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Az « E r t e s i t  ő»-t a tá rsu la t tagjai díj nélkül 
kapják

ja p 1' M e g je le n ik  m inden  hó utolsó napján 

J  választmány megbízásából szerkeszti: a társulat titkára.

Kéziratok a szerkesztőséghez küldendők he.
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H ird e té s e k e t csak a ján lha tónak is m e r t czégektö l fo g a d u n k  el. 
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a társulat titkársága (Bpcst, IV., Himző-u. I. sz. I’öldsz.) vesz fel

EGYSZERI HIRDETÉS ÁRA:
Egész, oldalra terjedő nagyságban . . . .  40 korona

’ i  , . . .  20 ,
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Egész évre szóló hirdetéseknél liusz százalék engedmény.

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1902. évi április 

hó 3-áu, a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulatának, az István főherczeg szálló nagy
termében d. u. 3 órakor tartott 28. évi rendes közgvülé- 
serol.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Kammer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Gittek Frigyes, Stadler Károly. Bokros 
Károly, Petánovits József, Komnier Ferencz, Ehm János, 
Lippert Lajos, Sperl Flóris, Miiller Antal, Wirtb Ferencz, 
Prindl Nándor, Dökker Ferencz, Krisí Ferencz, Komtner 
Antal, Kovács K. M., Pelzinann Ferencz, Förstcr Konrád, 
Potzmann Mátyás, Wolf Vilmos. Kaslel Mihály, Szászkó 
Márton, Maloscbik János, Zapotocny Károly, Obegyi Antal, 
Danzinger József, Weisz Bertalan, Sebmid Konrád, Scher- 
rnann Sándor, Ilack István, Barabás József, Goschenhofl’er 
Károly, Macskásy Sándor, Kővár Antal, Bitlncr Alajos, 
Fürst Tivadar, Kubanek Venczel, Panda Béla, Tóth Antal, 
Maloscbik Antal, Dolli József, Löwi Mór. Scbnell József, 
Mebringer Bezső, Hruska János, Berkovits János, Dworzsák 
János, Kreisz István, Kramer Miksa, Krisl Ferencz, Horváth 
János, Jabn Ede, Blascbka István. Scbeicb Károly, Doktor 
László, Vince Lajos, Kirnbauer Samu, Sebmid Károly, 
Wagner Baimond, Jureszkv János, Mayer József, Drechsler 
Nándor, Kása Géza, Gyáky Mihály, Burger János, RuíT 
János, Foltin Antal. Krist Károly, Melcgby Pál, Bauer János, 
Csasznek József, Petz Károly, Vilburger Károly, Kreisel 
Mí íria, Gittek Erős, Kamarás Mihály, Dr. Solti Ödön ügyész, 
Poppel Miklós titkár.

I. Gundel János elnök üdvözli a szép számban meg
jelenő ipartársulati tagokat, megnyitja a közgyűlést, meg
állapítja, hogy a közgyűlés alapszabályszerüleg hivatott 
egybe, hogy az a megjelentek számára tekintettel, hatá
rozatképes, ezek után a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Solti 
Ödön ipartársulati ügyészt, annak hitelesítésére pedig 
Komnier Antal és Macskásy Sándor urakat kéri fel. A köz
gyűlés az elnök intézkedését jóváhagyólag tudomásul 
veszi.

II. A tárgysorozat első pontjánál
a k ö z g y ű lé s  egyhangúlag tudomásul veszi és fel

olvasottnak tekinti a szaklapok utján előzetesen közzé tett 
évi jelentést.

(Lásd az évi jelentést az ipartársulati «Értesítő* f. 
évi 3. számában.)

III. A napirend 2. pontjánál felolvastatott a szám
vizsgáló-bizottság jelentése.

(Lásd a jelentést az ipartársulati «Értesítő* f. évi 3. 
számában.)

A számvizsgáló-bizottság jelentését a közgyűlés egy
hangúlag tudomásul veszi.

IV. A napirend 3-ik pontjánál előterjesztetett az 19(11. 
évi zárószámadás. (Lásd: az összes számadásokat az ipar- 
társulati «Értesítő* 2-ik számában)

a közgyűlés a záró számadásokat jóváhagyólag tudo
másul veszi.

V. A napirend IV-ik pontjánál előterjesztetett,az 1902. 
évre szóló költségvetés. (Lásd: az ipartársulali «Értesítő* 
2-ik számában )

Elnök a költségvetés kiadási rovatának utolsó téte
lére a 3720 korona rendkívüli kiadásra vonatkozólag meg
jegyzi, hogy ily nagy összegnek felvételére azért volt 
szükség, mert a szállodások és vendéglősök nemzetközi 
egyesülete ez évi szeptember hóban itt Budapesten tartja 
meg évi rendes közgyűlését. Ezen alkalom nagy jelentő
ségű, nemcsak az ipartársulat és a szakiparra nézve, hanem 
az idegenforgalom emelése tekintetében várható üdvös ha
tásánál fogva országos jelentőségű esemény, külföldi szak
társaink, az egész világ legelőkelőbb szállodásai és vendég
lőseinek látogatása.

Különben kiemeli azon pazar vendéglátást, mely
ben a külföldi nemzetek és világvárosok ezen egyesület 
tagjait közgyűlésük alkalmával részesítik, kilátás van arra, 
s most folynak e tekintetben a tárgyalások, hogy a magas 
kormány és a székesfőváros hatósága is jelentékeny ál
dozatot fog hozni, hogy külföldi vendégeinket minél fénye
sebb fogadtatásban részesítsük, amidőn biztosítja a köz
gyűlést, hogy a választmány a legnagyobb körültekintés
sel és takarékossággal fog eljárni a kiadásoknál, felhatal
mazást kér a választmány részére, hogy amennyiben a 
költségvetésben e czélból felvett az állam, főváros és a 
tagok által felajánlandó összegek az ünnepségek költsé
geit nem fedeznék: a választmány a még hiányzó össze
get az ipartársulat lörzsvagyonáhól megszavazhassa és 
kiutalhassa.

Egyben jelenti, hogy eddig Kammer Ernő tisztelet
beli elnök 10(10, Gittek Frigyes ur 3000 koronát adomá
nyozott e czélra.

