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Felhívás!
T . T a g tá r s a k !

A m illenium i ünnepségek  egyik kim agasló m o zzan a ta  lesz a sz en t ko ronának  folyó évi jú n iu s  
8-án az uj o rszág h ázb a  való ü n n ep é ly es át- és v isszav ite le  és ez t m egelőzőleg a hódoló b an dérium nak  
ö  F elsége aposto li k irá lyunk  elő tt d íszkocsik  k ísé re tében  tö rténő  felvonulása.

A d iszm en e t ú tv o n a lán  a székesfőváros polgársága fog ezen ö rökre  em lék eze tesn ek  Ígérkező

látvány ren d jé n ek  b iz to s ítá sa  végeit so rfa la t állni.
A tö rvényha tóság i k iá llítási b izo ttság  fe lszó lítása  folytán van szeren csén k  fe lkérn i ip a rtá rsu la tu n k  

t. tagjait, hogy a sorfal á lláshoz m inél szám o sab b an  je len tkezzenek , m ert ez áltál ahhoz az előnyhöz is

ju tnak , hogy a d iszm en e te t egész közelről lá tha tják .
Je len tk e zn i lehet m áju s 3-ig az ip a rtá rsu la ti irodában. Közelebbi felvilágosítás a tá rsu la ti 

„ErtesitÖ“ ju n iu s  1-én m egjelenő szám ában  fog közöltetn i. elnőkséff.

A u f r uf!
G e e h r te  K o l le g e n !

E ines dér b e rv o rra g en d ste n  M om ente d ér M illenn iurnsfeierlichkeiten  b ilde t die am  8. Jun i I. J. 
s ta ttíin d en d e  U eberfü b ru n g  dér b. S tel'anskrone, in das neue P arlam en tsg eb áu d e  und d érén  lluck- 
beförderung , fe rn er dér d e rse lb en  vorangebende A ufzug des von G alaequipagen  ge le ite ten  H uldigungs-

B an d eriu m s vor Sr. aposto liscben  M ajestá t dem  König.
Auf dem  g an zen  W ege d ieses F estzu g es, dér einen  fü r ewige Zeiten d enkw ürd igen  Anblick 

d a rzu b ie te n  v ersp ricb t, w ird z ű r  Au frech te rb a ltu n g  dér O rdnung die B ürgerscbaft dér H aupt- und H esid en z-

sladl. S p a lie r  bilden. .
Infolge A nsucbens dér b a u p s tá d tisc b e n  A usste llungskom ission  b eeb ren  w ir u n s  die G eehrten  

M itglieder u n s e re r  G ew erbe G enossenscbaft zu  e rsu c b en , sicb zű r B ildung d ieses S p a lie rs  je  z a b lre ic b e r  
zu  m e ld e n ,'w e il  sie  b ied u rcb  in die vo rtb e ilb afte  Lage kom m en, den F estzu g  au s  u n m itte lb a re r  N ahe

zu seben . ...
A nm eldungen  w erden bis 3. Mai in d ér G enossenscbafts-K anzle i en tgegengenom m en. Die 

n áh e re n  A ufsch lüsse  w erden  in d ér am  l- le n  J u n i  e rsch e in en d e  N u m m er des „Értesítő" gégében w erden.
f ín s  Pi'üsidiniHv
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Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten. 1896. márczius 
14-én a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Ferencz alelnök, 
Hennáim Ferencz pénztárnok. Bell Ferencz, Vincze Lajos, 
Maloschik Aulai. Bittner Alajos, Morbitzer Lőrincz, Mehringer 
Rezső, Steinbeisz János, Illils József választmányi tagok. 
Beutter Nándor és Lippert Lajos számvizsgálók, ifj. Ács 
Károly társulati ügyész és Hoppéi Miklós társulati titkár.

Távolmaradásukat igazolták: Hein Lipói Glück Frigyes. 
Kommer Ferencz. Krist. Ferencz és Blascbka István választ
mányi tagok.

1. Elnök a választmány határozatképessége folylán 
megnyitja az ülést.

Jegyzőkönyv hitelesitőkül felkéri Bittner Alajos és Ilell 
Ferencz urakat.

2. Felolvastatott a folyó évi február 29-én tartott vá
lasztmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

A felolvasott jegyzőkönyv hitelesíttetett.
3. Felolvaslatott Varsányi Ferencz választmányi tag 

levele, melyben tudatja, hogy változott viszonyainál fogva 
kilép a választmányból. Egyszersmind arra kéri a választ
mányt. hogy őt a Dreher-alapitványból segélyben részesítse.

A választmány Varsányi Ferencz ur kilépési nyilatko
zatát tudomásul veszi.

Segély iránti kérését a Dreher-alapitvány kamatainak 
kiosztása alkalmával figyelembe fogja venni.

1. Előterjesztetett a Dreher-alapitványi segélyért pályázó 
ipartársulati tagok kérvénye.

Azonkívül néhai Fölsz Ferencz ipartársulati tag öz
vegyének kérvénye a már 6 hónapon át élvezett havi 2 frt 
társulati segélynek további 6 hóra leendő kiterjesztése iránt.

A választmány a Dreher-alapitványi segélyért pályázók 
kérvényeinek érdemleges elintézését az alapítvány kamatainak 
kiosztásáig elhalasztja.

Özv. Fölsz Ferenczné részére, tekintettel folyamodó 
sanyarú helyzetére, további 6 hóra terjedő 2 frtos segélyt 
engedélyez.

5. Bemutattalott a szabadkai ág. hitv. evang. egyház 
templomépités czéljára szolgáló gyűjtő ive.

Az idő rövidsége miatt a legközelebbi választmányi 
ülésre halasztatott,.

6. Ifj. Ács Károly társulati ügyész előterjeszti a köz
gyűléshez intézett 1897). évről szóló választmányi jelentést 
jóváhagyás végett.

A választmány a jelentést nagy tetszéssel fogadja s 
ifj. Ács Károly ügyész urnák a kiváló gonddal szerkesztett 
s az ipartársulat múlt évi működését kimerítően ismertető 
terjedelmes jelentésért, az elnök indítványához képest jegyző
könyvileg köszönetét szavaz.

7. Előterjesztetett az ipartársulat 1897). évi zárszámadása, 
valamint az ipartársulat vagyonáról, továbbá az ipartársulat 
kezelésében levő jótékonvczélu alapítványokról és a szak
irányú vendéglős-tanoncziskola javára kezelt tökéről szer
kesztett külön-külöii kimutatás.

