternehmen wegen Vor- 
spiegelung falscher Thatsachen und Unterschlagung, begangen 
durch falsche Eintragung dér Einnahmen in die Geschafts- 
biicher das gerichtliche Verfahren eingeleitet.

Das Ausstellungs Fieber, w elches ganz Amerika erfasste 
konnte natürlich auch die Angestellten des Gastgewerbes 
nicht verschonen. Die auf dem Gebiete dér Union bestehen
den Kellner-Vereine habén die Lohntarife per Woche mit 
Sonntagsarbeit auf 18 Dollár, ohne Sonntagsarbeit auf 15 
Dollár fes gestellt. Am 1 age dér Eröffnung, im allgemeinen 
Freudentaumel, herrschte natürlich überall gehobene Stim- 
mung und da die Leitung dér einzelnen Unternehmungen zu 
dieser Zeit noch nicht vollkommen geregelt war, so hatte 
das Personal an diesem Tagé ein ganz nettes Nebeneinkom- 
men. Spátcr ánderte sich aber aüch hier das Bild und als- 
bald begann dér Strike, welcher sich nicht nur auf die Aus- 
stellungs-Gescháfte, sondern auch auf die Stadt und von 
hier auf sámmtliche grösseren Stádte dér Union verbreitete.

Mittlerweile zogen immer neue Schaaren dér Kellner 
nach Chicago und veránderte sich nun allmáhlich die Situa- 
tion. Die Gescháfte dér Stadt konnten oder wollten den 
hohen Lohn nicht bezahlen und entliessen daher ihre Kell
ner. Die so entstandenen Lücken wurden nun auf originelle 
Weise ausgefüllt. Alles was Hande und P'üsse hatte, wurde 
eingestellt. Geschirrwascher, I Iausknecht, Kutscher, Schuster, 
Schneider, Alles wurde als Kellner beniitzt. ein Jeder belialf 
sich so gut es eben ging.

Dér Mai mit seinem abscheulichen Wetter war dér 
Ausstellung durchaus nicht hold und dér heiss erwartete 
Fremdenverkehr wollte nicht in Elüss kommen.

Ein grosser Theil dér angestellten Kellner wurde aus 
den Ausstellungsgeschüften wieder entlassen und nebstbei 
katnen noch immer neue Schaaren von Kellnern heran- 
gezogen. Jetzt waren natürlich schon viele Hundcrte vöm 
Ausstellungsfieber geheilt und waren froh gewesen, in ihrer 
altén Stellung sein zu können. Auch no^h im Juni blieb dér 
Gescháftsgang — trotz des günstigeren Wetters — noch 
immer weit hinter den Erwartungen zuriiek und waren be- 
standig c'rca 500 geschulle Kellner stcHenlos. Iliezu kam
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noch, dass mit Ende Juni zwei grosse Unternehmungen die 
»weissen« Kellner (circa 300) entliess und dieselben durch 
»Niggers« (schwarze) ersetzte.

In diesen traurigen Verháltnissen kann nur mit Ende 
August eine Wendung zum Besseren eintreten, um welche 
Zeit namlich die Abnahme dér furchtbaren Hitze, eme 
Zunahme des Fremdenverkehres erwarten lásst.

Jedenfalls sind dies solche Erscheinungen, welche vöm 
Gesichtspunkte unseres Gewerbes, besonders jetzt, wo auch 
unsere Hauptstadt sich zu einer gross angelegten Landes- 
Ausstellung rüstet, unserer Aufmerksamkeit in vollem Maasse

Mit Genugthuung muss uns im Übrigen die Wahr- 
nehmung erfiillen, dass drüben über dem weiten Óceán die 
Weltordnung dieselben moralischen Gesetze regieren, wie 
bei uns; das Streben nach mühe- und arbeitslosem, schnellen 
Reichthum ist auch dórt ein eitles, und ein bleibender 
sicherer Erfolg ist auch dórt nur dem Fleisse und dér aus-
dauernden Arbeit bescheert.

V erhandlungen dér Genossenschaft, am tliche 
Zuschriften, Eingaben etc.