A közgyűlés a költségelőirányzatot egyhangúlag elfo
gadja, az elnök bejelentését lelkes éljenzéssel veszi tudo
másul, egyben felhatalmazza a választmányt, hogy amennyi
ben a szállodások és vendéglősök nemzetközi egyesületé
nek ez évi közgyűlése alkalmából rendezendő ünnepsé
gek költségei a költségvetésbe illesztett összegből az állam,
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egyesülete

székesfőváros és magánosok adományaiból fedezetet nem 
nyernének e czélra. a még kellő összeget az ipartársulat 
törzsvagyonából megszavazhassa és kiutalványozhassa.

VI. a napirend 5-ik pontjánál
a közgyűlés az elnökségnek, választmánynak és a 

számvizsgáló-bizottságnak a felmentvényl egyhangúlag 
megadja.

VII. Az indítványoknál bemutatja a választmány kö
vetkező indítványát, Glück Frigyes nagyérdemű szaktár
sunk indítványa alapján:

Határozza el a közgyűlés, hogy a polgármester veze
tése alatt szervezkedő idegenforgalmi egyesületbe az ipar
társulat alapító tagnak belépjen, s e czélra az ipartársulat 
pénztárából 1001) korona alapító-tagsági díjat megszavaz.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja és 
a kiutalásra az elnökséget felhatalmazza.

Vili. Elnök bemutatja Kriszt Fcrencz választmányi 
tagnak a választmány által egyhangúlag elfogadott és a 
közgyűléshez pártolólag felterjesztett Következő indítványát:

Vásároljon az ipartársulat a székesfővárosban ingat
lant a legutóbbi 25 éves korszak emlékére, s az ügy lebo
nyolítására hatalmazza fel a választmányt.

Többek hozzászólása után
a közgyűlés ezen indítványt elfogadja, s a határozat 

végrehajtásával a választmányt megbízza.
IX. Elnök bemutatja a Sz. V. K. P. K. 0. nyugdíj- 

s következő indítványát:
Mondja ki a közgyűlés, hogy az ipartársulat tagjai 

tanonczaik felvételénél szerződésileg kössék ki, hogy mi
helyt a lanoncz a 14 ik életévét betöltötte, a nyugdij- 
egyesülelbe belépni köteles és a 000 korona minimálisan 
biztosítandó nyugdíjigénynek megfelelő 4 kor. OS fdl. havi 
tagsági dijat jogosítva van a főnök a tanoneznak járó 
fizetéséből minden hóban a nyugdíjegyesület pénztárába 
befizetés végett levonni.

Ezen indítványnak a közgyűléshez pártolólag leendő 
beterjesztésére kérve Nagyságodat, vagyunk

Budapesten, 1902. márczius hó, Sz. V. K. P. O. nyug
díj-egyesülete.

Gundel János, mint első felszólaló mindenekelőtt el
ismeréssel hajlik meg az országos nyugdíj-egyesület humá
nus hivatása és működése előtt, de daczára annak, 
hogy az egyesület ténykedéséi kezdettől fogva a legnagyobb 
figyelemmel kisérte, maga is tagja és czéljait a legnagyobb 
odaadással támogatja és segíti elő, ezen indítványnyal 
szemben bizonyos aggályokat nem hallgathat el. Hálás 
köszönettel ismeri el Bokros Károlynak ezen egyesület 
érdekében kifejtett önzetlen és buzgó tevékenységét, (lelkes 
éljenzés), de kénytelen kijelenteni, hogy az indítványozó, 
bár a legnemesebb intenciók vezérlik is — véleménye 
szerint —- indítványával túl lőtt a czélon. Véleménye 
szerint sem a főnök alkalmazottját a belépésre, sem az 
ipartársulat, tagjait ezen kényszer gyakorlására nem 
kötelezné, s megtagadná ehhez való hozzájárulását maga 
a kormány is. Kötelessége azonban igenis minden vendég
lősnek, ki iparát szereti, s alkalmazottai sorsát szivén 
hordja, hogy minden egyes alkalommal figyelmeztesse őket 
a nyugdíj-egyesület hasznosságára, fontosságára, buzdítsa 
őket a belépésre, utalva az ipartársulati választmányra, 
melynek habár több előrehaladt kom, s nem egy rende
zett anyagi viszonyok közt is élő tagja van tisztán 
nemes példaadás czéljából testületileg lépett az országos 
nyugdij-egyesület tagjainak sorába. Igaz az is, hogy külö
nösen a mai nehéz viszonyok közepette minden vendéglős 
ki van téve ama veszélynek, hogy öreg napjaira tönkre 
menvén, nélkülözni, nyomorogni kénytelen, s hogy jó volna 
ezek sorsát valamikép biztosítani, ámde — eltekintve at
tól, hogy a tanonezok havi öt-hat forintnyi fizetéséből 
nem igen lehet még oly nemes czélra sem, mint a nyug
díj-egyesületi tagsági-díj levonásokat eszközölni — kény
szer kimondása helyett inkább ajánlja a figyelmeztetést,

jó indulalu rábeszélést. Az indítvány elfogadásának el
lene van.

Bokros Károly nehogy a kényszer szó téves magya
rázatra szolgáltasson alkalmat, mindenekelőtt a nyugdíj
egyesület központi igazgatóságának nevében beadott indít
ványának támogatására csak annyit kíván megjegyezni, 
hogy abban az igazgatóságban több oly vendéglős is helyet 
foglal, akik mint Stadler Károly, Petánovits József, Müller 
Antal, Eörster Konrád üzleteikben ezt a kényszert minden 
nagyobb kellemetlenség nélkül már gyakorlatilag is meg
valósították, s a kik nem vesznek fel üzleteikbe senkit, 
ha nem tagja a nyugdíj-egyesületnek, vagy nem kötelezi 
magát arra, hogy annak nyomban alkalmaztatása után tag
jává válik. Ez az egyszerű tény nemcsak bizonyítja, hogy 
indítványa nem okoz kellemetlenséget a főnöknek, hanem 
azt is, hogy az a gyakorlati éleiben is nagyobb nehézségek 
nélkül, sőt könnyen keresztül vihető. Meg van egyébként 
róla győződve, hogy ha van is az indítványban bizonyos 
kényszer, a kényszer alkalmazásáért maguk a pinezérek 
fognak annak idején gazdáiknak kezet csókolni, ha munka- 
képtelenné válván, rossz lábakkal és rossz tüdővel segélyre 
szorulnak. Csak a gondolattal kell megbarátkozni, a mi 
nem is oly nehéz, ha az ember meggondolja, hogy már 
a sokkal nyugodtabb és biztosabb életpályákon működő 
embertársa is — magánhivatalnokok, orvosok, ügyvédek, 
újságírók slb. is hasonló módon kívánnak gondoskodni 
jövőjük biztosításáról. Mennyivel inkább van erre szük
ség a pinezéri pályán, mely testet, egészséget öl, s a ven
déglős ipar terén, a hol a jövő esélyei oly bizonytalanok. 
Indítványának elfogadását ajánlja. (Helyeslés.)