Egyszersmind felolvastatott a számvizsgáló bizottságnak 
a közgyűléshez intézett jelentébe is, mely szerint a nevezett 
bizottság folyó évi márczius 9-én és folytatólag 10-én az 
ipartársulat összes használatban levő könyveit és az azok 
nyomán készített 1897). évi számadásokat alapszabályszerü 
kötelességéhez híven tüzetesen átvizsgálta s azokat teljesen 
helyeseknek találta.

A választmány a beterjesztett számadásokból kivilágló 
kedvező eredmény fölött megelégedését nyilvánítja s azoknak 
az ipartársulat értesítőjében leendő közzétételét elrendeli.

8. Elnök felkéri a választmányt az 1896. évi költség
vei és megállapi tására.

A választmány az 1896. évi költségvetést a rendel
kezésre álló jövedelmi források, valamint a számításba 
vehető kiadások kellő mérlegelése után 5100 frt bevétel és 
1900 frt kiadás előirányozásával állapítja meg.

S minthogy a folyó évi február 29-én tartott ülésben

már akként határozott, miszerint a közgyűlés elé javaslatot 
terjesztend az iránt, hogy a szakiskola javára eddig külön 
kezelt töke, illetve annak a folyó tanévben még felmerülő 
kiadások fedezése után fennmaradó része az ipartár
sulat vagyonához csatoltassék s az iskola további len tartá
sáról — minthogy e csekély tőkeösszeg e czélra ugv sem 
elégséges — az ipartársulat legyen köteles gondoskodni, 
ennélfogva a költségvetésbe iskola-fen tartási költségek 
czimén már ezúttal 1900 frt előirányzatot vett fel.

10. Wirth Ferencz alelnök azt indítványozza, tegyen 
az ipartársulat az ezredéves kiállítás igazgatóságánál lépé
seket az iránt, hogy az ipartársulat tagjai mérsékelt áru 
belépti jegyeket kaphassanak a kiállításra.

A választmány az alelnök indítványát helyesnek talál
ván, elfogadja s az elnök urat felkéri, hogy ez ügyben a 
szükséges lépéseket legjobb belátása szerint tegye meg s 
eljárása eredményéről a választmányt annak idején értesíteni 
szíveskedjék.

Elnök megígéri, hogy ezen határozat értelmében fog 
eljárni.

K. in. f.
Poppel MUtlós. (r und el János.

titkár. elnök.
Bittner Alajos és Jlell Ferencz. 

jkv. hitelesítők.

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1896. évi márczius 
hó 31-ik napján délután 3 órakor, a budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának Gundel János 
elnöklete a la tta  «Vigadó* éttermében megtartott XXII. rendes
évi közgyűlésén.

Jelen voltak: Wirth Ferencz alelnök, id. Kammer Ernő 
tb. elnök, Maloschik Antal, Ulmann Ferencz, Kovács Hál, 
Brunner Miklós, Buzik András, Bauer Károly, Beutter Nán
dor, Itölti József, Kern Ferencz. Willburger Antal, Proks 
Alajos, Kurz János, Beitter György, Mindler István, Kamarás 
Mihály, Hoós István, Bereczky Lajos, Mell Ferencz, Kulschera 
Nándor, Swab Antal, Mayer Venczel, Miakils Antal, Kommer 
Ferencz, Hermáim Ferencz, Kocli Antal, Blaska István, Kőnké 
Károly, Bajkav Mihály. Kertiéin Jakab. Holstein Ármin. 
Mehringer Rezső, Hrindl Nándor, W’ohlfarth Vilmos, Koch 
Kornél, Takács Lajos, Demele Károly, Kell József. Heiuisch 
Ferencz, Lippert Alajos, Schmidt Komád, Mell András, Mayer 
János, Dantzinger József, Morbitzer Lőrincz, Kramer Miksa, 
Lölfelmann Vilmos, Rechtorisz Samu, Kirsch Ferencz. Schvetz 
Mihály, Maloschik János, Bríickner József, W’illburger Károly, 
Simon Hál. Förster Konrád. (56), ifj. Ács Károly társ. ügyész 
és Hoppéi Miklós társ. titkár.

Elnök melegen üdvözli a nagyszámban megjelent tár
sulati tagokat s kijelenti, mikép örömére szolgál az. hogy a 
számos megjelenésből konstatálhatja, mikép a tagok a társulat 
ügyei iránt nem csak érdeklődéssel viseltetnek, hanem egy
úttal a mai napirendre kitűzött ügyek elintézésében tevékeny 
részt óhajtanak venni, egyúttal bejelenti, hogy a közgyűlés 
az alapszabályok értelmében hivatott egybe és a megjelent 
tagok számánál fogva határozatképes, minélfogva a közgyűlést 
megnyitja és felkéri a jelenlevőket a mai napirendre kitűzött 
tárgyak megvitatásába és eldöntésébe bocsátkozni.

Ezek előre bocsátása után felkéri a mai közgyűlés jegyző
könyvének vezetésére ifj. Ács Károly társulati ügyészt, 
annak hitelesítésére pedig Burger Károly és Kramer Miksa 
szaktárs urakat.

1. A napirendre áttérve, elnök felkéri az ügyészt a 
választmány évi jelentésének felolvasására.

A közgyűlés az évi jelentés felolvasásától, — tekintettel 
arra, hogy a jelentés minden egyes társulati tagnak a köz
gyűlést megelőzőleg nyomtatásban megküldetett s igy azt 
módjában állott tanulmányozni, — elállott s miután ezen 
jegyzőkönyv kiegészítő részeként a jelentés ide fűzve van
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felolvasottnak tekinti és azt úgy általában, mint egyes rész
leteiben helyeslöleg és jóváhagyólag tudomásul vette.

2. A számvizsgáló bizottság jelentése felolvaslatván, az a 
közgyűlés által helyeslöleg tudomásul vételeit.

3. Az előterjesztett évi mérleg és vagyonkimutatás 
beható megvizsgálás után úgy általában, mint egyes részle
teiben helyesnek, a valósággal megegyezőnek találtatván, 
nem csak tudomásul vétetett, hanem a. közgyűlés által egy
hangúlag jóváhagyatott.

4. Elnök felkéri a közgyűlést, az előterjesztett és tudo
másul vett számvizsgálók jelentése és a helyesnek talált évi 
mérleg alapján, a fölmentvényt megadni.

