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I p a r t á r s u l a t i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv, felvétetett a ^budapesti szállodások, vendég

lősök és korcsmárosok ipartársulata* által 1903. évi márczius 
hó 7 én és folytatólag 13-án délután 4 órakor az ipartár
sulat hivatalos helyiségében, Gundel János elnöklete alatt 
tartott választmányi ülésről.

Jelen voltak: Mehringer Rezső pénztárnok, Glück 
Frigyes, Biltner Alajos, Lippert Lajos, Ebner Ferencz, 
Ehtn János, Schnell József, Prindl Nándor, Blaschka István, 
Nősek ígnácz, Bokros Károly, Maloschik Antal, Wilhurger 
Károly, Krammer Miksa, Petanovits József, Föl ster Konrád, 
Krist Ferencz, Kommer Ferencz választmányi tagok, dr. 
Solti Ödön ügyész, Poppei Miklós titkár.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Prindl Nándor és Krist Ferencz urat kéri fel.

II. Az 1903. évi február hó 5-én tartott ülésről fel
vett jegyzőkönyv felolvastatván,

a felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetett és hite
lesíttetett.

III. Elnök a felolvasott jegyzőkönyvben foglalt hatá
rozatokra vonatkozólag jelenti, hogy özv. Szlovánénak az 
előző ülésben engedélyezett és még gyűjtés által szaporo
dott segélyösszeget megküldte ; azonkívül közbenjárására 
Szlováné már felvétetett a szegények házába.

Tudomásul vétetett.
Jelenti továbbá, hogy Koch József az alelnöki tiszt

séget elfogadni késznek nyilatkozott.
Örömmel vétetett tudomásul.
Jelenti végül, hogy a IV. kér. Zöldfa utcza 9. számú 

ház megvétele czéljából helyszíni szemle tartatván, meg- 
állapittatott, hogy a kérdéses ház az ipartársulatnak nem 
ajánlható; mert átalakítása — sajátságos fekvésénél fogva 
— igen nagy befektetést tenne szükségessé, azonkívül jó
karba helyezése is sok költséget igényelne.

E kérdés körül hosszabb eszmecsere fejlődvén, a 
többség véleménye alapján kimondatott, hogy a szóban 
forgó épület az ipartársulat részére nem képezne jó vé
telt. Minnélfogva a házvételi bizottság újból felkéretett, 
hogy alkalmasabb épület után kutasson.

IV. Bemutattalolt a budapesti ipari munkaközvetitö intézet 
végrehajtó-bizottságának 1903. évi január hó 28-án, vala
mint az ugyanazon intézet választmányának utóbb tartott 
üléséről szóló hivatalos tudósítás.

Tudomásul vétetett.

V. Bemutattalolt a községi alkalmazottak országos rok
kant és nyugdíj szövetkezetétől érkezett felhívás.

Tudomásul vétetett.
VI. Bemutatlatott az iparpártoló szövetség szervező

bizottságától érkezett felhívás.
Tudomásul vétetett.
VII. Bemutattatott Dr. Bertsch E. W. cirkvenicai viz- 

gyógyintézet tulajdonos levele az ottani pavillon-vendéglő 
bérbeadása tárgyában.

Tudomásul véletett.
Vili. Bemutattatott az újpesti Kossuth-szobor-bizottság 

körlevele.
Tudomásul vétetett.
IX. Bemutattatott a «. székesfővárosi tisztviselők otthona* 

álal rendezett mulatságra szóló meghívó és tisztelet-jegy.
Tekintettel a jótékony czélra, a meghívót küldő tes

tület részére 20 korona adomány megszavaztatott.
X. Bemutattatott az orsz. iparegyesület igazgatójának : 

Gelléri Mórnak a szocziális napikérdések czimü könyvére 
szóló előfizetési felhívás.

A könyv megrendelése elhatároztatván, e czélra 10 
korona megszavaztatott.

XI. Bemutattatott a <■ Magyar áru ügynökök központi 
egyesületének* a bécsi kereskedelmi ügynökök eljárása ellen 
indított mozgalmára vonatkozó körlevele és márczius hó 
25-ére kitűzött nagygyűlésre szóló meghívója.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy a márczius 
25-iki gyűlésen az ipartársulat részéről Ehm János, 
Kramer Miksa, Bittner Alajos és Lippert Lajos urak 
jelenjenek meg.