Kása Géza felszólalása után, ki Bokros indítványát 
szépnek, jónak és hasznosnak mondta és csak a külföldre 
menő, onnan idővel visszatérő pinezérekre nézve kért
felvilágosítást.

Stadler Károly kért szót s megerősítvén Bokros ál
lítását, kijelentette, hogy üzletébe tényleg nem vesz fel 
oly pinezért, ki nem tagja a nyugdíj-egyesületnek, vagy 
meg nem Ígéri, hogy belép. Ezt ő teheti, ha akarja, sőt 
kívánja, hogy más is tegye meg, de ez mint morális köte
lesség, — a melyet a főnök saját akaratából tesz meg, 
egészen más valami, mintha a közgyűlés vagy éppen az 
alapszabályok mondanák ki, hogy a főnök köteles alkal
mazottját belépésre kötelezni. Itt legfeljebb egy bizonyos 
gyenge nyomás alkalmazásáról lehet csak szó, s még 
azt sem bánná, ha egyesek abba a helyzetbe jönnének, 
hogy külföldre menvén, befizetett tagsági-díjakat elveszte
nék, ami különben ki van zárva, mert mindenki aki fizetni 
akar, külföldről is befizetheti tagdíjait, vagy ha nem — 
gondoskodnak róla az alapszabályok, — hogy elmulasz
tott részleteit utánfizethesse. Hiszen éppen ezek a speciális 
üzleti életviszonyok okai annak, hogy a vendéglősök és 
pinezérek egy oly saját külön biztosító-intézetről gondos
kodtak, melynek alapszabályaiban az ő viszonyaikkal tör
ténik számítás. Az indítványt elfogadásra ajánlja.

Dr. Solti Ödön ügyész, m inta nyugdíj-egyesület jog
tanácsosa, hálás köszönettel fogadja Stadler Károly szavait, 
kinek szavai bizonyára hozzá fognak járulni a közgyűlési 
tagok ama meggyőződésének megerősítéséhez, hogy a köte
lező belépésnek kimondása a főnök és alkalmazottai kö
zötti jogviszonyt, miben sem érinti és hogy a Bokros-féle 
indítvány tulajdonkép nem is értelmezhető máskép, mint 
a milyen érteimet annak Gundel és Stadler adtak. Itt egy 
nem eléggé méltányolható, nagy társadalmi kötelesség 
beváltásáról van szó, s meg van róla győződve, hogy kellő 
felvilágosítás után a pinezérség komoly elemei — ha oly 
csekély is volna fizetésük, hogy abból a nyugdíj egyesü
leti tagsági-díj fejében mitsem lehetne levonni — a saját 
keresetükből és zsebükből szívesen fogják az esetleges 
hiányt pótolni.

A közgyűlés Bokros Károly indítványát egyhangúlag el
fogadta és annak foganatosításával a választmányt megbízta.
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X. Elnök bejelenti, hogy az alapszabályok által élőit t 
időben több indítvány be nem érkezett. Közvetlen a köz
gyűlés előtt egy jegyzőkönyvi kivonat érkezett be a vendég
lősök jégszükségletének beszerzési módjai tárgyában.

Kérdést intéz a közgyűléshez, óhajtja e azt tárgyal
tatni.

A közgyűlés egyhangúlag napirendre tűzi az elké
setten beadott indítvány tárgyalását.

Elnök felolvastatja a következő jegyzőkönyvet:
Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten, 1902. évi április 

hó 2-án a Miakits-féle vendéglő helyiségében a budapesti 
vendéglősök által a jégszükséglet beszerzése tárgyában 
összehívott értekezleten.

Jelen voltak : Gyáky Mihály, Schneller Gyula slb.
Az értekezlet egyhangúlag megválasztotta: Elnökké 

Szabó Antal, társelnökké Sinkétz Ádám, jegvzővé Csengery 
Sándor urakat.

Elnök az ülést megnyitván, az értekezlet tárgyának 
előadásával megbízza Gyáky Mihály urat.

Gyáky Mihály előadja, hogy tekintve a fővárosi ven
déglősök rossz üzlet menetéi, a drága sör és jégárakat, 
f. hó 1-én több fővárosi vendéglős eljárt a köz érdeké
ben a sörgyárosoknál s arra kérte őket, hogy nehéz hely
zetűken legalább azzal könyítsenek, hogy a jégszükségíe- 
tet minden egyes sörgyáros a vevőjének mélermázsánként 
1 kor. 00 fillér árért szállítsa, a mely ár mellett a sörgyár 
tisztességes haszonra tesz szert, s legalább a vendéglősök 
is existálni tudnak. A sörgyárosok ezen kérelmet nem 
teljesítették s ép ezért ajánlja egy közös actió megindítását.

Többek hozzászólása után elnök szavazás alá bo
csátja a következő indítványt:

Mondja ki az értekezlet, hogy egy tizenkét tagú bi
zottságot küld ki, amely bizottság a f. hó 3-án tartandó 
ipartársulati gyűlésen megjelenvén, az ipartársulatot kérje 
fel a velük együtt való működésre a következőkben, s a 
mennyiben az ipartársulat megtagadná az együtt műkö
dést, úgy a kiküldött bizottság egyedül járjon el, még 
pedig első sorban a sörgyárosoknáí, s kérje fel őket barát
ságos utón arra, hogy vendéglős vevőiknek a jeget méter
mázsánként házhoz szállítva 1 kor. 00 fillérért adják.

Amennyiben a sörgyárosok ezen kérelem teljesítését 
megtagadnák, mondja ki az értekezlet elvben a sör kimérés 
beszüntetését, s bízza meg a bizottságot azzal, hogy egy 
újabb értekezletet hívjon össze, a melyen megszövegez- 
tcssék egy kötelező nyilatkozat, amely szerint minden 
egyes aláirt vendéglős kötelezi magát a kitűzendő batár
időre a sörkimérés beszüntetésére, hozzá fűzvén azt, hogy 
az aláírás csak az esetben lesz kötelező erejű, ha legalább 
1500 budapesti vendéglős kötelezi magát erre.