Bezüglich des in die Arbeiter-Krankenkassa anzumel- 
denden Personals tauchte die Frage auf ob die mit Dienst- 
boten-Büchern versehenen Angestellten auch obligat anzu- 
meld-n sind, oder nicht. Unsere Genossenschaft hat sich — 
obzwar sie von Beginn an letztere Meinung vertrat und 
auch unsere geehrten Mitglieder im Wege unseres Blattes 
in diesem Sinne verstandigt wurden — behufs principieller 
Lösung dieser Frage an den Minister, bald wieder an die 
competente Vorstehung des V. Bezirkes gewendet.

Von dér genannten Bezirks-Vorstehung kam uns nun 
folgender Bescheid zu :
5751 1893
V. kér. e.

J*
Gesuch dér budapester Hoteliers, Gast- und Schank- 

wirthe-Genossenschaft um Enthebung von dér obligatorischen 
Versicherung dér bei den Mitgliedern dér Genossenschaft 
angestellten Dienstboten.

H.
In Folge dieses Gesuches dér budapester Hoteliers, 

Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft spricht die Bfezirks- 
Vorstehung aus, dass die bei Hoteliers, Gast- und Schank- 
wirthe angestellten Haushaltungs-Dienstboten, und zwar: 
Köchinen, Handmádchen etc. den Verfügungen des G.-A. 
XIV: 1891 nicht unterstehen und diese bei dér Kranken- 
kassa nicht obligatorisch zu versichern sind, und zwar aus 
dem Grunde, weil zwischen den in Privat-Hausern und in 
Hotels, Gast- und Schankhausern angestellten Haushaltungs 
Dienstboten kein Unterschied besteht und dér § 32 des G.-A. 
XIII: 1876 ausdrücklich verfügt, dass für die Pflege und árzt- 
liche Behandlung des wahrend seiner Dienstzeit erkrankten 
Dienstboten, durch 30 Tagé dér Dienstgeber Sorge zu tragen 
verpflichtet ist, und wenn dér G.-A. XIV : 1891 den Zweck 
verfolgt hátte, die oben citirte Verfügung des G.-A. XIII 
1876 ausser Kraft zu setzen, so hátte dies im Gesetze deut- 
lich zum Ausdrucke kommen müssen.

Wovon die budapester Hoteliers, Gast- und Schank
wirthe-Genossenschaft zu Hánden des Prásidenten Herrn 
Johann Gundel und die budapester Bezirks-Krankenkassa 
behufs Kenntnissnahme und Darnachrichtung verstandigt wird.

Budapest, am 24. August 1893.
Die Vorstehung des V. Bezirkes.

Allfruf. Das in voriger Nummer unseres Blattes ver- 
öffentlichte Ansuchen des »Eötvös-Fond Landes Lehrer- 
Vereines< empfehlen wir widerholt dér Aufmerksamkeit 
unserer geehrten Genossen. In dér Erfüllung dieser an uns 
gerichteten Bitté rechnen wir besonders auf die Mitwirkung 
jener geehrten Mitglieder, die in Folge dér Ausdehnung und 
des grossen Verkehres ihrer Gescháfte im Dienste dieser 
Wohlthátigkeitssache, bei geringen Opfer Vieles leisten können.

Wer daher von unseren geehrten Mitgliedern, armen 
Schülern an bestimmten Tagén dér Woche je ein Mittag- 
oder Abendessen unentgeltlich verabzureichen béréit ist, 
mö*e dies in unserer Genossenschafts-Kanzlei (IV. Ihnizo 
utcza 1. sz.) wenn auch nur mit einer Korrespondenz-Karte 
anmelden, um dass wir über die Zahl dér durch die Ge
nossenschaft, resp. dérén Mitglieder zu unterstützenden 
Schüler je eher Orientirung gewinnen.

Zűr Beachtung. Die Genossenschaft dér Hoteliers. 
Gastwirthe, Wein- und Bierschanker des I., II. und III, 
Bezirkes begeht am 21. September 1. J. das Fest ihrer 
Fahnenweihe. In Folge dér Einladung dér genannten Ge
nossenschaft, beschloss unser Ausschuss an dieser Peier coi- 
porativ Theil zu nehmen und versammeln sich die Mitglie
der an obgenanntem Tagé 7 Uhr Früh im Restaurant »zum 
Fasan« (II. Medve-utcza 6.) von wo sie sich, unter dér Ge- 
nossenschafts-P'ahne im P'estzuge nach dér Mathias-Kirche 
begeben.