XII. Bemutattatott a budapesti pinczéregylet elnökségé
től érkezett tudósítás, mely szerint az egyesület régi szer
vezetébe visszaállíttatván, újból megkezdte működését, 
mely alkalomból az egyesüleí elnöksége egyúttal köszö
netét mond az ipartársulatnak az egyesület megzavart 
ügyvitelének rendezése körül tanúsított jóakaratu támo
gatásért.

Tudomásul vétetvén, a budapesti pinezéregyesület 
ügyei, továbbá az országos pinezéregyesület szervezkedése és 
különösen ez utóbbinak mi módon való pártolása hossza
san tárgyaltatott; miközben az idő igen előre haladván, 
a mai ülés folytatása a legközelebbi napok egyikére lia- 
lasztatott.

XIII. Elnök a mai napra, azaz márczius hó 13-ára 
egybehívott folytatólagos ülést délután 47a órakor meg
nyitván, bemutattatott a szállodai és vendéglői alkalmazot
tak Genfben székelő nemzetközi szövetségének megkeres-
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vénye a bajusz viselési tilalom megszüntetése végett ál
taluk megindított mozgalom pártolása iránt.

Tudomásul vétetvén, határozatikig kimondatott, hogy 
e megkeresés az ipartársulatot nem érintheti, mert a 
szóban forgó tilalom Magyarországon ismeretlen.

XV. Tárgyal látott Török István szakiskolai szakok
tató írásbeli kérvénye melyben az általa kiadott szak
könyv pártolását és a könyvre fordított költségeinek rész
beni megtérítését kéri az ipartársulattól.

A választmány teljes mértékben méltányolja folya
modónak a szakipar terén kifejtett nemes irányú törek
vését és ennek folytán kérelmét is. Minthogy azonban 
egy szakkönyv bírálatával és méltatásával nem foglalkoz- 
hatik, s erre különben is a szakoktatást intéző testület 
illetékes, ennélfogva elhatározza, hogy a kérvényt átteszi 
a szakiskola felügyelő bizottságához, azzal a kéréssel, hogy 
folyamodó kívánságára nézve az ipartársulatnak megfe- 
telő javaslatot tenni szíveskedjék.

XVI. Bemuttatott K. F. egyetemi hallgató kérvénye, 
melyben ingyenes élelmezésért folyamodik.

Minthogy jelenleg ingyenes élelmezésre hajlandó 
ipartársulati tag előjegyzésben nincsen, ennélfogva a kér
vény tudakozódás végett kiadatik Grosz György társulati 
pénzszedőnek.

XVII. Bemulattattak: Özv. Koloszár Imréné és Kainz 
József segély iránti kérvényei; továbbá Özv. Csathó Dé
nesné kérvénye, melyben az a kérelem foglaltatik, hogy 
a folyamodó részére esetetleg a Dreher-féle alapítványból 
engedélyezendő 40 korona segély az ipartársulat pénztá
rából előlegeztessék.

Özv. Koloszár Imréné részére, minthogy folyamodó 
az ipartársulatnak soha sem volt tagja, 10 korona segély a 
rendelkezési alapból, Kainz József részére 10 korona se
gély az ipartársulat pénztárából engedélyeztetik.

Özv. Csathó Dénesné részére, tekintettel a kérvény
ben felsorolt sürgős okokra, a Dreher-alapítvány terhére 
10 korona segély előlegezése megengedtetik.

XVIII. Felolvastatott az 1903. évi közgyűlés elé ter
jesztendő 1902. évi jelentés szövege és bemutattatott a 
számvizsgáló bizottság által felülvizsgált 1902. évi záró- 
számadas, nevezetesen:

1) a mérleg, mely 15,478 korona 76 fillér bevételt és 
14,034 korona 67 fillér kiadást, tehát 1444 korona 9 fillér 
jövedelmet tüntet fe l;

2) a vagyonkimutatás, mely szerint az ipartársulat
nak 1902. év végén 106 808 korona 6 fillér vagyona volt;

3) az ipartársulat kezelésében lévő aZaptíráflyofc ki
mutatása, mely szerint az alapítványok összege 25,878 ko
rona 56 fillért tesz.

4) az ipartársulat kezelésében lévő menedékhely alap 
kimutatása, mely szerint ezen alap 17,202 korona 82 fil
lért tesz.

A választmány az évi jelentés szövegét helyesnek ta
lálja. Azonban Bokros Károly indítványa folytán még ki- 
egészitendőnek tartja azzal a felhívással, hogy az ipartár
sulat tagjai az országos nyugdijegyesületet hathatósabban 
támogassák, vagyis a nyugdijegyesület kötelékébe lép
jenek.