Végül az évről-évre megújuló jégbeszerzési bajok 
végleges orvoslására: bízza meg az értekezlet a kiküldött 
bizottságot azzal, hogy indítványt terjeszszen elő egy a 
budapesti vendéglősök állal alakítandó «Jéggvár> rész
vénytársaság tárgyában az újabban összehívandó értekez
leten.

Elnök indítványa egyhangúlag elfogadtatok s a 12 
tagú küldöttség mégválasztatik.

Elnök az ülést berekeszti.
Kelt mint fent. Aláírások.
Gyáky Mihály szóval is megindokolja a jegyzőkönyv

ben előterjesztett kérelmet, előadja, mily nagy sulylval 
nehezedik főleg a kisebb vendéglősökre a jégbeszerzés 
a mai magas árak folytán, kéri a közgyűlést, hogy tegye 
magáévá az indítványt és sürgősen intézkedjék, hogy a 
vendéglősök a jeget olcsón szerezhessék be.

Elnök sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy a mozgalom 
előkészítői nem jöttek egyenesen az ipartársulathoz, mely
nek vezetősége már akkor intézkedett a jégkérdésnek ki
elégítő megoldása iránt, mikor a mozgalomról még szó 
sem volt. Elnök és Gittek Frigyes már tárgyalásokat foly
tatnak a sörgyárakkal, s van is kilátás arra, hogy a sör

gyárak önbesz.rzési árban, minden haszon nélkül fog' 
ják a tőlük vásárló vendéglősöknek a szükséges meny- 
nyiségü jeget rendelkezésre bocsájtani. A sörgyárak 
megvették a csorbai-tó jegét, a ineív a magas szállí
tásid^ folytán vaggononként a sörgyáraknak is 90—92 
írtba kerül. A tárgyalások még folyamatban vannak és 
kilátás van arra, hogy már a legközelebbi napokban ked
vező eredményt fog közölhetni.

Elnök előterjesztése közben eléggé nem sajnálható 
s az egész közgyűlést mélyen felháborító incidens történt, 
ugyanis Gyáky arra vetemedett, hogy Glück Frigyest, az 
ipartársulat egyik legkiválóbb tagját sértő sértő szóval 
illette.

Müller Antal indítványt tesz, hogy Gyákv Mihály a 
közgyűlés tekintélyét mélyen sértő magaviseletéért záras
sák ki az ipartársulat tagjai sorából és ajánlkozik, hogy 
az általa befizetett összes tagdíjakat a sajátjából fogja 
neki megtéríteni.

Stadler szintén megbotránkozásának ad kifejezést, 
csatlakozik Müller indítványához azon módosítással, hogy 
a kizárást a választmány az esetre mondja ki, ha Gyáky 
Glück Frigyestől és a közgyűléstől záros határidő alatt 
Írásban bocsánatot nem kér.

Bokros a felháborodás benső hangján emel szót, s 
midőn megbotránkozásának ad kifejezést, az ipartársulat
ban eddig páratlan eset fölött, indítványozza, hogy a köz
gyűlés Glück Frigyes iránti bizalmának, ragaszkodásának 
és határtalan tiszteletének jegyzőkönyvileg adjon kifejezést.

Miután még Satzinger és Csöbör, mint a 12 tagú 
küldöttségben Gyáky társai, kifejezést adtak Gyáky eljárása 
fölötti élénk sajnálkozásuknak és a küldöttség nevében a 
közgyűléstől bocsánatot kértek:

a közgyűlés a jégbeszerzés lehető kedvező megoldá
sát a választmányra bízza, egyben elfogadva a Müller és 
Stadler indítványát, utasítja a választmányt, hogy Glück 
Frigyesnek és a közgyűlés tekintélyének a kellő elégtételt 
megszerezze, végül Bokros Károly indítványához képest 
Glück Frigyes iránti határtalan nagyrabecsülésének jegyző
könyvileg ad kifejezés.

XI. Drechsler Nándor panaszolja a borpinczékkel 
űzött visszaéléseket és kéri a közgyűlést, hogy e tekin
tetben járjon közbe a pénzügyi kormánynál orvoslás 
végett.

Doktor László csatlakozik a felszólaláshoz, s maga 
részéről is több visszaélést említ fel.

Elnök felemlíti, hogy az ipartársulat figyelmét e 
visszaélések el nem kerülték, l ett is már — sajnos czélra 
nem vezető — lépéseket a pénzügyi kormánynál. Kéri a 
felszólalót, hogy konkrét eseteket jelentsen be az ipar
társulatnál.

Titkár figyelmezteti a felszólalót, hogy Benedek Já
nos képviselő urnái is jelentse be a visszaélést, ki a 
pénzügyi tárcza tárgyalásánál a vendéglősök panaszaira 
kiváltkép fel akarja hívni a miniszter figyelmét.

Miután Drechsler megnyugvással tudlul veszi a fel
világosítást,

a közgyűlés a kérdés felett napirendre tér.
Elnök, miután több tárgy napirenden nincs, meg

köszöni a számos megjelenést és a közgyűlést bezárja.
A közgyűlés elnök éljenzésével oszlik szét.
Kelt mint fent.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata 1902. május hó 
12-iki üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Karnmer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Vincze 
Lajos, Maloschik Antal, Kramer Miksa, Jahn Ede, Krist 
Fercncz, Bokros Károly, Förster Konrád, Ebner Ferencz, 
Prindl Nándor, Bittner Alajos, Wilburger Károly, ifj.
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Kommer Ferencz, Nősek Ignácz, Glück Frigyes választ
mányi tagok, Poppel Miklós titkár.

Távollétöket igazolták: Barabás József, Fürst Tiva
dar, Schnell József, Simon Pál, Tóth József, ifj. Krist 
Ferencz. Blaschka István.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Bokros Karoly és Jahn Ede urat kéri fel; azután 
bejelenti, hogy a választmány egyik buzgó tagját: Barabás 
Józsefet igen nagy csapás érte nejének hirtelen elhalálozása 
által. Dicsérettel emlékezik meg az elhunytról, mint volt 
kitűnő vendéglősnéről. Indítványozza, hogy a választmány 
a mélyen sújtott tagtárshoz részvétnyilatkozatot intézzen 
s az elhunyt ravatalára koszorút helyezzen.