A közgyűlés, a bemutatott és áttanulmányozott adatok 
alapján, a fölmentvényt az alapszabályok értelmében az elnök
ségnek, a választmánynak, a pénztárnoknak és a szám- 
vizsgálóknak lelkes éljenzéssel megadja s nevezetteket a 
további felelősség terhe alól fölmenti.

5. A bemutatott és az 1896. évre vonatkozó költség
vetés, mely bevételi rovatában 5100 irtot, a kiadások czimén 
pedig 4900 Irtot tüntet fel, felolvasás után felkéri az elnök 
a közgyűlést, hogy nyilatkozzék az iránt,mikép azt a bemu
tatott szerkezetben elfogadja-e ?

A költségelőirányzat a közgyűlés által a bemutatott 
szerkezeiben egyhangu'ag elfogadtatott.

6. A napirend 6-ik pontjára nézve az elnök bejelenti, 
mikép ez indítványok hiányában ezúttal tárgytalanná vált; 
azonban e helyütt szükségesnek látja több ügyre nézve részint 
jelentést, részint indítványt tenni, miért is kéri ezekre vonat
kozólag a t. közgyűlés szives figyelmét és türelmét.

Ezek folytán bejelenti, hogy Dreher Antal ur részére 
az ipartársulat disztagjává történt megválasztásáról szóló 
oklevél díszes kiállításban elkészült s az a nagylelkű adomá
nyozónak 1896. évi április havában, a kiosztásra kerülő 
alapítványi kamatok hova fordításáról szóló jelentés és 
kimutatással együttesen, fog az alapitónak ünnepélyesen 
átadatni.

Jelenti továbbá, hogy a vendéglői zárórának a kiállítás 
tartamára leendő beszüntetése iránt illetékes helyen az ipar- 
társulat a szükséges lépéseket megtette s a kérelem kedvező 
elintézése várható.

Ugyancsak a kiállításra tekintettel, ipartársulatunk csat
lakozott a sörfőzdék által megindított azon mozgalomhoz, 
mikép vasárnapokon is egész napra engedélyeztessék a sör
gyártmányok szállítása.

Végre jelenti, hogy Teasdala Ottó az ipartársulatnál 
több éven át viselt titkári állásáról — kedvezőbb alkalmaz
tatás folytán — lemondott s helyébe Poppel Miklós ur vá
lasztatott meg, kit is ezennel a t. közgyűlésnek bemutat, 
kérvén ezen jelentéseket tudomásul venni.

A közgyűlés az előterjesztetteket jóváhagyólag tudomá
sul veszi s a különböző irányokban kifejtett tevékenységért 
köszönetének ad kifejezést.

7. Elnök bejelenti, hogy a választmány Wernhart 
Ferencz ipartársulati pénzbeszedőt aggkoránál fogva s tekin
tettel arra, hogy munkaképtelen, 1896. évi január 25-én 
tartott ülésében hozott határozattal állásától fölmentté és 
tekintetbe véve hosszú évek során át tanúsított hűséges és 
odaadó szolgálatait a közgyűlés utólagos jóváhagyása 
reményében nevezettnek éltefogytáig havi 25 frt segélyt 
szavazott meg. minélfogva kéri erre vonatkozólag a jóvá
hagyást

A közgyűlésen megjelentek személyes tapasztalatukon 
alapulólag ismerve a tényeket, a választmánynak a segélyezés 
tekintetébeni határozatát egyhangúlag jóváhagyták.

8. Hasonlókép jelentést tesz az elnök arról, hogy a 
választmány 1896. évi február hó 29-én határozatiig ki
mondta, hogy a szakiskola czéljaira eddig külön kezelt tőke, 
illetőleg a jelen tanévben fölmerülő összes kiadások fedezése 
után fonmaradó rész, az ipartársulat vagyonához csatoltas- 
sék és ezentúl az iskola fentartásáról az ipartársulat legyen 
köteles gondoskodni. Ezen határozat indokolását abban leli,

hogy mig egyrészt ezen tőke a fentartásra korántsem elég s 
igv az iskola fentartása lehetetlen, de másrészt, a közgyűlés 
határozatához képest, úgyis az ipartársulat vállalta el az 
iskola költségeinek fedezését.

Ezzel egyidejűleg jelenti, hogy a szakiskola 1895. év 
szeptember havának első felében már megnyílt s hogy a 
székesfőváros már ez idő szerint 500 frt segélyösszeggel járul 
a íentarláshoz, valamint alapos a remény, hogy a kormány 
is 400 frtlal járuland a költségekhez.

Kéri az előadottakat tudomásul venni, a választmány 
határozatát pedig jóváhagyni.

A közgyűlés a szakiskolára vonatkozó jelentést tudo
másul veszi, a választmánynak az eddig külön kezelt tőké
nek a társulat vagyonához leendő csatolása tekintetében 
hozott határozatát pedig egyhangúlag jóváhagyja.

9. A tanoncz-szakiskola ügyével kapcsolatosan meg
emlékezik elnök azon érdemekről, melyek Gltick Frigyes tag- 
társt, ki az eszmét megvalósította s mint a felügyelő-bizott
ság elnökét megilletik, ugv kiemeli W'aller Károly ur a szak
iskola igazgatójának e téren szerzett érdemeit, e tekintetben 
indítványozza, hogy nevezetteknek érdemeik elismeréséül, a 
közgyűlés köszönetének jegyzőkönyvileg adjon kifejezést.

A közgyűlés, áthatva az előadottak horderejétől, úgy 
(ilück Frigyes ur, mint W'aller Károly urnák jegyzőkönyvileg 
köszönetét szavaz.

10. Elnök tekintettel arra, hogy Egerváry Géza ur, 
mint a «Redoute» bérlője, a közgyűlés alkalmára a termet 
díjmentesen engedte át, indítványozza, hogy a közgyűlés 
köszönetét jegyzőkönyvileg fejezze ki.

A közgyűlés az indítványt magáévá téve, köszönetének 
jegyzőkönyvileg ad kifejezést.

Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést berekeszti.
Kmft.

7/J. Jrj?  Károly, G-undel János,
társulati ügyész. elnök.

Ihirger Károly, Kramcr Miksa.

A legújabb tám adás.
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter f. évi márczius 

18-án 20.0(58. sz. a. kelt leiratával a székesfővárosi tanács 
utján rendeletet intézett az összes kerületi elöljáróságokhoz, 
mint elsőfokú iparhatóságokhoz, hogy a területükön levő 
szállodák és fogadók tulajdonosaival vagy vezetőivel azonnal 
lépjenek érintkezésbe s a rendeletben foglaltakhoz képest 
járjanak el.

