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Értekezletek. A budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok iparlársulalának az 1890. évi ezredéves 
kiállítás borászati csoportjában résztvevő tagjai 189ö. év 
deczember hó 3-án az iparlársulal helyiségében értekezletet 
tartónak.

Az értekezleten jelen volt: Gundel János, Lobmaver M., 
Kovács E. Mátyás, Brückner József, Leimetler János, Dreehsler 
Béla, Prindl Nándor, Löffelmann Vilmos, Sonnecker Sándor. 
Kern Ferencz, Wilburger Károly. Kommer Ferencz és 
Föl ster Kuniad.

Az értekezlet tárgyát első sorban a kiállítási szekrény 
szerkezetének meghatározása és a megrendelés feladata 
képezte.

Gundel János, mint az értekezlet egybehivója. bemu
tatta Valnicsek Béla asztalosmester tervrajzát.

Ertekezők a bemutatott tervet czélszerütlennek találták, 
meri a szekrény a terv szerint 48 részre lenne beosztva s 
igy fölös számú kiállításra való fülkéket tartalmazna.

Kifogásolta tolt továbbá, hogy az egyes fülkék fölibe 
illeszteni szándékolt czimláblácskák a térközök szűk volta 
mi IL nem lennének a néző távolból is olvasható felírással 
elláthatók.

Azonkívül a rajzszerinti diszfaragványok sem talál
tattak eléggé csinosaknak.

Ennélfogva gondos tárgyalás után kimondatott, hogy:
1. A szekrény terjedelme a rendelkezésre álló terület

hez képest mintegy 8 méter széles és 3 méter magas 
legyen;

2. 34 fülkére legyen beosztva s mindenik fülke fölött 
megfelelő térség hagyandó a néző távolból is olvasható fel- 
irási czimtábla elhelyezésére;

3. A szekrény középső előrészén 2 cg, forma keret 
alkalmazandó a kiállítók nevét mutató üvegtáblák beillesz
tése czéljából;

4. A diszfaragványok a szekrény terjedelmének meg
felelőbb arányokban és csinos kivitelben tervezendők;

5. Az ipartársulat nagy czimláblája a szekrény felső 
szélére a diszfaragványok alá erősítendő.

Az időközben megjelent Valnicsek Béla asztalosmester 
felszólíthatott, hogy az igy meghatározott föltételeknek meg
felelő uj tervet dolgozzon ki.

Kimondatott még, hogy a cziínszalagok egyforma 
magasságban ragasztassanak a kiállításra szánt üvegekre.

Végül elhatároztatott, hogy a kiállítók a szekrény 
készítője Által igényelt előleg fedezése végeit egyenkint 25 frt 
már most lefizessenek s egyuttal fölkéretett Gundel János

ipartársulali elnök ur, hogy ez utóbbi határozat végrehajtása 
iránt intézkedjék.

A kiállítók folytatólagos értekezletet tartottak 1895. évi 
deczember 21-én.

Az értekezleten Gundel János ipartársulati elnökön 
kívül jelen volt: Szőke Imre, Lobmaver Mátyás, Lieber Salo, 
Prindl Nándor, Brückner József, Kommer Ferencz, Bácsky 
János. Förster Konrád, Kern Ferencz, Löffelmann Vilmos és 
Kovács E. M. ipartársulati tag.

Gundel János, mint az értekezlet intézője, bemutatja 
Valnicsek Béla asztalosmester újabb tervrajzát, melyet az 
1895. évi deczember 3-án tartott értekezlet alkalmával fel
merült kifogásokhoz képestamóxlositolt.

A rajz ezúttal tetszést keltvén, a kivitel alapjául elfo
gadtatott.

A szekrény készítési ára a felírások kivételével, melyek
nek elkészíttetése külön kiadást képez, kölcsönös megegyezés 
folytán 1200 Írtban állapíttatott .meg.

A felírások készítése végeit pedig több jeles czimfestő 
pályázatra fog felszólittatni.'

i\z értekezlet határozata szerint Valnitsek Béla asztalos
mester tartozik a szekrényt 1890. évi márczius bő 15-ig a 
bemutatott rajznak megfelelően teljesen elkészíteni s a kiál
lítás czéljaira alkalmas állapotban áladni. Ezen határidőn túl 
terjedő minden késedelmes nap után 25 frt penalet lesz 
köteles fizetni

Valnicsek Béla asztalosmester ezen kötelezettségeket 
irásbelileg magára vállalván, az egyezség létrejött.

Kívánságára az 1200 frt vételárból neki 100 Irt előleg- 
képen készpénzben azonnal kifizettetett.

Végül még kimondta az értekezlet, hogy a kiállítók az 
átlagos költségeknek felét most, másik felét pedig a szekrény 
átvétele alkalmával tartoznak megfizetni. /*.

Jegyzőkönyv Felvétetett a »Budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának* 1895. évi 
deczember 28-án délután 4 órakor a saját helyiségében tar
tott választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Kammer Ernő lisztb. 
elnök, W'irth Ferencz alelnök. Ilermann Ferencz pénztárnok, 
Nősek Ignácz, Spe i Flóris, Vincze Lajos, Wohlfarth Vilmos. 
Prindl Nándor, Mehringer Bezső. Lippert Lajos, Blaschka. 
István, Kommer Ferencz, Kern Ferencz, Mell Ferencz, Förster 
Konrád választmányi tagok, ifj. Ács Károly társulati ügyész 
és Poppel Miklós titkár.

Távolmaradásukat igazolták: Glück Frigyes, Koch 
József, Kein Lipót, Beitter György választmányi tagok.
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1. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesí
tésére felkéri Prindl Nándor és Wohlfarlh Vilmos ural.

Azután üdvözli a pinczér-egyesület bál-bizottságának 
küldötteit, a kik az ipartestülettel együttesen rendezendő bál 
miatt jelentek meg.

Eelkéri őket. hogy a bál sikere érdekében buzgólkod- 
janak, mert a viszonyok nem oly kedvezőek, mint a mull 
évben, s igy fényes eredményre nincs ugyan kilátás, de a 
kielégítő siker az ügy lelkes felkarolása mellett el nem ma
radhat.

Továbbá felkéri őket. hogy a főnökökkel való jó egyet- 
is fentartani

udaszszák és 
eiencz

értést kifogástalan magatartásukkal továbbra 
igyekezzenek.

Ajánlja még. hogy a bált farsang utánra 
tudatja velük, hogy az ipartársulat részéről Kommer 
ur lesz a rendező-bizottság elnöke.

A küldöttség Kommer Ferencz urat. mint a rendező
bizottság elnökét, éljenzéssel üdvözli.

A bál napjául közös megállapodás szerint 1896. évi 
február 27-ike tűzetett ki.

Bálelnökül az ipartársulati elnök kívánsága folytán 
Illits József, a pinczér-egyesület részéről pedig Marczinka 
József, tiszteletbeli elnökül Kammer Ernő, alelnökiül az ipar- 
társulat részéről Wirth Ferencz. a pinezéregyesület részéről 
llatzinger János; főpénztárnokká az ipartársulat részéről 
Förster Konrád, pénztárnokká a pinezéregyesület részéről 
Kroner Alajos, jegyzővé a pinczér-egyesület részéről Gajárszky 
Károly választatott.