Ezenkívül bejelenti, hogy a vendéglős iparnak még 
egy buzgó munkását, aki sok év óta egész tehetségét 
ezen ipar érdekeinek szenteli — sújtotta a végzet mély 
gyászszal. Ugyanis a jelenlevő Kiss Lajos úr édesanyját 
veszítette el a napokban. Meg van győződve — úgymond 
— hogy az egész választmány hozzájárul, midőn Kiss 
úr irányában is őszinte részvétét nyilvánítja.

A választmány elhatározza, hogy Barabás Józsefhez 
az őt ért súlyos csapás alkalmából részvétnyilatkozatot 
intéz. Elnök urat pedig felkéri, hogy az elhunyt ravatalára 
a választmány nevében koszorút tétessen.

Kiss Lajos úr irányában osztozik az Elnök úr által 
kifejezett részvétnyilalkozalban.

II. A folyó évi április hó 3-án tartott XVIII. évi 
rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv előterjesztetvén, 
elnök azt a kérdést teszi fel : van-e valakinek a jegyző
könyv ellen észrevétele?

A jegyzőkönyv ellen észrevétel nem tétetvén, hitele
síttetett; megszerkesztéséért pedig — Elnök indítványá
hoz képest — dr. Solli Ödön ipartársulati ügyész úrnak 
köszönetét szavaztatott.

III. A közgyűlés határozatai folytán szükségessé váll 
intézkedések tárgyában elnök a következőket jelenti:

A székesfőváros polgármesteréhez értesítést intézett, 
hogy az ipartársulat a helyben szervezkedő idegenforgalmi 
egyesületbe 1000 korona alapító tagsági díjjal belép.

A házvétel ügyben jelenti, hogy Barabá; József és 
Wilburger Károly urakkal együttesen megnézett egy igen 
alkalmas helyen fekvő eladó házat, melynek telke 279 
□  öl s ebből 230 □  öl a beépített terület. A ház a IX. 
kerületben, Erkel-utcza 3. szám alatt van, még négy évig 
adómenles, tehát mintegy 10 éves épület lehet. Jelenleg 
elhanyagolt .állapotban van s így műszakilag meg kell 
vizsgáltatni. Ára 00.000 forint, azonban ő azt hiszi, hogy 
82.000 forintért meg lehet kapni, s ez esetben igen jó 
vétel lenne. E véleményének igazolására felsorolja egy 
kimutatásból a bérbeadóit bolt és lakóhelyiségeket.

A választmány az elnök ur jelentését és a házvétel 
iránt tett eljárását köszönettel veszi tudomásul, s ez utóbbi 
ügyben a további eljárásra egy bizottságot küld ki, mely
nek tagjaivá Krist Ferencz, Wilburger Károly, Vincze 
Lajos és Maloschik Antal urakat választja.

Az országos nyugdíjegyesület javaslatára vonatkozó 
közgyűlési határozat végrehajtása érdekében elnök leg- 
czélszerübbnek vélné, ha Bokros Károly ur mint a nyug
díj-egyesület elnöke többed magával a legalkalmasabbnak 
látszó módon érvényt szerezne a közgyűlés határozatának.fényt szerezne a közgyűlés

Minthogy Bokros Károly e feladatra készséggel vál
lalkozik, a választmány az elnök javaslatát egyhangúlag 
elfogadja.

IV. Bemutaítatott: 1) a székesfővárosi tisztviselők 
otthonától érkezett levél, melyben köszönetét mond az 
ipartársulat 20 koronás adományáért;

2) a «Durable» magyar gázizzófény szövetkezettől 
érkezett átirat, melyben az ipartársulati irodában hasz
nálatban levő izzótestek díjmentes jó karban tartására 
ajánlkozik;

3) Kerscháncz Ferencz vendéglős levele, melyben

bejelenti, hogy elköltözés miatt kilép az ipartársulatból;
4) Braun Ármintól a Stubnya fürdő bérlőjétől érke

zett levél, melyszerint az ipartársulat tagjai részére kivé
teles fürdő kedvezményeket ajánl fel;

5) a Budapesti önkéntes mentő-egyesület folyó évi 
május hó 11. napjára kitűzött, XV. évi rendes közgyű
lésére szóló meghívó.

A választmány mindezt tudomásul véve elhatározza, 
hogy a «Durable» neveze'ü szövetkezet ajánlatát elfogadja, 
a díjmentes kezelésért köszönetét nyilvánítja s erről ne
vezett szövetkezetét Írásban értesíti.

A Stubnya fürdő bérlője által felajánlott kivételes 
fürdő kedvezményeket az ipartársulat Értesítőjében közzé
tételi, ajánlattevőnek pedig szintén irásbelileg köszönetét 
nyilvánítja.

Az önkéntes mentő-egyesület közgyűlésére szóló 
meghívó már tárgytalanná vált.

V. Elnök bemutatja:
1) a budafoki «Unio» gyufagyárnak, továbbá Domány 

aradi borkereskedő ezégnek a szállodások nemzetközi 
egyesülete részére szóló meghívását;

2) úgyszintén az előbb említett egyesület elnökétől 
érkezett levelet, melyben a felügyelő tanács nevében kö
szönetét mond a budapesti közgyűlés alkalmára tervezett 
s neki megküldött programméri;

3) végül a kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 
közvetlenül az ipartársulathoz intézett, s a nemzetközi 
szövetség közgyűlésének tagjai részére engedélyezett vas
úti kedvezményekre vonatkozó leiratát.

Mindez tudomásul vétetvén, illetékességből kiadatik 
a szállodások nemzetközi egyesületének közgyűlését elő
készítő bizottságnak.

VI. Elnök az előbbi ügygyei kapcsolatban bejelenti, 
hogy a Dreher alapítvány 810 koronát tevő kamatai 
negyven elszegényedett ipartársulati tag között kioszlat
tak. Egyszersmind bemutatja a kiosztást tanúsító kimu
tatást azzal a javaslattal, hogy az alapítóhoz intézendő 
értesítő levélben czélszerü volna Dreher Antalt egyúttal 
arról is értesíteni, hogy a szállodások nemzetközi egye
sülete a folyó évben Budapesten tartja közgyűlését, és 
felkérni, hogy a közgyűlés czéljára valamely nagyobb 
összeget adományozzon.