E rendeletben pedig nem kíván a miniszter kevesebbet, 
mint azt, hogy:

az elöljáróság állapítsa meg a szobaárakat; 
láttamozza az árszabályokat s azokat e czélból kívánja

be a szállodásoktól:
szigorúan ellenőrizze, hogy minden szobában láttamo- 

zott árszabály legyen kifüggesztve;
az árszabályokról másolatot tartson vissza;
az összes árszabályokat a kiállítási igazgatósággal és a

kiállítási lakásirodával nyilvánossá tétel czéljából közölje.
Az ellen az intézkedés ellen, hogy az árszabály a szo

bákban kifüggesztendő, a szállodásoknak legcsekélyebb ellen
vetésük sincs, mert ez szabályrendeleten alapulván, már 
eddig is teljesítve volt minden szállodában.

A többi rendelkezések azonban sem törvénynyel, sem sza
bályrendelettel nem indokolhatók s igy a szállodások magánjo
gaiba mélyen bevágnak, miért is azoknak végrehajtása ellen a 
szállodások a folyó évi ápril hó 4-én és folytatólag 8-án tartott 
értekezletükből kifolyólag az aiább teljes szövegében következő 
sürgős előterjesztést intézték a székesfőváros tanácsához:

Tekintetes székesfővárosi Tanács!
A folyó évi márczius 28-án 13.143. sz. a. kelt tanácsi 

határozattal az alulírott budapesti szállodások, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulata is értesittetett kapcsolatban a
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keresedelemügyi m. kir. miniszter ur f. évi márczius hó 18-án 
20.068. sz. a. kelt magas rendelete másolatának kiadásával 
arról, miszerint a miniszteri rendelet a kerületi elöljárósá
gokkal, mint elsőfokú iparhatóságokkal oly felhívással közöl- 
tetik. hogy a leiratban foglaltak szem előtt tartása melleit 
haladéktalanul járjanak el.

Minthogy egyrészt a miniszteri rendeletben oly rendel
kezések is foglaltaknak, melyek a szállodások, illetve foga
dósok törvényadta magánjogaiba ütköznek, másrészt pedig a 
kerületi elöljáróságok a miniszteri rendeletet más-más fel
fogás szerint szándékozván végrehajtani, már is különböző, 
még pedig egymástól lényegesen eltérő intézkedéseket tettek 
s ez által az érdekelt szállodásokat a legnagyobb zavarba 
juttatják, ennélfogva a legmélyebb tisztelettel alulírott ipar
társulat — nehogy a miniszteri rendelet többféle végrehaj
tásából 'ámadható zűrzavar álljon elő és a szállodások a 
miniszteri rendelet hivatalos túlbuzgósággal történő végre
hajtása által törvényes magánjogaikban tényleg meglámad- 
tassanak, miként ez egyik kerületben máris megkiséreltetett, 
— elengedhetetlen kötelességének tartja a tekintetes székes- 
fővárosi Tanács, mint a polgárság hivatott őrének oltalmát 
keresve, tiszteletteljes előterjesztéssel élni a következő 
indokokból:

a fogadó ipart szabályozza az 1884. évi XVII. t.-czikk 
és az 1884. évi 743. sz. közgyűlési határozattal alkotott 
szabály rend elet.

Ezen utóbbinak 5. §-a ekként szól: «a ki fogadót tart, 
köteles minden szobában a szobáért és mellékszolgáltatá
sokért fizetendő árt feltüntető árszabályt kifüggesztve tar
tani. Ezen árak maximum gyanánt tekintendők, ezeknél 
többet felszámítani nem szabad >

Ezen szabály reánk nézve feltétlenül kötelező s igy a 
kiállítás tartama alatt sem szenvedhet változást. Az ellen
őrzés megkönnyítésére a kifüggesztett árszabályok adatai a 
szállodai irodában egy könyvben pontosan nyilvántartatnak.

Törvényes alapot nélkülöz azonban azon újítás, hogy 
az árszabály iparhatósági láttamozást igényel. A szabály- 
rendelet értelméből annál kevésbé folyhat a láttamozás, 
mert a szabályrendelet immár 12 évig volt érvényben a nélkül, 
hogy valaki úgy értelmezte volna.

A miniszteri rendelet második pontjában oly intézke
désre utasittatnak az iparhatóságok, melynek végrehajtása 
nem tartozhat hatáskörükbe, mert a szobaárak meghatározá
sára saját üzletében csak egyedül a szállodás lehet illetékes és 
jogosult s itt minden idegen beavatkozás kizártnak tekinthető, 
miután az 1884. évi XVII. t.-czikk taxatíve felsorolja azon 
iparágakat, melyeknél a dijak szabálvozandók, de a fogadó
üzletnél nem rendeli az árak szabályozását.

Ezen iparág természete is kizárja az árak hatósági 
megszabását, mert a fogadós kénytelen az árakat a szálló
közönség fényüzési igényeihez alkalmazni.

Egyetemes árszabály csak akkor volna rendszeresít
hető. ha a szállodákat, fogadódat kaszárnyaszerüen ren
deznék be.

Ezek szerint, a törvény világos rendelkezésének meg
sértése nélkül, a szabályrendelet s az eddigi gvakorlat mellő
zése nélkül nem lehet az árszabás korlátlan jogát tőlünk 
elvitatni.

Mit jelentsen tehát a miniszteri rendelet egyik pontja:
<az uj árszabály megállapításánál vegye figyelembe............»

„ Vájjon milyen uj árszabály megállapításáról lehet szó, 
midőn eddig sem törvény, sem szabályrendelet, sem a 
gyakorlat hatóság közbejöttével megállapított árszabályt nem 
ismert, hanem csak azt, melyet a fogadós befektetéseihez és
üzleti viszonyaihoz képest megszabott és kifüggesztett?

A szobaárak hatósági beavatkozással történő megálla
pítása tulajdon rendelkezési jogunk megsértése lenne, mi 
ellen tiltakoznunk kell. Ez.-rt fen tartjuk magunknak továbbra 
is szabad rendelkezesi jogunkataz árszabás tekintetében, termé
szetesen az árszabály kifüggesztésének kötelezettsége mellett.

A miniszteri rendelet szerinti árszabálv-látlamozás és 
az árszabály-másolatának az iparhatóságnál való megőrzése

magában véve nem lenne sérelmes s e kívánságot készséggé 
teljesitenők, ha az csupán ellenőrzésre irányulna De ez is 
fölötte sérelmessé válik a miniszteri rendelet 7-ik pontjában 
foglaltak által.