A beterjesztett számadásokat a választmány jóváha
gyólag tudomásul veszi.

Azután megállapítja az 1903. évi költségvetést 11.300 
korona bevétel és ugyanannyi kiadás előirányzásával.

Az 1903. évi közgyűlést márczius 31-ik napjának dél
utáni 3 órájára tűzi ki és elhatározza, hogy Elnök úr szí
vessége folytán ismét az István főherczeg szálloda 1-ső 
emeleti termében tartja meg.

A közgyűlés napirendjét következőleg állapítja meg:
1) Évi jelentés.
2) Számvizsgáló bizottság jelentése.
3) 1902. évi számadás.

4) Költségvetés 1903. évre.
5) Felmentvény.
6) Előterjesztések és indítványok.
7) választás.
A választmány előterjesztései közé tartoznak:
1) A Jánoshegyié tervezett „Erzsébet kilátó* építésé

nek kérdésében hozandó végleges határozat.
2) Föntartassék-e továbbra is az 1898. évi közgyűlés 

azon határozata, mely szerint az ipartársulat tiszta jöve
delmének fele évenként a menedékhelyalap gyarapítá
sára fordítandó.

XIX. Bemutattatott a VI. kér. elöljáróság 59.385/902. 
sz. véghatározata, mely szerint Konopácz Edét szálloda 
ipar engedély iránti kérelmével elutasította, s az eluta
sítás indokául — az ipartársulat véleménye alapján — a 
személyi megbízhatóság hiánya szolgált.

Örömmel vétetett tudomásul.
Minthogy azonban a választmány mély sajnálattal 

értesült arról, hogy egy hasonló esetből kifolyólag a ke
reskedelemügyi miniszter megsemmisítette a fél felebbe- 
zése folytán az iparhatóság határozatát, ennélfogva az 
ipartársulat újabb felterjesztést intéz a kormányhoz a zug
szállodák engedélyezése ellen, kifejtvén e felterjesztésben, 
hogy e zugszállodák, melyek tulajdonképpen bordélyházak 
teljesen tönkreteszik Bupapest idegen forgalmát, s ilyen 
formán hiábavaló akár a hatóságok, akár a társadalom 
erőlködése.

XX. Bemutattatott a magy. kir. kereskedelmi mú
zeum igazgatóságának az 1903. évi aug.—szept. jhavában 
rendezendő iparostanoncz és segéd munkakiállitás párto
lása érdekében és a kiállításban való részvétel iránt ki
bocsátott körlevele.

Köszönettel tudomásul vétetvén, a felhívásról az ipar
társulat tagjai az Értesitö utján értesittetnek.

XXI. Elnök fölkéri Stadler Károly urat, hogy a Rot- 
hauser-féle alapítványt képező Erzsébetvárosi bank szö
vetkezeti részjegyek értékesítése tekintetében tanácsot 
adni szíveskedjék.

Stadler Károly kijelenti, hogy készséggel közben jár, 
hogy a részjegyek teljes értékükben beváltassanak, sőt 
azokra esetleg osztalék is fizettessék.

Ezen ajánlat köszönettel fogadtatván, Stadler Károly 
ur a közbenjárásra felkéretett.

XXII. Elnök tekintettel arra, hogy az iparkamara le
szállította a szakiskolának adott segélyt, czélszerünek tar
taná, ha az ipartársulat a fővárosi segély felemeléséért 
folyamodna a fővárosi tanácshoz.

Elnök ur javaslata helyesléssel fogadtatván, elhatá
roztatott, hogy az ipartársulat a segély felemeléséért folya
modjon.

XXIII. Elnök előadja, hogy a miskolezi szakiskola 
megnyitása nagy ünnepségek kíséretében megtörtént.

Nagy jelentőséget tulajdonit az iskola megnyitásának 
és élénken ismerteti az ott lefolyt ünnepségeket és az 
ottani viszonyokat. Végül felemlíti, hogy a miskolezi szak
társak az országos szövetség közgyűlését is meghívták.

Elnök ur előadása örömmel vétetett tudomásul.
XXIV. Petanovits József indítványozza, hogy Kováts 

E. M. urhölgyhöz, aki a bálanyai szerepet volt szives elvál
lalni, továbbá Huberth pozsonyi pezsgőgyároshoz, aki a 
tánezrendeket ajándékozta, az ipartársulat köszönő leve
let intézzen, a többi felülfizetőknek pedig az Értesítő ut
ján mondjon köszönetét.