A választmány az elnök javaslatát egyhangúlag el
fogadja, s a Dreher Antalhoz intézendő levél mielőbbi 
megszerkesztésére az elnökséget felkéri és elhatározza, 
hogy azt küldöttségileg fogja Dreher Antalnak át
nyújtani.

VII. Elnök előadja, hogy Dr. Benedek János ország- 
gyűlési képviselő a folyó év május 5-iki országgyűlésben 
lelkes beszédet tartott, s ezen közben kiváló indokolás 
mellett védelmébe vette a vendéglős ipart, a kormány 
kicsinylő bánásmódjával s a pénzügyi hatóságok sanyar
gató eljárásával szemben.

Ezután a kéznél levő országgyűlési értesítőből fel
olvastattak az elnök által említett beszédnek a vendég
lős iparra vonatkozó kiemelkedő részei.

A választmány a felolvasott beszédre Dr. Benedek 
János lelkes éljenzésével felel és elhatározza, hogy ne
vezett képviselő inhoz köszönő iratot intéz, melyben há
láját fejezi ki a vendéglős ipar iránt tanúsított élénk ér
deklődéséért és annak pártfogásáért, s egyúttal felkéri, 
hogy ezen jó indulatát a jövőre nézve is tartsa fenn. A 
köszönő iratot küldöttség fogja átnyújtani.

VIII. Titkár bejelenti, hogy Budapest székesfőváros 
tanácsa a 69163/VI. szánni határozattal megküldte az ipar
társulatnak a törvényhatósági bizottság 19(11. évi novem
ber hó 13-án tartott közgyűlésében 1322/901 kgy. számú 
határozattal az 1902. évi január 1-től számított három 
évre megállapított, s a m. kir. belügyminiszter által 
134760/901/III. szám alatt jóváhagyott járdafoglalási díj 
táblázatot. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a díjtáblá
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zat közzétételét az ipartársulati «Értesítő* utján már 
megkezdte.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
IX. Titkár bejelenti, hogy Budapest székesfőváros 

tanácsa a folyó évi április hó 2 án tartott ülésében kelt 
13482/902. elnöki számú határozattal arról értesíti az ipar- 
társulatot, hogy a szállodások nemzetközi egyesülete által 
a folyó év szeptember havában Budapesten tartandó köz
gyűlés czéljára 10.000 korona megszavazása iránt a tör
vényhatóság közgyűlésének előterjesztést teend.

Tudomásul vétetvén, megfelelő eljárás végeit kiada- 
tik a nemzetközi egyesület közgyűlését előkészítő bizott
ságnak.

X. Előterjesztetett a kereskedelemügyi m. kir. mi
niszternek közvetlenül az ipartársulathoz intézett, a ven
déglősipar gyakorlására szóló engedélyek szabályozása és 
a pénzügyminiszter által az italmérési engedélyek kiszol
gáltatására vonatkozólag tett kijelentések tárgyában kell 
9424/902./VIII. számú leirata.

Elnök ezen leiratra vonatkozólag megjegyzi, hogy az 
abban foglaltak szerint annyit elértünk, hogy a pénzügy- 
igazgatóság a kormány részéről az italméréssel elkövetett 
visszaélések szigorú ellenőrzésére utasíttatott, és hogy az 
italmérést ezentúl másféle üzletekkel kapcsolatban egy- 
átalán nem, hanem csak teljesen elkülönített helyiségben 
szabad gyakorolni.

Helyeslőleg tudomásul vételik.
XI. Titkár bemutatja az országos iparegyesület.......

számú átiratát, melylyel az megküldi az ipartársulatnak 
a kereskedelemügyi m. kir. miniszter . . . .  szám alatt ki- 
bocsájlott, az italmérők által gyakorolt élelmi czikk el- 
árusilásra, viszont az élelmi czikk elárusítók által gyako
rolt italmérésre vonatkozó rendeletének másolatát és azt 
a kérdést veti fel, nem ütközik-e a rendelet a vendéglő
sök ipari jogába, és nem szükséges-e, hogy esetleg lépések 
tétessenek, mely utóbbi esetben készséggel felajánlja köz
benjárását.

Glück Frigyes megjegyzi, hogy ezen ügyet előbb az 
elnök tudomására kellett volna juttatni, hogy előzetes 
tárgyalás után kerüljön a választmány elé, mert egyszeri 
felolvasás után ilyen ügyet nem lehet elbírálni.

Titkár előadja, hogy az ügy beérkezése óta nem volt 
választmányi ülés s igy csak ma tűzhette napirendre.

Elnök úrral közölte, a beérkezés után azonban elnök 
ur a múlt napokban minden idejét kizárólag a szállodá
sok nemzetközi egyesülete közgyűlése ügyének szentelte.

A választóiéin elhatározza, hogy az ügy mielőbbi 
véleményezés végett kiadatik Dr. Solti Ödön ipartársulati 
ügyésznek.

XII. Bemutaltatott a pesti hazai első takarékpénz
tár egyesület 17,169/902. számú értesítése, mely szerint 
az ipartársulat által vásárolt 2270. számú, 100 forint név
értékű 4°/0-kal kamatozó egyesületi kötvény folyó év 
október hó 1-ére kisorsoltatok

Tudomásul vétetvén, nevezett takarékpénztár felké
retik, hogy annak idején a kisorsolt kötvényt beváltsa; 
az elnökség pedig, hogy a kisorsolt helyett uj kötvényt 
vásároljon.

Felolvastalott a magyar országos pinezéregyesület 
igazgatóságának átirata. Nevezett igazgatóság ezen átirat
ban értesíti az ipartársulatot, hogy a budapesti pinezér- 
egylet 1901. évi május hó 8-án tartott rendes évi köz
gyűlésén hozott határozattal, átvette a magyar orszá
gos pinezéregyesület szervezésének vezetését és hogy 
utóbb nevezett egyesület az országos egyesülethez csat
lakozott. Egyúttal beküldi az egyesület folyó évi február 
hó 24-én tartott rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvét 
és a magyar országos pinezéregyesület alapszabályainak 
egy példányát.

Az ügyhöz Elnök szól legelőbb s a maga részéről 
igen különös eljárásnak találja azt, hogy a budapesti

pinezéregyesület az országos pinczéregyesülettel egybe
olvadt ; annál inkább, mert értesülése szerint a buda 
pesti pinezéregyesület tagjai korlátozva vannak régi joga
ikban, sőt bizonyos feltételek által kényteleníttetnek az 
országos egyesületbe való belépésre.