Rendező-bizottsági tag lelt az ipartársulat részéről:
Ifj. Ács Károly, Aich János, Appl János, Argauer Jó

zsef. Bauer János. Bittner Alajos, Bereczky Lajos, Blaschka 
István, Brückner József, Bessenyei Géza, Buzik András, Dan- 
kovszky Ede, Döcker Ferencz. Ebner Ferencz, Egerváry Géza, 
Franki Gyula. Fürst Tivadar, Gerbaud Emil. (llück Frigyes, 
Gliick Erős János, Giirsch Ferencz,Elein Lipót, Harrer Alajos,
1 leli Ferencz, Hermann Ferencz, Heszmann Károly, Horváth 
János, lloffmann Henrik, Herz Rezső, Holzwarth Lajos, Jahn 
Ede, Kern Ferencz, Kersáncz Ferencz, Kronwinkler Antal, 
Körbcr Ferencz, Koch József, Kovács E. M., Krammer Miksa, 
Krist Ferencz, Kubanek Vincze, ifj. Karikás Mihály, Koczó 
Rezső, Klosz Hennán, Kucsera Richárd, lappért Lajos, Lob- 
mayer M. K., Löffelmann Vilmos, Löwenstein Nándor, Lipp- 
nik Jenő, Maloschik János, Maloschik József, Marchal József, 
ifj. Marchal József, Mayer Ferencz, Mehringer Rezső, Miákils 
Antal. Morbitzer Lőrincz, Müller Antal, Mössmer Ferencz, 
Novotny Károly, Nősek Ignácz, Blaskovics Ede, Páris Vilmos, 
Pavelka Antal, Pelzmann Ferencz, Prindl Nándor, Psihál 
János, Petánovits József, Pázmán F. Jakab, Reutter Nándor, 
Reitter György, Rothstock Károly, Reisz Gyula, Schwab 
Antal, Schmidl Győző, Simon Pál, Skoupil József, Schaff- 
hauser Endre, Schwach Gusztáv, Stadler Károly, Steinbeisz 
János, Sperl Flóris, Stöckl Tamás, Sturm József, Sonecker 
Sándor. Scepanovszky Zsigmond, Törley K. József, Teasdale 
Ottó, Tomola Roland. Tábory Ferencz, Vincze Lajos, Wadl- 
steiner .1.. Wampetitsch Ferencz, Wampetitsch Mátyás, 
Wehrmann Béla, Weisz Antal, Wilburger Károly, Wuslinger 
István. Wozacek Antal, Wagner Vilmos. Wohlfarlh Vilmos, 
Wassermann Jónás, ifj. Wirth Ferencz Zapotocny János, 
Maloschik Antal, Scíiartner János és Sturm Gyula.

a pinczér-egyesület részéről:
Böhm Emil, Buchtler Nándor, Braun Lipót, Bagyik 

Vincze, Bikkfalvy Nándor, Gzogolla Károly, Dékány Sándor, 
Frenreisz Ede, Gartner Lajos, Gruber Antal, Hamm Károly, 
Hutílesz Pál, Haas Miklós, Horn Elek, llerkner Ferencz, 
Kolber Ferencz, Kovácsik Ignácz, Kirnbauer Samu, Kiss 
Henrik, Lábos Frigyes, Móricz Sándor, Marzinger Ferencz, 
Mogyorósy István, Molnár Sándor, Neiser Ferencz, Neumann 
Sándor, Ott Károly, Reinprecht Károly, Rulf Rezső, Stölzl 
Nándor. Szabó György, Stojkovits István, Végh Miklós és 
Weisz Győző.

Erre alakíttatott egy végrehajtó-bizottság, melybe ki
jelöltetett az ipartársulat részéről: Förster Konrád, Fürst Ti

vadar. Glück Frigyes, Hermann Ferencz, Kommer Ferencz, 
Kern Ferencz, Prindl Nándor, Stadler Károly, Vincze Lajos, 
Wirth Ferencz és Tomola Roland:

a pinczér-egyesület részéről: Gajárszky Károly, Gartner 
Alajos, llautczinger János, Hutílesz Pál, Kiss Henrik, Kroner 
Alajos, Marczinka József, Reinprecht Károly, Stölzl Nándor 
Weisz Győző.

A szükséges intézkedések megtételére ezen bizottság 
felhatalmaztatott.

2. Elnök megköszöni a bálbizottsági kiküldöttek fára
dozását s a bálügy lelkes felkarolására ismét figyelmez
teti őket.

A pinczér-egyesület küldöttsége erre eltávozik.
3. Elnök a válzsztmányi ülés napirendjére térve, bemu

tatja Barabás József levelét, melyben az bejelenti, hogy 
körülményei miatt kénytelen a választmányból kilépni.

A választmány Barabás József ur elhatározását tudo
másul veszi s kilépése miatt mély sajnálatát nyilvánítja.

í. Felolvastatott az 1895. évi november 19-én tartott 
választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

Elnök egyúttal jelentést tesz az akkor hozott határo
zatok végrehajtásáról. Ezek között mint lényeges ügyeket 
említi a vasárnapi sörszállitás engedélyezése s a vendéglői 
záróra eltörlése miatt a minisztériumhoz benyújtott kérvé
nyeket.

Ilelyeslőleg tudomásul vétetvén, a jegyzőkönyv hitele
síttetik.

5. Felolvastatott az országos pinezérnyugdij-szövetkezet 
központi irodája elnökségétől s azonkívül a budapesti pinczér- 
egyesület elnökségétől érkezett megkeresvény.

Mindkettő arra kéri az ipartársulatot, hogy a nyugdíj
intézmény létesítése czéljából a szegedi pinezér-kongresszus 
határozata alapján alakítandó végrehajtó-bizottságba az ipar
társulat is küldjön 3 tagot.

A választmány ez ügyet behatóan tárgyalván, akként 
határozott, hogy csak akkor lesz hajlandó az országos pin- 
ezér nyugdíj-intézet létesítése czéljából szervezkedő végre
hajtó-bizottság tanácskozásaiban részt venni, illetve az ipar- 
társulatot 3 tagja által képviseltetni, ha a tervbe vett nyugdíj
intézet czéljáról, irányáról s különösen szervezetéről minden 
kételyt eloszlató tájékozást nyerhet.

Ennélfogva felkérendő a megkereső testületek elnök
sége, hogy tekintettel ezen ügy messzeható fontosságára s 
az érdekeltekre háruló erkölcsi felelősségre, — szíveskedjék 
képviselőjét a szükséges felvilágosítások megadása végett az 
ipartársulatnál tartandó értekezletre kiküldeni.

Az értekezlet napja a választól tétetvén függővé, az 
értekezlet intézésére Gundel János ipartársulati elnök ur ké
retett fel s az értekezletre Glück Frigyes, Stadler Károly, 
Lippert Lajos, Illits József, Kern Ferencz, Prindl Nándor, 
Förster Konrád, Kammer Ernő, Hermann Ferencz, Hell Fe
rencz, Wirth Ferencz és Wohlfarth Vilmos ur jelöltettek ki.