Tiltakoznunk kell nevezetesen az ellen, hogy árszabá
lyaink akaratunk ellenére közhírré lélessenek s hogy ily 
módon konkurrens vállalatoknak tudomására jutván, ellenünk 
felhasználtassanak. Valamint a kereskedő nem köteles má
soknak betekintést engedni üzleti könyveibe, ép ugv nem 
kényszeríthetők a fogadós iparosok arra, hogy akaratuk elle
nére feltárják bárki előtt üzletük belső viszonyait, vagy 
eltűrjenek olyan reklámot, melyből ők maguk nem kérnek.

Figyelembe kérjük venni, hogy a kiállítási igazgatóság 
védpaizsa alatt nagyszabású vállalatok létesültek csupán a 
kiállítás tartamára. S a mi üzletünknek épen ezen hatósági
lag beczézett vállalatok versenyével kell majd megküzdeni. 
Tiltakoznunk kell tehát a kiállítási igazgatóságnak és a ki
állítási lakásirodának iparunk szabad gyakorlását támadó 
beavatkozása ellen. Üzleteink — fájdalom — ugv sem esnek 
a kiállítás területébe!

A szállodások egész éven át fizetik változatlan adójukat 
és senkitől a világon nem nyernek kárpótlást a rossz idők 
veszteségéért.

Hogy azonban a miniszteri leiratból kivilágló intenczió- 
nak, mely szerint a kiállítást látogató közönség esetleges 
sarczolásoktól megóvassék, mégis eleget tegyünk, mert ezen 
czél lebeg a mi szemeink előtt is, hiszen mi a kiállítás után 
is élni akarunk — készséggel hajlandók vagyunk a kedélyek 
megnyugtatása végett árszabályainkat, — habár erre sem 
törvény, sem szabályrendelet nem kötelez— az iparhatósággal 
láttamoztatni s ezen láttamozott árszabályokat a szobákban 
kifüggesztetni.

De határozottan óvást emelünk az ellen, hogy ársza
bályaink akár a kiállítási igazgatóságnak, akár a kiállítási 
lakásirodának nyilvánossá tétel czéljából kiszolgáltassanak.

Mindezeknél fogva legmélyebb tisztelettel kérjük a fő- 
és székváros tekintetes Tanácsát, miszerint a kerületi elöl
járóságokat a miniszteri rendeletnek egyöntetű s a jelen 
tiszteletteljes előterjesztésünkben felsorolt sérelmeinket méltató 
végrehajtására utasítani méltóztassék.

Budapesten, 1896. ápril 8-án.
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulata nevében
(sundel János, 

elnök.

Protokoll. Aufgenommen in dér ain 14. Marz 1896 zu 
Budapest abgehaltenen Ausschusssilzung dér Gewerbegenos- 
senschaft dér Budapester Hoteliere, Bestaurateure und Gast- 
wirthe.

Anwesend waren : Johann Gundel Priisident; Franz 
VVirh, Vizeprasident; Franz Hermann, Kassier: Franz Hell, 
Ludwig Vincze, Anton iMaloschik, Alois Bittner, Lorenz Mor- 
bitzer, Rudolf Mehringer, Johann Steinbeisz, Josof lllits, 
Ausschussmitglieder: Ferdinand Reutter und Ludwig Lippert 
Rechnungsrevisoren; Kari Ács Genossenschafts-Anwalt und 
Nikolaus Poppel Sekretár dér Genossenschaft.

Ihre Abwesenheit habén entschuldigt : Leopold Hein, 
Friedrich Glück, Franz Kommer, Franz Erist und Stefan 
Blaschka, Ausschussmitglieder.

1. Prásident eröffnet nach Konstatirung dér Beschluss- 
fiihigkeit des Ausschusses, die Sitzung.

Zűr Authentikation des Protokolls ersucht Prásident die 
Herren Alois Bittner und Franz Hell.

2. Das Protokoll dér am 29. Február 1. J. abgehaltenen 
Ausschusssilzung wird verlesen.

Das verlesene Protokoll wird aulhentizirl.
3. Ein Brief des Ausschussmitgliedes Franz Varsányi, 

in welchem derselbe anzeigt, dass er in Folge Veránderung 
semer Privalverhaltnisse von seiner Stelle im Ausschusa 
zurücktntt, wird verleseu. Gleichzeitig bittet derselbe, ihn 
aus dér Dreher-Stiftung mit einer linterstützung zu bódénkén.
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Dér Ausschuss nimmt die Austrittserklarung des Herrn 
Varsányi zur Kenntniss.

Sein Gesuch, bezüglich einer Unterstíitzung, wird gele- 
gentlich dér Verlheilung dér Zinsen aus dér Dreher-Stiítung 
berücksichtigt werden.

4. Das Gesuch jener Genossenschaflsmilglieder, welche 
um Unlerstützung aus dér Dreher-Stiftung bitien, wird vor- 
golegt.

Ebenso das Gesuch dér Witwe des verstorbenen 
Mitgliedes dér Genossenschaft Franz Fölsz, welche bittel, dic 
ihr auf die Dauer von 6 Monaten bewilligte Unterstülzung 
von 11. 2.— monallich, auf noch weilere seclis Monate zu 
gewahren.

Die meritorische Erledigung dér Gesuche dér um Unter- 
sliitzung aus dér Dreher-Stiftung Bittenden, wird bis zur 
Vertheilung dér Zinsen aus dieser Stiftung in Schwebe ge- 
lassen

Dér Witwe Franz Fölsz wird in Bücksichtnahme auf 
dérén bedrangte Eage, die fernere Unterstülzung von íl. 2 .- 
monallich, auf die Dauer von sechs Monaten bewilligt.

5. Dér Sammelbogen dér Szabadkaer evangelischen 
Gemeinde A. K., miltelst dessen dieselbe Spenden zu ihrem 
Kirchenbaue sainmelt, wird vorgelegt.

Wird wegen Ktiize dér Zeit lür die náchsle Ausschuss- 
Sitzung zurtickgelegt.

6. Dér Anwalt dér Genossenschaft, llerr Kari Ács jun. 
unterbreitet den an die Generalversammlung gerichteten 
Ausschussbericht pro 1895 behufs Gutheissung.