Egyúttal azt is indítványozza, hogy az ipartársulat 
Francois Lajost községi bíróvá történt megválasztása al
kalmából irásbelileg üdvözölje.

Általános helyesléssel fogadtatván, a kivitellel az 
elnökség bízatott meg.

Több tárgy nem lévén napirenden, a választmányi 
ülés befejeztetek. Kmft.
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A temetkezési egyesület választmányának az 1903. évi közgyű
léshez intézett 1902. évi jelentése.

Tisztelt közgyűlés!
Húsz esztendővel ezelőtt, midőn a temetkezési egye

sületet alapítottuk, egyrészt mélyen átvoltunk hatva egy 
humánus érzéstől: a halotlaink iránt tartozó kegyelet 
érzésétől: másrészt a gyakorlati életből merített szomorú 
tapasztalatokon okulva, valóban szükségét éreztük annak, 
hogy gondoskodjunk egy olyan intézményről, melynek 
segítségével illő végtisztességben részesíthessük elhalálozó 
szegénysorsu szaktársainkat is.

Ezen érzelmek hatása alatt alapítottuk a temetkezési 
egyesületet és szaktársaink akkor, szivük jobb sugallatára 
és a józan ész szavára hallgatva, tömegesen csoportosul
tak egyesületünk zászlója alá.

Az egyesület a pártolás szárnyai alatt mihamar fel
lendült s megkezdte áldásdus működését, enyhítvén azóta 
sok száz szerencsétlen családnak a családfő elvesztése 
fölött érzett kétségbeesését és a ravatal felállításánál tá
madt nehéz gondjait

Ma azonban, tisztelt közgyűlés! mély sajnálattal kell 
konstatálnunk, hogy egyeseletünk, szaktársaink érthetetlen 
közönye miatt, mélyen hanyatlott s ha a temetkezési egye
sület feltétlen szükséges volta nem megy át újból szak
társaink köztudatába, ha szaktársaink nem karolják fel 
újból tömegesen az egyesület érdekeit, mely azonban 
teljesen azonos saját érdekeikkel, úgy rövid idő alatt 
eljutunk ahhoz a kényszer-helyzethez, mely kimondatja 
velünk az egyesület feloszlatását!

Fájdalommal gondolunk erre az eshetőségre és mély 
szomorúság vesz rajtunk erőt, midőn azt látjuk, hogy a 
régiek nemes lelkesedéséből, közös akaratából és áldozat- 
készségéből keletkezett hasznos, sőt humánus szempont
ból eléggé meg nem becsülhető alkotás most hajótörést 
szenvedhet szaklársaink indokolatlan közönyén.

Mert azt csak nem mondhatja senki, hogy az egye
sület nem méltó a pártolásra, midőn csekély egy korona 
havi tagsági díjjal szemben 300 korona temetkezési se
gélyt nyújt?

Es ma már mégis odáig jutottunk, hogy az egye
sület tőkéjéhez kellett hozzá nyúlnunk, hogy fedezhessük 
a kiadásokat. Ez pedig előreláthatólag a végnek kezdete.

Az egyesület megmentésére csak egy mód van : ha 
az elhunyt sok száz tag helyébe uj tagokat toborzunk!

Szavunkat iparunk ifjabb nemzedékéhez intézzük és 
felhívjuk őket: ne hagyják megsemmisülni az egyesületet, 
mert nekik talán még nagyobb szükségük lehet reá, mint 
volt a régieknek. Mi sem bizonyít jobban e feltevés mel
lett, mint az a nagy nyomor, mely ipartársulatunk pénz
tárát még soha nem ostromolta annyira, mint most.

Tisztelt közgyűlés!
Áttérve az egyesület ügykezelésére, van szerencsénk 

jelenteni, hogy az egyesületnek 1901. év végén 434 tagja 
volt. Ezek közül 1902 évben meghalt 20.

Az alapszabályok 10. §-ának 5-ik pontja alapján, 
vagyis 3 hónapon túl terjedő tagsági dij tartozás miatt 
kimaradt 20.

Uj tag felvétetett 1902. év folyamán 6 s igy a tagok 
száma az év végén 400 volt.