6. Felolvastatott a «Budapesti pinezér-egyesülets átirata 
a néhai Frohner János szállodatulajdonos által a ^Buda
pestet' Kcllner-Genossenschaft* javára végrendeletileg hagyo
mányozott 5000 forintos alapítvány tárgyában, melynek kama
taiból, hagyományozó végakaratához képest, évenkint egy 
szorgalmas és becsületes pinezér megjutalmazandó.

Az egyesület értesíti az ipartársulatot, hogy a minisz
térium felhívása folytan az alapító-levelet — melyet máso
latban szintén megküld — elkészítvén, jóváhagyás végett 
fölterjesztette. Csakhogy a végrendeleti végrehajtó, Lovrich 
(íusztáv ügyvéd az alapítványi összeg kifizetését megtagadta 
és pedig azon oknál fogva, mert a végrendeletben említett. 
«Budapester Kellner-Genossenschaft» nem létezik s ezzel az 
ügyet a per útjára terelte

Minthogy az egyesület a pert megindítja, arra kéri az 
ipartársulatot, nyilatkoztassa ki, vájjon igényt tart-e az ala
pítványi összegre.

Ellenkező esetben adja Írásban lemondó válaszát, hogy 
azt az egyesület a perben felhasználhassa.

A választmány az összes iratokat átnézés és a kellő
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informáczió megszerzése végett a jelenlevő ifj. Ács Károly 
társulati ügyész urnák kiadni rendeli.

7. Elnök bejelenti, hogy a barlangligeti füidő igazga
tója levél utján arra. kéri, hogy a fürdő bérletére egy ven
déglőst ajánljon.

A választmány azt határozza, hogy a bérlethirdetés, mely 
különben a társulat értesítőjében is megjelent, pártolóiam ter
jesztendő.

8. I árgyaltatott Horváth András, Somogyi Józsefné, 
Érti .lánosné, özv. Szakmári Istvánné, Thalhammer Károly, 
özv. Brutovszki Jakabné és Sperlagh .lánosné segély iránti 
kérvénye.

A választmány Horváth Andrásnak és özv. Szakmári 
Istvánnénak tiz-tiz forintot, Somogyi Józsefnénak, Érti János- 
nénak, Thalhammer Károlynak és Sperlagh Jánosnak egyen- 
kint 5 frtot szavazott meg segély czimén s ezen összegeket 
nevezettek részére kifizetni rendeli.

Özv. Brutovszki Jakabné segély iránti kérvénye a leg
közelebbi ülésre halasztatott, mert nem volt megállapítható 
az, vájjon tagja volt-e kérvényező az ipartársulatnak.

K. m. f.
Poppel M iklós, Gundel János,

titkár. • elnök.
P rind l Nándoi', W oldtárth Vilmos,

\ á Iasztmány i tagok,

A tanoncz-ügyben az alább következő utasítást adta ki 
a székesfőváros tanácsa.

Utasítás, a székesfővárosi iparos (kereskedő) tanonezok 
nyilvántartása, illetve azok iskoláztatásának ellenőrzése tár
gyában.

A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
urnák 1Ó548/i8uo—VI. és B4ö39/1891—VI. szám alatt kelt rende
letéi értelmében Budapesten az iparos (kereskedő) tanonezok 
nyilvántartását, illetve azok iskoláztatásának ellenőrzését a 
külön e czélra létesített nyilvántartási két központi iroda 
teljesiti; és pedig az egyik a tulajdonképeni iparos tanon- 
ezokra vonatkozólag s a másik kizárólag a kereskedő tanon
ezok ra nézve.

A szoros értelemben vett iparos-tanonezok nyilván
tartási központi irodájának vezetője, Jeny József igazgató- 
tanító (IX. kér. Bakáts-téri elemi iskola), a kereskedő-tanonezok 
iskoláztatását ellenőrző központi iskola vezetője pedig Roller 
Mátyás igazgató (VI. kér. nagymező-u. községi polgári és 
közép kereskedelmi iskola), a kikhez is a szükséges adatok 
pontosan az alább kitett haláridőkben közvetlenül külden
dők be.

Az ezen ellenőrzési munkák teljesítésére szükséges 
adatokat a kér. elöljáróságok, ipartestületek és a tanonez- 
iskolák igazgatói kötelesek beszolgáltatni a központi irodák
nak. Azoknak erre vonatkozó teendőit a hivatkozott minisz
teri rendelet értelmében a tanács a következőkben állapí
totta meg:

7. A kér. elöljáróságok és ipartestületek teendői. Az 
elöljáróságok és ipartestületek a náluk bejelentett tanonezok- 
ról vezetett lajstromból a tényleg lanonezviszonyban álló 
tanonezok névjegyzékét az iparos (kereskedő) nevének, mes
terségének és lakásának pontos megjelölése mellett az iskolai 
év kezdete előtt két héttel, az évközben bejelentettekét 
azonnal megküldik az illető központi irodának, t. i. a szoro
san vett iparos tanonezok külön névjegyzékét Jeny József 
úrhoz, a kereskedő-tanonezok külön névjegyzékét ellenben 
Roller Mátyás úrhoz. Ilasonlóképen azonnal bejelentendő az 
évközben előforduló mindennemű változás, u. m. felszabadu
lás, az iparos (kereskedő) pályáról történt lemondás, gazda
csere, lakásváltozás stb.

II. A  tanoncziskolai igazgatók teendői. A lanoncziskolai 
igazgatók a beiralások befejezése után legkésőbb 5 nap alatt 
a náluk tényleg beiratkozott tanonezok neveit, valamint az 
iparos (kereskedő) nevét, mesterségét és lakását, az e czélra

rendelkezésre álló nyilvántartási lapokon szintén bejelentik 
az illető központi irodának. Az évközben beiratkozottak 
neveit a többi adatokkal együtt, valamint a tanonczlétszám- 
ban előforduló egyéb változásokat (felszabadulás, kilépés, 
gazdacsere, lakásváltoztatás, elhalálozás stb.) azonnal közlik 
az illető központi irodával.

III. A központi irodák teendői. A két központi iroda 
egyrészt az elöljáróságoktól és ipartestületektől, másrészt az 
iskolák igazgatóitól beérkezett adatok összehasonlításából 
megállapítja az iskolába nem járó tanonezok névsorát és 
azokat az őket alkalmazó iparosok (kereskedők) neveinek 
és lakásainak pontos megjelölése mellett az illetékes ipar
hatóságnak (kér. elöljáróság) a törvény szerinti további 
eljárás végett följelenti.

Az eljárás eredményéről — minden egyes esetben — 
az illetékes központi iroda nyilvántartás czéljából értesítendő.

A központi irodák az összehasonlítás munkáját, illetve 
az iskolába nem járó tanonezok névszerinti konstatálását 
minden év október 31-ére fejezik be és ennek eredményéről 
a székesfővárosi tanácsnak külön-külön jelentést tesznek.