Dér Ausschuss nimmt den durch Henri Anwalt Kari 
Ács jun. sorgfallig ausgearbeiteten voluniinösen Bericht, wel- 
cher die Thiitigkeit des Ausschusses im verílossenen Jahre 
ausführlich darstellt, mit Wohlgefallen zur Kenntniss und 
votirt dem Anwalle, einem diesbezüglichen Anlrage des 
Herrn Prasidenten entsprechend, protokollarischen Dank.

7. Die Schlussrechnung dér Genossenschaft pro 1895, 
ferner die Ausweise über das Vermögen dér Genossenschaft, 
sowie die Ausweise über jene in Yerwaltung dér Genossen
schaft befindlichen Sliftungen und über den Fachschulfond 
werden vorgelegt.

Gleichzeitig wird dér an die Generalversainmlung ge- 
richtete Bericht dér Bechnungs-Revisionskommission ver
tesen, lant welchem die bénánnte Kommission am 9. und 
fortsetzungsweise am 10. Marz 1. .1. sannntliche in Verwen- 
dung dér Genossenschaft stehenden Biicher und die auf 
Grund derselben pro 1895 angefertigten Schlussrechnungen 
gemass ihrer, in den Stabilén vorgeschriebenen Pllicht. gründ- 
lich und gewissenhaft geprüft und vollkommen richtig be- 
funden hat.

Dér Ausschuss drückt über das aus den vorgelegten 
Schlussrechnungen síeli ergebende günstige Resultat seine 
Zufriedenheit aus und ordnet die Verlautbarung desselben 
im Organe dér Genossenschaft an.

8. Priisident ersucht den Ausschuss um Festsetzung 
des Kostenvoranschlages pro 1896.

Dér Ausschuss setzt den Kostenvoranschlag pro 1896, 
nácit genauer Erwagung dér zur Verfügung stehenden Ein- 
nahmsquellen mit fi. 51.00 als Einnahmen und 11. 4900 als 
Ausgaben fest.

9. Nachdem in dér am 28. Február abgehallenen Aus- 
schusssiizung hereits ein dahingehender Beschluss gefasst 
wtirde, dass dér Generalversammlung dér Antrag vorzulegen 
sei, dass dér bisher abgesondert verwaltete Fachschulfond, 
nach Abzug des für das laufende Schuljahr erforderlichen 
Bedarles, dem Stammkapital dér Genossenschaft einzuver
teiben sei, und dass für den weiteren Bestand dér Fach- 
schule, da dérén Fond unzureichend ist, die Genossenschaft 
zu sorgen habé, wird hiemit als Erhaltungskosten dér Fach- 
schule in den Voranschlag dér Betrag von fi. 1900 auf
genommen.

10. Vizepriisident Franz Wirlh beanlragl, die Gewerbe- 
genossenschaft müge bei dér Direktion dér Millcnniums-Aus- 
stellung Schritte unternehtnen, damit die Mitglieder dér

Genossenschaft die Eintriltskarten zur Ausstellung zu einem 
Vorzugspreise erhalten kőimen.

Dér Ausschuss fiúdét den Antrag des Herrn Vizepra- 
sidenlen für richtig und ersucht den Herrn Prasidenten in 
dieser Angelegenheit nach seinem Ermessen die nöthigen 
Schritte einzuleiten und den Ausschuss über das Resultat 
desselben seinerzeit gütigst zu verslandigeri.

Priisident verspricht im Sinne dieses Beschlusses vor- 
zugehen.

Dátum wie oben.
Nikolaus Poppel, Johann U-undel,

Se k retii r. Priis i den t .
Alois Bittner, Franz Héli,

Autheiitikatoren des Protokoll*.

Protokoll. Aufgenommen unler Vorsilz des Prasidenten 
Herrn Johann Gundel, in den Speisesiilen dér hauptstadti- 
schen Redoute, am 31. Marz, Nachmittags 3 Uhr stattgefun- 
denen XXlll. ordentlichen Generalversainmlung dér Genos
senschaft dér Budapestéi* Hoteliers, Restaurateure und Gast- 
wirthe.

Anwesend waren: FranzWirth Vicepriisidenl; ErnstKam- 
mer sen. Ehrenpriisident, Anion Maloschik, Franz Ullmann, 
Paul Kovács, Nikolaus Brunner, Andreas Buzik, Kari Bauer, 
Ferdinand Beutter, Josef Döltl, Franz Kern, Autón Willbur- 
ger, Michael Proksch, Johann Kurz, Georg Beitter, Stel'an 
Mindler, Michael Kamarás, Stel’an Poós, Eudwig Bereczky, 
Franz Hell, Ferdinand Kutschera, Autón Swab, Venzel Mayer, 
Anion Miakits, Franz Kommer, Franz Hermáim, Anton Kocli, 
Stefan Blaska, Kari Kőnké, Michael Bajkay, Jákob Hertlein, 
Ármin Holstein, Budolf Mehringer, Ferdinand Prindl, Wilhelm 
Wohlfahrt, Kornél Kocli, Eudwig Takács, Kari Demele, Josef 
Hell, Franz Heinisch, Alois Eipperl. Konrad Schmidt, Andreas 
Hell, Johann Mayer. Josef Dantzinger, l.orenz Morbitzer, Max 
Krammer, Wilhelm Löílelmann, Sámuel Bechtorisz, Franz 
Kirscli, Michael Schwelz, Johann Maloschik, Josef Brückner, 
Kari VVillburger, Paul Simon. Konrad Förster (56), Kari Ács 
jun. Genossenschafts-Anwalt und Nikolaus Poppel Genossen- 
schafts-Sekretar.

Priisident begrtisst in warmen Wőrien die zahlreich 
erschienenen Genossenschafts-Milglieder, wobei er hervor- 
liebt. wie sehr ihn dér Umstand erfreue, dass er aus dér 
grossen Anzahl dér Erschienenen konstatiren könne. dass 
die Mitglieder nicht nur Interessé für die Genossenschaft 
fűiden, sondern sicli auch bestreben, an dér Erledigung dér 
auf die beutige Tagesordnung geselzten Gegenslande thaligen 
AntheiI zu nehmen. Gleichzeitig zeigt dér Priisident an, dass 
die Generalversammlung im Sinne dér Statuten einberufen 
wurde und in Folge dér Zahl dér Erschienenen beschluss- 
fahig sei; er eröffne daher die Sitzung, indem er die Anwe- 
senden ersucht, in die Debatte und Erledigung dér auf dér 
Tagesordnung befindlichen Gegenstiinde einzugehen.

Nach diesen einleitenden Worten betraut Priisident 
den Anwalt dér Genossenschaft Herrn Kari Ács jun. mit 
dér Führung des Protokolls dér heutigen Generalversamm
lung und die Herren Genossenschaftsmitglieder Kari Burger 
und Max Krammer mit dér Authenlikation desselben.