Es wáre wünschenswerth, dass unsere Genossenschaft 
bei dieser Gelegenheit zahlreich vertreten sei i nd wenden 
wir uns daher mit de Auffbrderung an unsere geehrten 
Mitglieder, sich am genannten Tagé und Orte womöglich 
in grosser Anzahl einfinden zu wollen.

A llerlei.
Elektrische Küche. In dér Chikagoer Weltausstellung 

befindet sich in dér nordamerik. Abtheilung eine von dér 
Electrice Heating Corporation-Boston ausgestellte elektrische 
Küche. Nun können aber die Amerikaner den Ruhm, dér 
Welt die erste elektrische Küche gezeigt zu habén, durch- 
aus nicht für sich alléin in Anspruch nehmen. Ein österrei- 
chischer Industrieller, F. Schindler Jenny aus Bregenz, hat 
in Chicago ebenfalls eine elektrische Küche ausgestellt, und 
zwar in dér österreichischen Erfinder-Abtheilung, welche 
ungefáhr in dér Mitte dér grossen Maschinen-Halle piaciért 
ist. Als Aufseher und Koch fungirt daselbst ein junger 
Elektriker, Eugen Ehrenberg. Den electrischen Strom erhált 
Schindler-Jenny allerdings erst zu Anfang September, von 
da an werden aber die Herde und sonstigen Apparate tág- 
lich mehrere Stunden im Betriebe sein. Die amerikanische 
elektrische Küche macht den Eindruck eines »Laborato- 
riums«, und die darin ausgestellten Herde sind nichts an- 
deres, als eine »Sammlung von elektrischen Töpfen«. Ganz 
anders ist die österreichische elektrische Küche. Da sieht 
mán sofort, auch wenn nicht gekocht wird, dass es eine 
Küche ist, denn darin stehen kompiette elektrische Koch- 
herde in allén Grossen, vöm elektrischen Kinder-Herdchen 
an bis zum kompletten grossen Háushaltungs-PIerde. dér 
gerade so aussieht wie ein gewöhnlicher Herd und auf dem 
gerade so gekocht werden kann, wie auf einem gewöhn- 
lichen Herde. D meben befinden sich auch einzelne elek
trische Kochapparate aller Gattungen, die auch zu einem 
Herde vereinigt werden können. Dér Herd ist mit vier 
Heizplatten, drei Backöfen, einem Wasserschiff, einem Speise- 
Wármer u. s. w, versehen. Ein solcher Herd existierte bis 
jetzt überhaupt noch nicht, er fehlt auch in dér amerika- 
nischen Küche; darum musste mán sich dórt mit einer 
Zusammenstellung von élektrischen Töpfen behelfen. Dér 
elektrische Herd stammt alsó nicht aus dér neuen, sondern 
aus dér altén Welt und hat den Vortheil, nicht nur ein 
Probe-Aásstellungs-Objekt zu sein, sondern sich bereits
praktisch bewáhrt zu habén. Schindler-Jenny hat einen 
solchen elektrischen Herd schon seit zwei Jahren in 
seiuem Hause in regelmássigem Betriebe und es werden 
allé Mahlzeiten ausschliesslich auf diesem elektrischen Herde 
gekocht. Ausser dem Herde sind auch noch spezielle Siede- 
Apparate ausgestellt, die in dér amerikanischen elektrischen 
Küche ebenfalls fehlen ; vermittels eines solchen kann mán 
einen Liter Wasser schon in 5 Minuten zum Sieden bringen, 
wahrend die amerikanischen Apparate 15 Minuten dazu 
brauchen. Einen gleichen Pavillon, wie in Chicago, hat 
Schindler-Jenny in dér jetzigen Tiroler Landes-Ausstellung 
in Innsbruck ausgestellt.
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gyógy-és élvezeti víz; emeli az étvágyat,
mozdítja az emésztést, üdít és élénkít. '(l