Ezen utasításnak minden arra hivatott tényező részéről 
való szigorú betartása annál inkább szükséges, mert az 
iparos (kereskedő) tanonezok nyilvántartása, illetve azok 
iskoláztatásának ellenőrzése a székesfőváros sajátos viszo
nyainál fogva csak az itt jelzett módon vihető keresztül s 
ez okból érezte magát a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
ur indíttatva arra, hogy az ipartörvény végrehajtásáról szóló 
általános miniszteri rendelet 20. §-át, a mely a tanonezok 
kimutatását a kir. tanfelügyelővel rendeli közöltetni, Budapest 
fővárost illetőleg hatályon kívül helyezze. (40<',48/ h90- VI. ke- 
resked. miniszteri rendelet.)

Az e tekintetben netalán előforduló indokolatlan mu
lasztásokért a tanács a saját erre hivatott közegeit fegyelmi 
utón fogja felelősségre vonni (^“‘•’Vos'- Vll. számú tan. határoz.); 
az ipartestületi elöljáróságok ellenében pedig az 1884. évi 
XVII. t.-cz. 148. §-ának rendelkezései fognak alkalmazásba 
vétetni. (8;'029/9;t. VI. kereskedelemügyi miniszt. rendelet.)

Budapesten. 180.'). évi szeptember hó 20-án.
A székesfővárosi tanács.

P ro to k o lle ,  á m t l ic h e  Z u s c h r if te n .

Konterenz. Jene Mitglieder dér Budapestéi* Hotelier, 
Gast- und Schankwirthe-Cíenossenschaft, die in dér l.andes- 
Ausstellung vöm Jahre 1890 als Aussteller sich betheiligen, 
hielten am 3. Dezember 1895 eine gemeinsame Besprechung.

Anwesend waren: Johann Gundel, M. Lobmayer, E 
Mathias Kovács, Josef Brüekner, Johann Leimetter, Adalbert 
Dreehsler. Konrad l’rindl, Wilhelm Löffelmami, Alexander 
Sonnecker, Eranz Kern, Kari Wilburger, Eranz Kommer und 
Konrad Eörsler.

Zweck dér Konferenz war, in erster Beibe die Fest- 
slellung und Anschallüng des Ausstellungs-Kastens. Johann 
Gundel, Einberufer dér Besprechung, legte den Plán des 
Tischlermeisters Béla Walniesek den Erschienenen vor. 
Dér vorgelegte Plán entspricht den geslelllen Forderungen 
aus dem einfachen Grunde nicht, da er 48 Fiicher enth.'ilt, 
alsó rnehr als sich notlnvendig erwies. Beanstandet wurde 
aucli das Anbringen dér Aufschrift über den einzelnen 
Fachern, da bei Ausführung des vorgelegten Planes Schwie- 
rigkeiten veruraschen wtirde. Die einzelnen Fiicher sind nám- 
lich zu schmal, um über dieselben eine, von dér Selnveite 
aus leserliche Ueberschrift anbringen zu können.

Die Interessenten fassten dann einstimmig folgenden 
Besehluss:

1. Die Dimension des Kastens wurde dem zűr Ver- 
fügung stehenden Raume entspreehend, mit 8 Meter Breite 
und 3 Meter Höhe bes immt.

2. Dér Raum ist in 34 Fiicher derart einzutheilen, dass
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ober dieselben ein entsprechend í'reier Raum verbleibe, ge- 
nügend, uni Aufschriflen leserlieli anbringen zu können.

3. Am Vordertheile des Kastens ist ein Raum fiit* zwei 
Rahmen mii Gkiseinsalz frei zn lassen. Diese Glasscheiben 
tragen die Namen dér Aussleller.

4. Die Tafel dér Genossenschaft wird am oberen Tlieile 
des Kastens, zwischcn den Skulpturen angebraeht.

Dér inzwischen persönlich erscliienene Tischlermeister, 
Béla Walnicsek, wurde aufgefordert seinen Plán den ge- 
stellten Anforderungen entsprechend zu modiliziren.

Beschlossen wnrde ausserdeni die Vignetten dér zűr 
Ausstellung bestiimnten Flasehen in einer spaler zu bestim- 
menden Hőbe anzubringen.

Um den erbetenen Vorsehuss bestreiten zu können, 
ersucht llerr Johann Gundel um die Ermáchtigung, von den 
einzelneii Ausstellern cinen Tlieil dér au fiait fen den Koslen 
sehon jetzt einkassiren zu dürfen.

Herr Johann Gundel wird ermiichtigt, von jeden Aus
sleller vorderhand 2ö 11. einzukassiren.

Die Aussleller hiellen am 2i. Dezember 1895 — als 
Fortselzung dér obigen — abermals eine Konferenz.

Ausser dem Prüsidenten Johann Gundel waren erschie- 
nen: Einerieh Szőke, Mathias Eobmayer, Salo Lieber, Férdi- 
nand Prindl, Josef Brückner, Franz Konnner, Johann Bácsky, 
Konrad Försler. Franz Kern, Wilhelm LöíTelmann und E. M. 
Kovács, Alilglieder dér Genossenschaft.

Prasident Johann Gundel légi den modifizirlen Plán dér 
Konferenz vor.

Diesmal enlsprach dér Entwurf den gehegten Erwar- 
tungen und wurde als Basis dér weiteren Ausführungen 
acceplirl.

Dér Preis des Aussteliungs-Kastens — ohne den Auf
schriflen — wurde mii 1200 íl. normirt.

Zűr Anlerligung dér Aulschriften werden einige reno- 
mirle Schildermaler ini Konkurrenzwege aufgefordert.

Laul Beschluss dér Konferenz isi Tischlermeister Julius 
Walnicsek verpJlichlet, den Ausstellungskasten bis langstens 
lő. Marz 1890, den gelieferten Plánén entsprechend. günzlich 
fcrliggestellt zu liefern. Für jeden dér über dicsem End- 
termine feslgesetzlem Tagé, hat dér Eieferanl ein Pönale 
von tüglich 2ő fi. zu entrichten.

Nádidéin sicli Tischlermeister Béla Walnicsek schrifllich 
geneigt erklürt hat, den gestelllen Anforderungen sicli zu 
1'ligen, so wurde mit ihrn dér Vertrag abgeschlossen.

Auf Wunsch des Tischlermeisters wurde iliin ein Vor- 
schuss von 400 11. in Baarein ausbezahll.

Zum Schlusse wurde bescldossen, dass die Aussleller 
die llalfle dér anlaufenden Kosten alsogleich, die zweite 
Hüli'te aber nach endgiltiger l'ebernahme des Ausstellungs- 
kastens zu entrichten habén.

Protokoll über die am 28. Dezember 1805, Nachmittags 
4 Elír, in den eigenen Eokalilaten abgehaltene Ausschuss- 
Sitzung dér Budapesler lloteliers-, Gast- und Schankwirthe- 
(ienossenschaft.