1. Auf die Tagesordnung tibergehend. ersucht Priisident 
den Anwalt, den Jahresberichl des Ausschusses vertesen zu 
wollen.

ín Anbetracht des Umstandes, dass dér Jahresbericht 
jedem einzelnen Genossenschaftsmitgliede vor dér General
versammlung in Druck zugesendet wurde und dasselbe daher 
Gelegenheit gefunden hatle, den Bericht zu studiren, steht. 
die Generalversammlung von dér Verlesung desselben ab, 
und da dér Bericht als ergiinzender Theil des Protokolls als 
Anhang demselben beigeschlossen ist, wird derselbe als ver
tesen belrachtet und sowohl im Allgemeinen als in den 
Details beifallig gutgeheissen und zur Kenntniss genommen.

2. Dér Bericht dér Bechnungs-Revisionskommission 
wird vertesen und beifallig zur Kenntniss genommen.
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3. I)ie vorgelcgte Jahresbilanz und dér Rechnungs- 
ausweis werden nach eigehender Prüfung nicht nur im All- 
gemeinen, wie in den einzelnen Details túr richtig und den 
Thatsachen entsprechend erkannt, sondern durch die General
versammlung mit Akklamation gulgebeissen.

4. Priisident ersucht die Generalversammlung, auf Grund 
dér gutgeheissenen Jahresbilanz und des Rechnungsausweises, 
dér Rechnungs-Revisionskommission das Absolutorium zu 
ért beden.

Die Generalversammlung ertheilt auf Grundlage dér 
durch sie geprüften und für richtig befundenen Daten, im 
Sinne dér Statuten. dem Priisidium, dem Ausschusse, dem 
Kassier und den Recbnungsrevisoren unter begeisterten 
Éljenrufen das Absolutorium und enthebl dieselben altér fer- 
neren Verantwortung.

5. Dér vorliegende auf das Jahr 1896 bezügliche Jahres
voranschlag weist in dér Einnahmenrubrik II. 5100 auf. Jenen
II. 4900 als Ausgaben gégénüberstehen: nach Verlesung dieses 
Passus ersucht Priisident die Generalversammlung um die 
Erkliirung. ob sie diese Titel in dér vorliegenden Eassung 
akzeptire.

Dér Jahresvoranschlag wird in dér gegebenen Eassung 
durch die Generalversammlung einstimmig angenommen.

6. Hinsichtlich des sechsten Punktes dér Tagcsordnung 
enunziirt Priisident, dass derselbe mangels eingebrachter 
Anlriige gegenstandslos geworden sei ; nichtsdesloweniger 
findet er es hier nöthig, bezüglich mehrerer Gegenstiinde 
theils Berichl zu erstatten, theils Antriige zu stellen, wes- 
halb er sich die Aufmerksamkeit und Geduld dér General
versammlung erbittet.

Demgemiiss berichtet Priisident, dass das über die 
erfolgte Wahl des llerrn Autón Dreher zum Ehrenmilgliede 
dér Genossenschaft in prunkvoller Ausstattung ausgeferligte 
Diplom bereits fertiggestellt ist und dem grossherzigen 
Spender im April 1890. gleichzeitig mit dem Ausweise über 
die Vertheilung dér fiilligen Stiftungszinsen in feierlicher 
Deputation überreicht werden wird.

Eerner berichtet Priisident, dass bezüglich dér Auf- 
hebung dér Sperrstunde über die Dauer dér Ausstellung, an 
berufener Stelle durch die Gewerbekorporation die nöthigen 
Schrilte gethan wurden und ciné giinstige Erledigung des 
Gesuches zu erwarten ist.

Gleichfalls in Rücksicht auf die Ausstellung. hat sich 
unsere Genossenschaft dér durch die Rrauereien eingeleileten 
Bewegung angeschlossen, dass an Sonntagen wiihrend des 
ganzen Tages dér Transport dér Brauereiprodukte gestaltet 
werde.

Schliesslich berichtet Priisident. dass Herr Ottó Teasdale, 
da er eine günstigere Anstellung erhielt. von seiner durch 
mehrere Jahre innegehabten Stelle als Sekretiir dér Genos
senschaft zurückgetrelen sei und anslatt seiner Herr Nikolaus 
Poppél erwiihlt wurde, den er hiemit dér Versammlung vor- 
stellt, indem er ersucht, seine Priisidialmittheilungen zűr 
Kennlniss zu nehmen.

Die Generalversammlung nimmt diese Vorlagen geneh- 
migend zűr Kennlniss und gibt ihrem Danke für die in den 
verschiedensten Richtungen entfaltete Thiitigkeit des Priisi- 
denten Ausdruck.

7. Priisident berichtet, dass dér Ausschuss den Inkas- 
sanlen dér Genossenschaft. Eranz Wernhart, in Rücksicht 
auf sein vorgeschrittenes Altér und auf den Umstand, dass 
derselbe arbeitsunfíihig ist, mittelst eines in dér Sitzung 
vöm 25. Januar 1890 gefassten Beschlusses von seiner Stelle 
enthoben hat und demselben in Berücksichtigung seines, 
wiihrend einer lángén Reihe von Jahren geleisteten treuen 
und hingebungsvollen Dienste, in Anhoífnung dér nachtriig- 
lichen Genehmigung seitens dér Generalveisammlung, einen 
monatlichen Gnadengehalt von íl. 25.— bewilligt habé. — 
Priisident bittel hierauí bezüglich um die Genehmigung dér 
Generalversammlung.

Nachdem die in dér Generalversammlung Anweseilden 
die vorgebrachten Thatsachen auf Grund persönlicher Erfah-

rung keimen, wird diese llilfsaktion des Ausschusses ein
stimmig gutgeheissen.