K izárólagos szállítók

kATTQMl és WILLE, B U D A P E S T ,ü l

Sörivóknak, k ik  a b o rt savanvuvizoXKel eze 
ré tik  vegyíteni, m indenek  e 'ö tt  «

ajánlható . E  viz közöm bösíti a bor sav á t és az ita lnak  
felette kellem etes, ingerlő  m ellék iz t ád, annó lkü l, hogy  
azt feketére festené. 1
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Kősziklából fakadó kristálytiszta

V é g h l e s i  „ V e r a “ - f o r r á s .
Hazánk igen kedvelt szénszavdús savanyuvize. H a th a tó s  szer  
a z  em é sz té s i za v a ro k n á l. Borral vegyítve kellemes savanykás 

ízű üdítő' és tiszta italt képez,
a b o r t  n e m  f e s t i .

a miért a nagyérdemű közönség frö c sc s  gyanánt nagyon kedveli, 
s e végből a vendéglős urak igen felkarolták.

L egú jab b  o r v o s i b iz o n y la to k  a  ,,V E R A “-F O R R Á S -ró l:
A véghlesi V E R A -forrás vizét úgy a vezetésem 

alatt álló m. kir. egyetemi belgyógj ászati kórodán, vala
mint a magán-gyakorlatban, évek során át és folyvást 
növekedő kiterjedésben sikerrel használom a lé g z ő 
s z e r v e k , gy o m o r-, iv a r s z e r v e k  és h ó ly a g n a k  
h e v e n y  é s  id ü lt  liu r u to s  m eg b ete g ed ésén é l, sáp k ór  
é s  v é r s z e g é n y s é g  eseteiben, úgyszintén B rig h tk ó ro s  
s z ív b e te g e k  é s  d ia b e tik u s  betegeknél.

Ezen víznek teljes tisztasága, kitűnő kezelése, 
szerencsés vegyi alkata és sz ik la ta la jb ó l való eredése 
teszik, hogy ez teljesen fe r tö ze tm en tes , egészséges 
italt képez, amely kiválóan ajánlható ott, hol a c lio lera , 
t ip h u s  és más az ivóviz által terjedő fertőzeti beteg
ségek uralkodnak.

B u d a p e s t e n ,  1893. márczius hó l én.
D r. K o r á n y i  F r ig y e s ,

a főrendiház tagja, kir. tanácsos, egyet, tanár, 
az Orsz. közegészségügyi tanács elnöke, stb.

A véghlesi V era-forrás vizét, úgy a nyilvános gyermek
gyógyintézetemben, mint a magán-gyakorlatomban : az emésztési 
és légzési szervek, nemkülönben a vizelési bántalmak, úgyszintén 
az angolkór és vérszegénységben szenvedő gyermekeknél évek óta 
sikerrel használom. Általában a gyermekek e vizet szívesen iszszák, 
s minthogy az anyagcserét élénkíti, s így a szervezetet erősíti, azt 
nemcsak beteg, de egészséges gyermekeknek és a mennyiben, mint 
tisztán forrásvíz a traohyt-sziklából nyeretik; tiszta ivóvíz hiányában, 
vagy járvány alatt rendes használatra különösen ajánlom.

Budapesten, 1893. márczius hó 2ö-én.
Dr. K ö v ér  K álm án, gyermek-gyógyász.

Die eitiem Steinfelsen entspringende kristallreine
V é g h l e s e r  „ V e r a “ - Q u e l l e
ist dér beliebteste und an Kohlonstlure reiebste Sauerling. W irk sam  
b ei Verdauung's-Störung'en. Mit Wein vermisebt. ist sie cin 
erfrischendes, reines Sauerwasser,

fa r b t  den W ein n ich t,
aus welchcm Grunde es von dem p. t. Publikum als Sprilzer gern 
getrunken wird und die Herren Gastwirthe dasselbe allgemein ein- 
geftihrt habén.