Zugegen waren: Johann Gundel, Priises; Ernst Kommer, 
Ehrenpriises: Franz Wirth, Vizeprases; Franz Hermann, 
Kassier; Ignaz Nősek, Flórian Sperl, Eudwig Vince, Wilhelm 
Wohlfahrt, Ferdinand Prindl, Rudolf Mehringer, Eudwig 
Lippert, Stefan Blaschka, Franz Kommer, Franz Kern, Franz 
Mell, Konrad Förster, Ausschussmitglieder; Kari Ács jun. 
Rechtsanwalt und Nikolaus Poppel Sekretiir dér Genossen
schaft.

Ihr F ernbleiben liessen entschuldigen: Franz Krist. 
Friedrich Glüek, Josef Koch, Leopold Hein und Georg Reitter, 
Ausschussniitglieder.

1. Prasident eröíTnet die Sitzung und ersucht zűr 
Authentikation des heutigen Protokolles die Herren Ferdinand 
Prindl und Wilhelm Wohlfarth.

Nachher begrüsst er die Abgesandten vöm Bullkomitó

des Budapesler Kellner-Vereines, die gemeinsam mit den 
Exmitirten dér Genossenschaft den Ball arrangiren werden. 
Redner ersucht sie im interessé des wohlthütigen Zweckes 
alles Mögliche aufbieten zu wollen, um ein positives Resultal 
erzielen zu können. Trolzdem die Verhiiltnisse im Vergleiclw 
zum Vorjahre sicli verschlimmerten, so liolTe er dennoch, 
dass mit vereinten Kraften aucli heuer ein befriedigendes 
Resultal zu erzielen sein wird.

lm Verlaufe seiner Rede ersuchte dér ITásident die 
Giisle, die Einlracht ihren ( ’liefs gegenüber aucli fernerhin 
zu pfíegen, indem sie bestrebt sein mögen, das gute Ein- 
vernelimen aucli weiter zu erhalten und zu festigen.

Um das Gelingen des Balles zu sichern. empfielt er 
dessen Abhalliing nach dem Fasching und theilt zugleich 
mii, dass von Seite dér Genossenschaft als Priises des 
Arrangirungs-Komités Herr Franz Kommer gewiihlt wurde.

Die Abgesandten des Kellner-Vereines begrüsse.i Herrn 
Franz Kommer als Prüsidenten des Arrangirungs-Komités 
mit cinem slürmischen Éljen.

Durcli gemeinsame Vereinbarung wurde dér Ball auf 
den 27. Feber 1890 bestimmt. Auf Wunsch des Prüsidenten 
dér Genossenschaft wurde zum Ball-Prases Herr Josef lllits, 
von Seile des Kellner-Vereines Herr Josef Marczinka, zum 
Ehrenprasidenten Herr Ernst Kommer. zum Vizeprasidenten 
von Seite dér Genossenschaft Franz Wirth, von Seite des 
Kellner-Vereines Alois Kroner, zum Schriftfiihrer von Seite 
des Kellner-Vereines Kari Gajarszky gewahlt. In das Ball- 
Komité wurde von Seile dér Genossenschaft folgende Herren 
gewahlt: ,

Kari Ács jun., Johann Aich, Johann Appl, Josef Argauer 
Johann Bauer, Alois Bittner. Eudwig Bereczky. Stefan Blaschka- 
Josef Brückner, Géza Bessenyei, Andreas Buzik, Eduard Dan- 
kovszky, Franz Döcker, Franz Ebner, Géza Egerváry, Julius 
Fenkl, Theodor Fürst, Emil Gerband, Friedrich Glüek, Johann 
Glüek Erős, Franz Gürsch, Eeopold Hein, Alois llarrer, Franz 
llell, Franz Hermann, Kari Heszmann, Johann Horváth, 
Heinrich Hoffmann, Rudolf Herz, Eduard Jahn. Franz Kern, 
Franz Kersáncz, Anton Kronwinkler, Franz Körber, Josef 
Koch, E. M. Kovács, Maximilian Krammer, Franz Krist. 
Vincenz Kubanek, Michael Karikas jun.. Rudolf Koczó, Her
mann Kloss, Bichard Kucsera. Eudwig Eippert, M. R. Eob- 
mayer, Wilhelm Eöffehnann, Ferdinand Eöwenstein, Julius 
Eippnik, Anton Maloschik, Johann Maloschik, Josef Maloschik. 
Josef Marchal jun., Franz Aláver. Rudolf Álehringer, Anton 
Miakits, Eorenz Morbilzer, Anton Müller, Franz Mösmer. 
Kari Novolnv. Ignaz Nősek, Eduard Palkovics, Wilhelm 
Paris, Anton Pavelka. Franz Pelzinann. Ferdinand Prindl. 
Johann Psihal, Josef Petanovics, Jákob F. Pázmán. Ferdinand 
Reutter, Georg Reutter, Kari Rothstock. Julius Reisz, Anton 
Schwab. Viktor Sclmiidt. Paul Simon, Josef Skoupil. Johann 
Schartner, Guslav Schwach. Kari Sladler, Johann Steinbeisz. 
Flórian Sperl, Thomas Stöckl, Julius Sturm, Josef Sturm, 
Alexander Sonecker. Sigmund Scepanovszky, K. Josef Toriéi. 
Glto Teasdale, Roland Tomola, Franz Tábory, Eudwig Vincze, 
.1. Wadlsteiner, Franz Wampetitsch, Mathias Wainpetitsch, 
Adalbert Welirmann, Anton- Weisz, Kari Wilburger, Stefan 
Wustinger. Anton Wozasek, W’ilhelm Wagner, Wilhelm 
Wohlfarth. Franz Wirth jun., Johann Zapo'ocny.

Von Seite des Kellner-Vereines:
Emil Böhm, Ferdinand Buchtler, Eeopold Braun, Vincenz 

Bagyik. Ferdinand Bikkfalvy, Kari Gzogolla, Alexander Dékány, 
Eduard Frenreisz, Eudwig Giirtner, Anton Gruber. Kari Hant). 
Paul Hutílesz, Nikolaus Haas, Alexis Horn, Fran< Herkner, 
Franz Kolber, Ignaz Hovacsik, Sámuel Kirnbauer, Heinrich 
Kiss, Friedrich Eabes, Alexander Móricz, Franz Marzinger. 
Stefan Mogyorósi, Alexander Molnár, Franz Neiser, Alexander 
Neumann, Kari Ott, Kari Reinprecht, Rudolf Rulf. Ferdinand 
Stöltzl, Georg Szabó, Stefan Stojkovits, Nikolaus Végh und 
Alexius Weisz.

Nachher wurde ein engeres Komité gewahlt, und 
von Seite dér Genossenschaft die Herren:

Konrad Förster. Theodor Fürst. Friedrich Glüek.

zwar

Franz
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Hennann, Franz Kommer, Franz Kein, Ferdinand Prindl 
Kari Sladler, Ludwig Vincze, Franz Wirtli „nd H0|anj

Von Seite des Kellner-Vereines die J lenen •
Kari Gajarszky, Alois Gartner, Johann Hatzinger, Paul 

Hutílesz, Heinnch Kiss, Alois Kroner, Josef Marczinka.' Kari
1-! pi n  n r o r - h t  h n v n i n u n i  ..........1 i i 'Reinprecht, Ferdinand Stöltzl 
engeren Kornité wurde die exekutive Voihnacht mlheílL *

2. Prasident dankt für die bisherige aufopfernde Thii- 
Pgkeit dér Deputation des Ball-Arrangirungs-Komités und 
empíiehlt nochmals Alles im Interessé des Gelingens des 
Dalles aulbieten zu wollen. Nach dér Schlussrede des Prii- 
sidenten verhess die Deputation des Kellner Vereines den 
Sitzungssaal.