8. Priisident berichtet, dass dér Ausschuss in dér Sitzung 
vöm 29. Januar 1. J. beschlussweise ausgesprochen hat, dass 
das für die Zwecke dér Fachschule bisher abgesondert ver- 
waltete Kapilal, resp. dessen nach Deckung dér im laufenden 
Schuljahre auftauchenden Gesammtkosten verbleibender Theil 
zum Stammkapital dér Genossenschaft geschlagen werden 
müge. und dass hinfort die Genoss»nschaft verpílichtet sei, 
für die Frhaltung dér Eaclischule zu sorgen. Priisident findet 
die Motivirung dieses Beschlusses darin, dass einestheils 
dieses Kapilal zűr Erhaltung dér Eaclischule beiweilem nicht 
geniigt, anderntheils Iául. seinerzeitigen Beschlusses dér Ge
neralversammlung die Gewerbegenossenschaft olinehin die 
Deckung dér Erhallungskosten übernommen hat.

lm Anschlusse hieran berichtet Priisident, dass die 
Eaclischule bereits im September 1895 eröífnet wurde, dass 
die Hauptstadt derzeit bereits mit 11. 500 zűr Deckung dér 
Koslen beitriigt und dass begründete Hoífnung vorhanden 
ist, dass die Begierung mit einer Subvention von fi. 400 zu 
dem Zwecke beitragen wird.

Er bitiét das Vorgebrachte zűr Kennlniss zu nehmen 
und den Beschluss des Ausschusses gutzuheissen.

Die Generalversammlung nimmt den auf die Eaclischule 
bezüglichen Berichl zűr Kennlniss; dér Beschluss des Aus
schusses bezüglich dér Einverleibung des Eachschulfondes 
in das Stammkapital wird einstimmig gutgeheissen.

9. In Verbindung mit dér Angelegenlieit dér Eaclischule, 
gedenkt Priisident jener Verdienste, welche sich Herr Eried
rich GlLick, dér diese fdee verwirklichte, als Priisident des 
Aufsichtskomités über dieselbe, erworben hal: ferner hebt 
er die auf demselben Gebiete erworbenen Verdienste des 
Eachschuldirektors llerrn Kari Walter hervor und beantragl. 
dass die Generalversammlung als Anerkennung dér erwiihnlen 
Verdienste ihrem Danke protokollarisch Ausdruck verleihe.

Durchdrungen von dér Tragweite des Vorgetragenen. 
wird den llerren Eriedrich Glück und Kari Walter seitens 
dér Generalversammlung protokollarisch Dank votirt.

10. Priisident ersucht die Generalversammlung, llerrn 
Géza Egerváry, dem Piichter dér Redoute, welcher dér Ge
neralversammlung den Saal unentgeltlich überlassen hat, im 
Protokoll den Dank auszusprechen.

Die Generalversammlung maciit diesen Antrag zu dem 
ihrigen und votirt iliren protokollarischen Dank.

Nachdem die Tagcsordnung erledigt, schliesst Priisident 
die Versammlung.

Dátum wie oben.
Kari J rs  jan., Jóliann Gumiéi,

Geriossenschafts-Anwiilt. Priisident.
Kari, Bnrger. — I\íax Kramer.
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ajánlható. B tí« kőaBmböeiti a bor savát és az italnak  
felette kellemetea, ia fa r lö  m ellék let ád, annélkftl, h ogy  
ezt feketére feetené.



3. szám. A budapesli Szállodások. \ endégjősök és Kocsinárosok Iparláisulalának Erlesilője,

T. 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 izű fagylaltokat 
készítjük.

Nemkiilömben ajánlják „Sterilizált" folyékony szénsavas 
szikviz, gazeuse és gyümölcs pezsgő, valamint

£»' y  t i  m  ö  1 c  s  s  z  <> i* 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.
U i i d u p e í s t .  G r y r tv :  VI. kér., Felső erdősor 48. sz.
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Szent -  István-sör.
Polgár-sör.
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« K o H le i t s a n r e - I a ' id i i s t v i e
DÉR FIRMAD r . E U G E N  u n d  E M I L  v o n  W Á G N E R *

Cberni s e  he F n b rik , B u d a p e s t, IX ., S o r o k s á r e r p a s s e  ídi.

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

Von diesen B ierschank-Vorrichtungen s in d  in verschiedenen A ussta ttungen  bereits m ehrere lm ndert f f  
S tü c k  in B udapest und in dér Provinz in Betrieb und fínden in Folge dér wesentlichen Vortheile f f  

und E rsparnisse ungetheilten Bciíull. M*
Kostenüberschlág’e und Abbildungen stehen zu Diensten, sowie eine Anzahl Zeug’nisse zűr Einsicht.

Die u n te rfe rtig ten  B ie rb rauere ien  em pfeh len  jed em  W irth  zűr W ah ru n g  ih re r  eigenen In te ressen . die A nschaffung e iner *  
B ie rsch an k -V o rrich tu n g  d é r F irm a  Dr. E ugen u. E m il v. W ag n er.

Anton Drehers Bierbrauerei. Erste Actien-Bierbrauerei.
Steinbrucher Bürgerliche Bierbrauerei Act.-Ges. Steinbrucher Königs-Bierbrauerei Act.-Ges.

S a já t tapaszta la tom  a lapján  minden vendéglősnek ajánlom  a W ágner-féle készü léket
(blllllel d l í l l O S .FABRIK FLUSSIGER KOHLENSÁURE.

ZUll BEACIITUNG: Zmn Bierschank darf blos chemlsch-relne flüssige Kohlensáure verwendct werden, welche in unserer Faluik erzeugt, 
den Budapester Wirthen rcgclmilssig und francé ins Haus gebeiért wird.
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A budapesti Szállodások. Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának Értesítője. 3. szám

Az üzlet a nyár folyamán Vámház-körut 4. sz. alá helyeztetik át!

LÖWENSTEIN M. (M IHÁLY)
e 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. és kir. udvari szállító, József főherczeg cs. és kir. fensége udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

T7V. k é r . ,  f í i s h i d - u t c z a  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,finom  konyhák részére finom főző b o rt: Áladéra, M arsalla, S h e rry  t.

K izárólagos fő ra k tá ra  az „Anglo Contin enthal Thee-Assoc ia tion ”-nak  
legjobbfekete teákban, valódi J a m a ik a  rum ok.

Kívánatra árjegyzék bérmentve. Kívánatra árjegyzék bármentve

P E Z S G Ő CHAMPAGNER
LOUIS FRANCOIS & Co.

P R O M O N T O R .
H.

K itüntetések:
P a r is  1889. EZÜST-ÉREM 

N izza  1890. ARANY-ÉREM 
L issab o n  1890. Bors Concours és 

NAGY DIPLOM
T em esvár, NAGY ARANY-FREM.

II 1L

TT ii

Auszeichnungen:
P a r is  1889. S1LB. MEDAILLE

N izza  1890. GOLD. MEDAILLE 
L issab o n  1890. Bors Concours und 

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

TTH

Főképviselők: — G eneral-Vertretwng:

B 9 O A  és B L O C H M A tJ N
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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