Szerinte ezen esetnél felmerül a vagyoni kérdés is, 
mert például meg nem engedhetőnek tartja azt, hogy 
a budapesti pinezéregyesület 68 év óta gyűjtött vagyo
nát esetleg föláldozza az országos egyesületnek. Tehát az 
a kérdés, hogy az ipartársulat a történtek után milyen 
álláspontot foglaljon el.

Glück Frigyes mindenekelőtt nagy hibának tartja azt, 
hogy a budapesti pinezéregyesület az egybeolvadás meg
történte előtt nem értesítette szándékáról az ipartársulatot.

A maga részéről határozottan helyteleníti az egybe
olvadás tényét, mert a budapesti pinezéregyesület e lépése 
mivel sem indokolható. Hiszen a budapesti pinezéregye- 
sületnek egész más feladata volt, mint az országos egye
sületnek. A budapesti egyesület tisztán helyi érdekeket 
képviselt és oldott meg, olyanokat, melyeket az országos 
egyesület sem nem képviselhet, sem meg nem oldhat, mert 
annak helyi ügyekkel nem, hanem csakis országos érdekű 
ügyekkel szabad foglalkoznia, isppen azért rendkívül el
hibázott dolog a helyi egyesületek egybeolvadása az or
szágos egyesülettel. A helyi egyesületeket fenn kell tar
tani a helyi érdekek ápolása végett. Azonban egy hatal
mas országos testület szervezése ezéljából szükséges, hogy 
minden ily egyesület egyúttal belépjen az országos egye
sületbe. Példa rá a vendéglősök országos szövetsége, 
melybe az ipartársulatok is belépnek, a nélkül, hogy e 
miatt helyi jelentőségüket elveszítenék, vagy éppen meg
szűnnének, hanem tisztán az országos szövetség erősíté
sére törekednek.

Véleménye szerint mindezek ellenére az ipartársulat 
egyelőre csak figyelő álláspontot foglalhat el, mert hiszen 
a budapesti pinezéregyesület tagjainak egyrésze úgyis 
megfelebbezte az egybeolvadásra vonatkozó közgyűlési 
határozatot.

A választmány a hallottak után az egybeolvadás 
tényét helyteleníti, azonban elhatározza, hogy a körül
ményekhez képest egyelőre csak figyelő álláspontot foglal el.

XIV. Előterjesztetnek a segély iránti kérvények.
A választmány a folyamodók közül Weisz Adolfnak 

20 koronát, özv. Sonecker Sándornénak 40 koronát, Tóth 
Mihálynak pedig 5 kor. havi segélyt engedélyez. Auguszt 
Jánost segélyben nem részesítheti, mert folyamodó nem 
volt tagja az ipartársulatnak.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befeje
zést nyert.

K ü lö n fé lé k .
Járdafog la lás. Budapest székesfőváros törvényhatóságá

nak a járdafoglalási dijak megállapítása tárgyában hozott 
határozatát a kormány 134,7601901—111. sz. leirattal jóvá
hagyta. Az uj díjszabást itt közöljük:

(Folytatása az előző számban megjelent közleménynek.)
Az V. kerületben: Eötvös- és Vigadó-tér, Ferencz 

József-rakpart között 10 K, Alkotmány-utcza, Váczi-körut 
és Lipót-körut 9 K, Erzsébettér, Ferencz József-tér 750 
K, Vigadó-utcza és egyebütt 650 K.

A VI. kerületben: Andrássy út az Oktogonig bezáró
lag 8 K, Váczi körút 5'67 K, Andrássy-ut az Oktogonon 
túl 5 K, Teréz-körut 667 K, Gyúr- és Nagymező-utcza 
434 K, Izabella és Eölvös-utcza 334 K, egyebütt 247 K.

A VII. kerületben: Károly körút 8’50 K, Erzsébet- 
körut 8’50 K, Kerepesi-ut a Sip-utczáig 7 50 K, Kerepesi
ül a Sip-utczától az Erzsébet-körutig 5 K, Kerepesi-ut az 
Erzsébet-köruttól a vegéig 5 K, a csömöri-utnak a Rot- 
tenbiller-ulczától az Aréna-utig terjedő részén 4 K, az
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Aréna-utnak a Csömöri-ut és István-ut közötti részén 4 
K, a Rottenbillerutczának a Kerepesi-ultól a Damjanich- 
utczáig terjedő részén 4 K, a Damjanich-utczában 4 K, 
egyebütt 2 K.

A VIII. kerületben: A Muzeum-köruton 8 <50 K, a 
József-köruton 7 50 K, Kerepesi-ut az Eszterházy-utczáig 
7*50 K, Kerepesi ut az Eszterházy-utczától a József-kör- 
utig 7'50 K, Kerepesi-ut a József-köruton túl a végéig 5 
K, Üllői-ut a József-körutig 7'50 K, Üllői-ut a József- 
köruton túl 5 K, a többi utczákban a József-köruton belül 
5 K, a többi utczákban a József-köruton kívül 250 K.

A IX. kerületben: A Vámház-köruton és a Calvin- 
téren 5 K, a vásárcsarnok környékén, azaz a Csepelrak- 
parton, Csarnok-téren és a Csillag-utczában 3 K, a Eerencz- 
köruton, az Ültői-ut és Tompa-utcza között 3 K, a Ferencz- 
körut a Tompa- és Soroksári-utczák közt 2 K, Üllői-ut a 
Ferencz-körutig 3 K, Üllői-ut a gróf Haller-utczáig 2 K, 
a Soroksári utcza a körútig 3 K, Soroksári-utcza a Ferencz- 
köruttól és a Mester-utcza kezdetétől a gróf Haller-ut
czáig 2 K, egyéb belterületen a gróf Haller-utczáig 1*50 
K, a gróf Haller-utczán kívül eső területen 1 K.