N eu este  a rztlich e  Z eu gn isse  für die „V era-“-Q uelle:
Das Wasser dér Véghleser Vera-Quelle wende icb sowohl an 

dér unter meiner Leitung stehenden königl. ung. IJniversitats-Klinik 
fiir innerlichc Krankbeiten, als auch in dér Prtvat-Praxis .lahre 
hindurch und in kontiunirlich wacbsender Ausdehnung, mit Eridig 
bei Krankbeiten dér Athmungsorgane, acuten und chronischen 
catarrhalischen Erkrankungen des Magens dér Secularorgane und 
Blase, in Failen von Bleichsucht und Blutarmuth, wie auch bei 
Brieght-, Herz- und diabelitischen Kranken an.

Die volistandige Reinheit, ausgezeichnete Manipulation, vortheil- 
cbemische Zusammensetzung und das Entspringen dieses Wassers 
aus dem Felsengrunde, macht es zum ganzlich infektionslosen, ge- 
sunden Getranke, welches insbesondere dórt zu empfeblen ist, wo 
Cliolera, Typhus und andere durch das Trlnkwasser síeli ausbreitende 
Infektionskranklielten herrschen.

B u d a p e s t ,  am 1. Marz 1893.
Dr. F ried rioh  K orán yi,

Mitglied des Magnatenhauses, königl. Bath.lJniversitats-Professor 
und Direktor dér Klinik. Prases des Landes Sanitatsratbes.

Seit Jahre verordne icb das Wasser dér Véglile er Vera-Quelle 
sowohl in meiner öffentliehen Kinderheilanstalt als auch in meiner 
Privat-Praxis nicht nur bei den. an Krankheiten dér Verdauungs- 
und Athmungs-Organe, sondern auch an Harnbeschwerden, ferner 
an dér Englisehen Krankheit (Bachitis) und Blutarmuth leidenden 
Kindern mit Erfolg. lm allgemeinen trinken die Kinder dieses 
Wasser gerne, und da dasselbe den Stoffwechsel befördert, und so 
den Organlsmus kráftigt, so empfeble icb es insbesondere nicht 
nur den kranken, sondern auch den gesunden Kindern in Erman- 
gelung eines Trinkwassers oder wfthrend einer Epidemie zum ge- 
wöhnlichen Gebrauche schon desbalb, weil dasselbe als reines 
Quelwasser aus cinem Trachytfelsen gewonnen wird.

Budapest, am 25. Marz 1893.
Dr. K olom an  K övér, Kindcrazl.

Erhaltlloh in allén Apotheken, Spezerelhandlucgen und Gastháusern.
Hauptnicderlage: V II., R lisa b eth r in g  56.
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LOWENSTEIN II. (MIHÁLY
c z é g tu la jd o n o s  XiÖW ESNSTEXN F . STANDOK.

Budapest, IV. kér., E sk ü -té r (a la p itta to tt 1864.)

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
m indennem ű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyüm ölcs conservekben, csokoládé 
franczia és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom kony h ák  részér 

finom főző bo rt: M adera, M arsalla, Sherryt.

23

Kizárólagos főrak tára  az „Anglo Continenthal Thee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, va lód i Jam aika  rum ok,

• • • • < ) • • •  kívánatba árjegyzék bérmentve.

^̂ ESI3EÍEISH0HHE2B1B1( t)o |o

P E Z S G Ő CHAM PAGNER

LOUIS FRANCOIS & Co.
P R O M O N T O R .

K it ü n t e t é s e k :
Pária 1889. EZÜST-ÉREM

N izza  1890. ARANY-ÉREM
L issabon 1890. Ilors Concours és

NAGY DIPLOM
Tem esvár, NAGY ARANY-ÉREM.

A u s z e ic h n u n g e n :
P aris 1889. SILB. MEDAILLE

N izza  1890. GOLD. MEDAILLE 
L issabon 1890. Ilors Concours und 

GROSSES DIPLOM
Tem esvár GROSSE GOLD.-MEDAILLE.

II

Főképviselők: — General- V ertretung:

BUDA «• SX.<$<$8MAat>r
B U D A P E S T , A k a d é m ia  u tc z a  16.

Az „Országgyűlési É rtesítő  kő- és könyvnyomdája r.-t., Budapest G ranátos-utcza I, sziszám.
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