3. Uebergehend auf die Tagesordnung dér Ausschuss- 
Sitzung, unterbreitet dér Priisident das Schreiben des Aus— 
schussmitgliedes llerrn Josel Barabás, in welchem derselbe 
anzeigt, dass er, gezwungen durcli die Verhiiltnisse. aus dem 
Ausscbusse dér Genossenschaft treten muss.

J)er Ausschuss nimmt den Entsehluss des llerrn Josef 
Barabás zűr Kenntniss und spricht sein tiefstes Bedauern 
iiber denselben aus.

а. Verlesen w urde das Protokoll dér Ausschuss-Sitzung 
vöm 19. November 1895.

Prasident berichlet iiber die Vollstreckung dér Be- 
schlüsse aus dér Ausschuss-Sitzung. Als besonders wichlig 
Ibidet er die beiden Eingaben an die betrellenden Fach- 
minister, und zwar die Eingabc behufs Aufhebung dér Sperr- 
stunde und Suspensirung dér Sonntagsruhe für die Bier- 
lieferanten wiihrend dér Dauer dér Millenniuins-Ausstellung.

Wird zűr Kenntniss genommen und das Protokoll 
authentizirt.

5. Verlesen wurde sowohl die Zuschrift des Landes- 
Kellner-Pensions-Verbandes, als auch die Zuscbrift des Buda
pestéi* Kellner-Vereines. Beide Zuschriften ersuchen die Ge- 
nossenschaft zűr Aktivirung des Pensions-Institutes — lant 
Beschluss des Szegedinél* Kellner-Kongresses — in das Vor- 
bereitungs-Koinité aus ilirer Mitte drei Mitglieder zu ent- 
senden.

Nach eingchender Erörterung beschloss dér Ausschuss, 
an den Berathungen des Vorbereitungs-Komités sich nur 
dann zu betheiligen, wenn er vöm Endresultate oder viel- 
niehr Ziele des Pensions-lnslitutes, von dessen Bichtung und 
besonders von dessen Organisation, gehörig informirt sein 
wird. Aus diesem Grunde wird das bittstellende Prasidium 
ersucht, sclion im interessé dér moralischen Verpílichtung, 
einen Delegirlen, mit den gehörigen lnstruktionen versehen, 
behuts niiherer Angabe und Aufkhirung, zu den Verhand- 
lungen dér Genossenschaft senden zu wollen.

Die Fixirung des Verhandlungslages wurde von dér zu 
erwartcnden Antwort abhangig gemacht und zűr Führung 
dér Besprechung dér Prasident dér Genossenschaft llerr 
Johann Gundel erbeten; ausser ilirn wurde noch zűr Theil- 
nahrae gewühll: Friedrich Glück. Kari Stadler, Ludwig 
lappért, Josef lllits, Franz Kern. Franz Kommer, Ernst 
Kammer. Franz Hermann, Franz Bell, Franz Wirlh und 
Wilhelm Wohlfahrth.

б. Verlesen wurde die Zuscbrift des Kellner-Vereines, 
in welclier derselbe die Miltheilung maciit, dass dér llolclier 
weiland Johann Frohner ein Legaf von 5000 11. dér Buda
pestéi* Kellner-Genossenschaft vermachle, dessen Zinsen, 
lant dem letzlen VVillen des Erblassers. jiihrlich einein 
íleissigen und ehrlichen Kellner gespendet werden sollen.

Dér Kellner-Verein verstandigt die Genossenschaft, dass 
derselbe — lant Aufforderung des hőben Ministeriums des 
Innern — den Stieftungsbrief ausstellte und dessen Duplikál 
dér Zuscbrift beilege. Dér Vollslrecker des Testamentes, 
Advokat Gustav Lovrich, verweigert aber die Auszahlung 
des Legates, und zwar aus dem einfachen Grunde, da das 
Legat dér Budapesler Kellner-Genossenschaft vennacht wurde. 
da aber eine solche Genossenchaft nicht bestehe, so wurde 
die ganze Angelegenheit auf dem Prozesswege verwiesen.

und Július Weisz. Dióséin

Dér Kellner-Véréin ist entschlossen, den Prozess einzu- 
leiten, darum ersucht er die Genossenschaft, sich dartiber 
zu iiussern, ob sie vielleicht Anspruch auf das Legat erhebe 
oder nicht, widrigenfalls müge die Genossenschaft die schrift- 
liclie Erkliirung abgeben, dass sie auf das Legat verzichte, 
diese Verzichtleistung wiirde als Beweis im Prozesse zu 
Gunslen des Kellner-Vereines verweudet werden.

Dér Ausschuss beschliesst, siimmtliche Aktén und Do- 
kunienle behufs Stúdium dem Anwalte dér Genossenschaft, 
llerrn Kari Ács jun. zu tibergeben.

7. Die Bade-Direktion von Barlangliget ersuchte den 
Priisidenten briellich, einen Wirtli zűr Uebernahme dér Gast- 
hauslokalitatén zu proponiren.

Dér Ausschuss beschliesst, dass die Konkursbedingnisse. 
die übrigens im «Erlesilö» publizirt wurden, den Mit- 
gliedern empfohlen werden mügén.

8. Verlesen wurden die Gesuche des Andreas Horválh, 
dér Frau Somogyi und Johann Erii, dér Witwe Stefan 
Szakmári. Kari Thalhammer, Witwe Jákob Brutovszki und 
dér Frau Johann Sperlagh um eine I nterstiitzung.

Dér Ausschuss votirt dem Andreas Hortválh und dér 
Witwe Stefan Szakmári 10—10 II.. dér Frau Josef Somogyi, 
dér Frau Johann Érti, Kari Thalhammer und Johann Sper
lagh je 5—5 II. an l nterstiitzung.

Das Gesuch dér Witwe Jákob Brutovszki wurde in 
Schwebe belásson, da erst konstatirt werden muss. ob dér 
Gatte dér Bitlstellerin, Mitglied dér Genossenschaft war oder 
nicht?

lndem liiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklürt 
Priisident die Sitzung für geschlossen.

S. U. I).
Nikolans Poppel, Johann (hindcl,

Sekrelar. Priises.
Ferdinand Prindl, Wilhc'm Woldfarth, 

Ausschussnutglieder.