A X. kerületben-. Az egész kerület területén 1*20 K.
Egy alkalommal a közgyűlés az érvényben levő, 

1898. évi május hó 4-én 602. sz. a. hozott s a m. királyi 
belügyminiszter ur által 1899. évi április hó 4-én 29033. 
sz. a. jóváhagyott járdafoglalási szabályrendelet 7. §-ának
1. pontját, mely a következőképen szól: «A járdafogla
lásra kiadott engedélyek csakis egy nyári évadra, — mely 
április hó 15-től október hó 15-ig terjed — érvényesek, 
az ezek iránti kérvények minden év február hó 15-ikéig 
benyújtandók s ezek az év márczius 15-ig elintézendők.» 
Dr. Vázsonyi Vilmos biz. tag indítványára a következő- 
képen módosíttatik: Járdafoglalásra kiadott engedélyek 
csakis egy nyári évadra, — mely április 1-től október hó 
31-ig terjed — érvényesek, az ezek iránti kérvények 
minden év február hó 15-ig benyújtandók s ezek az’ év 
márczius 15-ig elintézendők.*

Ezen szabályrendelet módosítás törvényszerű köz
hírré tétel után a kormányhatósági jóváhagyás kieszköz
lése végett a nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter úr
hoz felterjesztendő. Miről a tanács a további intézkedések 
megtétele végett az iratok kiadásával érlesittetik. Kelt 
Budapesten, a székesfővárosi törvényhatósági bizottság 
1901. évi november hó 13-án tartott közgyűléséből.

A S tu b n ya -fü rd ő  b é r lő je  alábbi levelet intézte 
az ipartársulalhoz. Stubnya-fürdő, 1902. évi márczius hó 
13. A budapesti vendéglősök szövetkezete Tekintetetes 
Elnökségének Budapesten. Tisztelettel van szerencsém 
értesíteni, hogy az általam bérelt Stubnya gyógyfürdőben a 
T. szövetkezet által megnevezendő tagja részére, egy szabad 
helyet adományozok, mellyel szabad lakás, a szükséges fürdők 
szabad használata, ingyen orvosi gyógykezelés cs a gyógy és 
zenedíj fizetése alóli felmentés vannak összekötve. Ezen fürdő
használat Julius és Augusztus hónapok kivételével bármell. 
időben igénybe vehető. Ezenkívül a szövetkezet minden tagje 
és annak családtagjai részére, Julius és Augusztus hónapol 
kivételével, a szabályzatilag megállapított szoba és fürde 
árakból 30'j^-os engedményt engedélyezek. Tekintettel arra 
hogy a mi iparunk magával hozza a csúz és köszvénj 
megbetegedéseket, melyeket ezen gyógyfürdő meglepőcr 
gyógyít, kérem ezen elhatározásom szives tudomásul vételét 
Tisztelettel. Braun Ármin.

K im u ta tá s  a budapesti ipari munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett vendéglősiparra vonatkozó kínálat és 
keresletről. Férfi-munka kereslet: pinezér 6, csapos és 
borfiu 19, bérszolga 14.
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LOWENSTEIN M. (hiihíli)
czégtulajdonos:

L Ö W E N S T E I N  P . N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 
és Fiilöp Szjsz Coburg Gothai herczeg Ö kir. fensége 

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-utcza 7.

ajánlja nagy raktárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző b o rt: 

Madeira, Marsalla, Sherryt, 

Kizárólagos főraktár az
„Anglo Continenthal Thee Associatioa“-nak 
legjobb fekete teákban, valódi Jamaika fűm.

-e&!
t s w i  í

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

legtisztább égvinyu
SR1MJMST

legjobb asztali- és üdítő ital,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél,
gégebajokuál, gyomor- és hólyaghu

rutnál.

Nattoili Beillik, kailsbad fe bdapti,



P E Z S G Ő CHAMPACNER

4<
1I
4

11

L O U IS  F R A N C O IS  &  C o .
PROMONTOR.

11 I I n

Kitüntetések:
P aris  I8 8 9 . ezüst-érem. 
Nizza I8 9 0 . arany érem. 

LÍ8Sabon I8 9 0 . Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Tem esvár, nagy arany-érem.

Auszeichnungen:
P aris  I8 8 9 . SILB. medaille

Nizza i8 9 0 . gold. medaille 
Lissabon I8 9 0 . Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Tem esvár grosse gold. medaille

i i 11 i i

F ő k é p v is e lő k :  —  G e n e r a l - V e r t r e t u n g :

R U D A és b l o c h m a n n
B U D A P E S T , A k a d é m i a - u t c z a  16.

»»»»»)»»»»»»
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M in d e n n e m ű  e z é l o k r a  s z o l g á l ó

jé g s z e k ré n y e k e t,
sör- és borkimérő-készülékeket pinczevezetékkel vagy anélkül.

Jíutőtdepeket és jéggyárló-berenöezéseket
(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőleg csekély, 

ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

D r. WÁGNER és TÁRSAI
=  egyesült gyárak, mint b e té t i  tá r sa sá g ;. ——

B udapest, IX ., *1 in ó d y -u tc za  3-
BÉCS, XVIII. Bez., Schoppenliaiierstrasse No 45. g ö g

S t a n i o I k u p a k g  y a r. =  P i ti c i  e f e I s z e r e I ó s i c z ik k e k .  
Szikviz-gyár berendezések, o Kedvező fizetési feltételek.

Bárm elyik rég i jégszekrény olcsón felszerelhető  takarékhütŐ Y tl.
1 ■ P r o s p e k tu s  in g y e n  és  b é r m e n t v e .  = = = = =

Első Magyar Részvény Serfozőtle
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

F en n á ll 1 8 5 4  óta.
Az 1900. évi p árisi v ilá g k iá l lí tá s o n  collective a  legnagyobb  érem m el (Grand prix) k itü n te té s t  n y e rt.

D IS Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6
V á ro s i i r o d a :  V il i .  k e rü le t ,  E S T E R H Á Z Y -U T C Z A  6. s z á m .

Ajánlja: ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaCZkSÖreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
=■■■. Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfözödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter.
A z o r s z á g  m in d e n  ré s z é b e n  s ö r r a k tá r o s o k  á lta l v a g y u n k  k é p v is e lv e ;  
n a g y o b b  r a k tá r a in k  A ra d - ,  S z e g e d - ,  M is k o lc z - ,  K o lo z s v á r - .  N a g y v á ra d - ,  

N y íre g y h á z a - ,  T e m e s v á r -  és  D e b re c z e n b e n  v a n n a k .

Hordósör-megrendelés: Budapestre, te lefon-szám  5 2 — 5 9 . 
Hordósör-megrendelés: Vidékre, te lefon-szám  5 2  — 6 0 . 

Palaczksör-megrendelés: te lefon-szám  5 6 —58.

t5

Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, Soroksári-utcza 5. sz.
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