Betreflf Evidenzhaltung dér Lehrlinge erhiellen wir vöm 
Magistrate dér Haupstadt folgende Zuschrift:

Lant Verordnung des hőben k. ung. líandelsininisteriums 
unler Zahl 406484890.-V I. und 64839/1891.—VI wird die 
Evidenz dér Lehrlingen in dér Hauplstadt in zwei Gruppén 
gethailt geführt und zwar: I landels-Lehrlinge. dérén Evidenz 
Direktor Mathias Roller, und Lehrlinge déranderen Branchen, 
dérén Evidenz dér Leiter dér Zentral-Kanzlei, Direktor Josef 
Jeny führen wird. An die belrelfendeii sind allé Daten ein- 
zuschicken.

Die Daten zűr Evidenzhaltung miissen von den betref- 
fenden Bezirksvorslehungcn, Genossenschaften, Korporationen 
und den Direktorén dér Lehrlingsschulen an die Evidenzhaltungs- 
Kanzlei abgeliefert werden.

Die Norinen wurden in Folgendem bestimmt:
I. Pflichten dér Besirksvorstdtnngen und dér Crenossen- 

schal'ten. Die Bezirksvorstehungen und Genossenschaften sind 
verpllichtet die Liste dér bei ilmen angcmeldeten Lehrlingen 
(Naine, Bescháftigung und Wolmung) 14 Tagé vor Beginn 
eines jeden Schuljahres an die betrellenden Evidenzkanzleien 
abzuliefern. Wahrend dem Schuljahre ist die Anzeige also- 
gleich zu machen, auch sind sie verpllichtet jede Aenderung 
als: Freisprechung, Abdankung, Entlassung, Wohnungswechsel, 
den oben angeführten Kanzleien in Biilde anzuzeigen.

II. Plliehten dér Direktorén dér Lülirlingscliule. Die 
Direktorén sind verpllichtet spiiteslens 5 Tagé nach den 
Einschreibungen die Listen dér Lehrjungen (Name, Name des 
Principals, Bescháftigung und Wohnung) an die Zentral- 
Kanzleien abzuliefern.

Im Schuljahre vorkommende Einschreibungen und 
Aenderungen sind den Evidenzhaltungs-Zentralkanzleien allso- 
gleich anzuzeigen. Als Aenderung wird betrachtet. die Frei
sprechung, dér Austritt aus dem Dinste, Wechsel des Plalzes. 
Wohnungswechsel, Tód. u. s. w.
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III . P/licltten dér Zentral-Kanzlcien. Die Zentral- 
Kanzleien vergleichen die Üstén dér Bezirksvorslehung und 
Genossenschaften mit den Listen dér Schuldirek torén, eruiren 
die schulpílichtigen Eehrlinge und zeigen die betreífenden 
l’rincipale, unter genauer Angabe des Namens, Beschiiftigung 
und YVohnung, behufs weiterer Amlshandlung den betreílen- 
den Bezirksvorstehungen an.

Von dém Resultate dér Amtshandlung ist die Zentral- 
Kanzlei im jedem einzelnen Falle zu verslandigen.

Die Zentral-Kanzleien schliesten mit 31. Október jeden 
.lahres das Vergleichen dér Listen ab, bcstimmen die schul- 
saumenden Eehrlinge und berichlen das Resultat dem 
Magistrate dér Haupt- und Residenzsladt.

Das Einhalten dieser Normen von den dazu Verpllieh- 
telen ist umso nothwendiger, da nur dieser einzige Weg es 
ermöglicht, die Evidenzhaltung in dér Hauptstadt, dem Hinne 
des Gesetzes entsprechend, durchzuführen, dies war dér ein
zige Grund, weícher den Ilandelsminister dazu bewog, die 
Bestimmung des § 20. dér algemeinen Verordnung über das 
Indi’strie-Gesetz, laut welchém die Eiste dér Eehrlingen den 
Schulinspektoren abzuliefern sind. fiir das Territórium dér 
Haupstadt ausser Kaaft zu setzen.

Gégén die Angestellten dér Hauptstadt, die dieser Ver
ordnung zuwider handeln, werden im Disciplinarwege zűr 
Rechenschaft gezogen, gégén die Vorstánde dér Genossen
schaften, sollten sie dieser Verordnung nicht nachkommen, 
wirddas Verfahren laut §. 148. des G-A. XVIL v. Jahre 1884. 
eingeleitet werden.

Budapest., den 20. September 1893.
Vont Mayistrate dér lluupl- und liesidenzstadt.

Zuschrift. Die Genossenschaft hat an das hőbe königl. 
ung. Ministerium des Innern ein Gesuch gerichtet, in welchem 
dieselbe um die Aufhebung dér Sperrstunde anliisslich dér 
Millenniums-Ausstellung unterthilnigst ansucht.

Motivirt wurde das Ansuchen damit, dass, wenn die 
Anzeichen nicht trügen, die Frequenz dér Fremden und 
Einheimischen sich unglaublich lieben wird, aus welchem 
Grunde siimmtliche Verkehrsanstalten Obsorge treffen wer

den, den geslellten Anforderungen möglichst zu entsprechen, 
um ausser dem Glanze dér Ausstellung, die Hauptstadt als 
Weltstadt vorluhren zu können.

Allbekannt ist es, dass die Sperrstunde dér Gasthauser 
in sámmtlichen Wellstiidten schon seit .lahrzehnten aufge- 
hoben wurde, schon dieser Umstand maciit es zűr Rílicht 
unserer Hauptstadt. auch auf diesem Gebiele nicht zurück- 
bleiben zn dürfen. denn in den meisten Fallen sind unbe- 
deutende Kleinigkeiten oft dér Grund schlechter Eindrücke, 
die den Stempel dér Slagnalion und nicht jenen des I* ort- 
schrittes auf das Góbiidé einer Hauptstadt prügen. Es würden 
zwar sehr viele Geschafts-Interessen auch ohne dér Ausstel
lung lur die Aufhebung dér Sperrstunde sprechen. wir unter- 
liessen aber die Aufzahlung derselben und stellten uns 
nur fiir die wiirdige Regeimng dér Millenniums-Ausstellung, 
aus welchem Grunde wir auch an die palriotische Gesinnung 
des Herrn Ministers appellirlen und ilm um die Aufhebung 
dér Sperrstunde baten.

A 1 1 e r  1 e i.
Magnat und Austernverkáufer. Am 1. April 1860 ent- 

flohen 11 oberitalienische und drei ungarische Soldaten aus 
dér Garnison Róla. Ein Fischer Namens Friedrich Spannio  
bewerkstelligte die Flucht mittelst seiner Barkó unter den 
grössten Gefahren, Die Flüchtlinge, von einem Schnelldampfer 
verfolgt, landeten am 2. April in Ravenna, wo sie festlich 
empfangen wurden. Die 14 Rersonen versprachen dem armen 
Spannio reichliche Belohnung, von dér er jedoch nie etwas 
zu seben békám. Dér Brúder eines dér Ungarn war nach 
dessen eigener Angabe General im Freiheitskampf und wurde 
erschossen, wiihrend sein Vater nach vierjiiliriger Kerker- 
haft starb. Spannio wurde bald darauf denunzirt und ver- 
büsste fiir seine That drei Jahre in Olmiitz. Spannio, dér 
seinerzeit von den - Ungarn auch eine Schrift erhielt, ist 
heule Austernverkiiufer in Fiume und lebt in grosser Noth. 
Das in Fiume erscheinende Wocheublatt «Magyar tenger
part* veröffentlicht jetzt einen Aufruf, in welchem allé Jene, 
welche von dér Identitiit dér damals geretleten Ungarn 
Renntniss habén, ersucht werden, hievon dem Blatté Mit- 
theilung zukommen zu lassen.KOHLENSÁURE-INDUSTRIE

DÉR FIRMA

DR- EUGEN u n d  EMIL v o n  WÁGNER
C h em isch e  F n bvik . B u d a p e s t, fX .9 S o r o k s á r e r g a s s e  totí.

BIERSCHANK-YORRICHTUNGEN
P A T E N T  W Á G N E R .

Von diesen B ierschank-Vorrichtungen s in d  in verschiedenen A usstn ttungen  boréits rnehrere hundert 
S tü c k  in B udapest und in dér Provinz in Betrieb und fínden in Folge dér wesentlichen Vortheile 

und E rsparn isse ungetheilten Beifali.
Kostenüberschláge und Abbildungen stehen zu Diensten, sowie eine Anzahl Zeugnisse zűr Einsicht.

Die u n te rfe rtig ten  B ie rb rau ere ien  em pfeh len  jed em  W irth  zűr W ah ru n g  ih re r  eigenen In te ressen . d ie  A nschaffung einer 
B ie rsch an k -V o rrich tu n g  d ér F irm a  Dr. E ugen u. E m il v. W agner.

Anton Drehers Bierbrauerei. Erste Actien-Bierbrauerei.
Steinbrucher Bürgerliche Bierbrauerei Act.-Ges. Steinbrucher Königs-Bierbrauerei Act.-Ges.FABRIK FLÜSSIGER KOHLENSÁURE.
ZŰR BEAt.llrtJNG: Zum Bierschank darf blos chemlsch-reine flüsslge Kohlensáure verwendet werden, welche in unserer Fabrlk erzeugt, 

den Budapester Wirthen rogelmttssig und franco ins Ilaus geliefert wird.
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S i e m e n s  R e ^ e n e r a t i v - G a s o f e n
einziger Gasofen mit wirklicher Regenerativ-Flamme. (Slralilende Wiirme ist die gesundeste reinlicbste múl bequemste Zimmerheizun 

Erhiclt im laul'enden Jahro folgendo Auszeichnungen:
G o ld e n e  M ed a ille  u n d  E h re n d ip lo m  (Höchsle Aus/.eichming) W e l t a u s s t e l lu n g  A m s te r d a m  1S95.

♦  • G o ld e n e  M edaille  N o rd is c h e  H a n d e ls -  u n d  G e w e rb e -A u s s te l lu n g  in L ü b e c k .
ZEUGNISSE. "  orr Joluinu Giindel, Ilotelier zum »Erzlievzng Stefiin schroibt ddlo 10. September 180ő:
■1 -----  »Gelieferter S i e m e n s  K e f je u e r n t i v - G t n s o te n  babé ich im vorigen Winter uusprohirt mid nachdein ich

mich überzeugte, da.-s diese Oefen dóm vorhandem n Bedüríniss nádi einor reiuen, verliissliclien und reg illír bárén Zinnnerlieizmig 
vollkoniiaen entspreelien. so ersuchc ich Sió. mir nunmchr weilere, 5 Stílek Siemens Itegenerativ-Gasiit'en aiifziistellen.

Vorlretung und Láger bei V/. S T E IN E B A C H
Magazin: A cad em ieg asse  16. V., Széebonyigasse 10.
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Borivóknak,

ez. szállodás, vendéglős és kávés Urakat
ez utón is van szerencsénk teljesen újonnan berendezett

fagylalt gyárunk
megtekintésére tisztelettel meghívni.

A gyárban kiváló szakemberek vezetése mellett a leg
kitűnőbb minőségű és naponta több féle izü fagylaltokat 
készítjük.

Nemkülömben ajánljuk „Sterilizált" folyékony szénsavas 
szikviz, gazeuse és gyümölcs pezsoő, valamint<»• y ti m ö le s  s x ö v p
gyártmányainkat. Kiváló tisztelettel

„ S A N I T A S “
s te r i l iz á l t  s z ik v iz -  s fa g y la l t - g y á r

és szikvizgyárakat berendező részvénytársaság. 
B u d a p e s t .  G y á r :  VI. kér., Felső erdősor 48. sz. £ £

ERZS
ÍKItünő gyógy- és élvezeti víz; emeli a t étvágyat, elő

mozdítja az emésztést, üdít és élénkít.
u K izáró lagos szállítók  _

MATTONI és WILLE, BUDAPEST.

kik a bort savon v u v íw m *j «r« 
ratik vegyíteni, mindenek e'fltt e

.ján iható. B via kóaBmbősiti a bor savát és az italnak 
felette kellematM, lagwló m ellák izt ád, annálktU, hogy  

zt feketére feataaá.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *♦
np t •

g/ i q  banyai

Gólyád Serfo%3
részvénytársaság.

Szent -  lstván-sör.
Polgár-sör.
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LÖWENSTEIN M. (M IHÁLY)
c z é &t u la j d o n o s  L Ö W E N S T E I N  F. N Á N D O R

cs . é s  k ir . u d v a r i  s z á l l í tó ,
J ó z s e f  f ö h e r c z e g  c s . é s  k ir . f e n s é g e  u d v a r i  s z á l l í t ó j a .

Főüzlet: Fióküzlet:
I V .  kér., EsUiitéi% I A ' „  Kifliid-uteza 7.

ajánlja n agy  raktárát
m indennem ű fűszer-árukban  a legjobb m inőségben ; m indennem ű bel-és külföldi sa jtokban , hús, 
hal, főzelék és gyüm ölcs conservekben, csokoládé, franczia és m agyar cognacban , angol és 
franczia  különlegességeket, linóm konyhák részére finom főző b o rt: M adera, M arsalla, Sherryt..
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K izáró lagos fő ra k tá ra  az „Anglo Continenthal Thee-Association”-nak  
legjobb fekete teákban, 'valódi Jarnaika rum ok.
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Kívánatra árjegyzék bérmentve. Kívánatra árjegyzék bármentve.

P E Z S G Ő CHAMPAGNER
•dte
f i
.-te

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

II II II II
K itüntetések:

P á ria  1889. EZÜST-ÉREM 
N izza  1890. ARANY-ÉREM 

L issab o n  1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

T em esvár, NAGY ARANY-ÉREM.

Auszeichnungen:
P a r is  1889. SILB. MEDAILLE

N izza  1890. GOLI). MEDAILLE 
L issab o n  1890. Hors Concours und 

GROSSES DIPLOM
T em esv á r GROSSE GOLD.-MEDAILLE.

TT TT TT TT
F őképviselők: — General- V ertretung:

b u s a
B U D A P E S T , A k a d é m ia  u tc a  16.

Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája részv.-társaság. Budapest, IV., Vármegye-utcza 11.—13.
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