Az elhalt 20 tag után 0000 korona temetési segélyt és 89 
korona egyéb költségeket fizeltünk ki, úgy, hogy a szám
vizsgáló-bizottság által felülvizsgált mérlegben feltüntetett 
különféle czimletekkel együtt 7809 korona 35 fillér kiadása 
volt az egyesületnek. Ezzel szemben a bevétel mindössze 
5104 korona 75 fillért tett, s igy az egyesület 2404 ko
rona 00 fillér veszteséget szenvedett, melynek fedezése 
czéljáhól az egyesület törzsvagyonát képező Pesti hazai 
első takarékpénztár egyesületi kötvényekből 2130 korona 
árát értékesítenünk kellett.

Az egyesület vagyona az év végén 10,159 korona 
81 fillért tett, tehát az 1901. év végén kimutatott 12,624 
korona 41 fillér vagyonnal szemben 2404 korona 00 fillér 
vagyon-csökkenés mutatkozik.

Ezekben híven vázolván az egyesület jelenlegi hely
zetét, midőn a kifogástalannak bizonyult számadást is be
terjesztjük, tisztelettel kérjük, hogy részünkre a felment
vényt megadni méltóztassék, s minthogy az alapszabályok 
értelmében megbízatásunk is lejárt, ennélfogva a t. köz
gyűlésnek nagybecsű bizalmáért ezennel köszönetünket 
nyilvánítjuk és egyúttal felkérjük, hogy az egylet intéző- 
ségét újból választani szíveskedjék.

Budapesten, 1903. márczius hó 7-én,
A választmány.

B á l ü g y .
Midőn az ipartársulat annak idején elhatározta, hogy 

szakiskolát állít fel, számolnia kellett azzal a nagy 
anyagi áldozattal, mely a szakiskola fenntartása által 
hárul reá.

Nehéz feladatának teljesítésénél figyelembe kellett 
vennie mindama segélyforrásokat, melyekre mint a ven- 
véglős iparral összeforrott tényezőkre, józan számítással 
gondolnia lehetett.

Ma már bátran azt mondhatjuk, hogy az ipartársu
lat nem csalódott feltevésében, mert mindazok a segély- 
források, melyeket a szakiskola fenntartásának gondjaival 
kapcsolatban kombináczióba vett, megnyíltak előtte; az 
eszmét diadalra segítették s ma már nemcsak hogy lehe
tővé teszik — a magyar iparoktatás ügy nagyobb dicső
ségére — a szakiskola fenntartását, de annak újabb ál
dozatokkal járó folytonos fejlődését is elősegítik.

Az ipartársulat intézői mély hálával vannak eltelve 
mindazok iránt, a kik a folyó évi márczius hó 4 én ren
dezett bál alkalmából áldozatkészségükkel hozzájárultak 
szakiskolánk fenntartásához.

Midőn a felülfizetők teljes névsorát ezennel közzé- 
tesszük, egyúttal fogadják különösen a névsorban foglal
tak, azonkívül pedig mindazok, a kik bálunk fényes sike
rét bármi uton-módon előmozdították s itt első sor
ban kell említenünk Hubert pozsonyi pezsgőbor gyá
rost, a ki a szép tánezrendeket adományozta részünkre, 
az ipartársulat őszinte közönetét és háláját.

A felülfizetők névjegyzéke:
Dreher Antal serfőzdéje 400 kor., Első magyar rész

vény serfőződe 300 kor., Polgári serfőző részvénytársaság, 
ifj. Haggenmacher Henrik, Általános villamossági részvény- 
társaság, Auer-féle gázizzófény részvénytársaság, Francois 
Lajos pezsgőborgyáros, Törley József pezsgőbor gyáros, 
Általános osztrák magyar légszesz társaság, Kovács E. 
Mátyás, Hungárianagyszállodarészv. társ. egyenként 200 kor. 
Freund Vilmos mosógyár tulajdonos, «Artezia» szikvizgyár 
részv. társaság, Barensfeld és Wedekind a Heidsik-féle 
pezsgőbor gyár képviselői, Gerbaud Emil, Drechsler Béla, 
báró Seltenmayer a Francois-féle pezsgőbor gyár képvi
selője egyenként 100 korona, Horváth Nándor 94 korona, 
Fisch Márk 90 korona, Szt.-Lukácsfürdő igazgatósága 60 
korona, Pilseni polgári serfőző részv társ., Gundel János, 
Littke-féle pezsgőbor gyár, Charles Heidsick rheimsi 
pezsgőbor gyáros, Ungar Samu a kőbányai polgári ser
főzde képviselője, Palugyay Pozsonyból, a grátzi Rei- 
ningshaus-féle serfőzde, Krausz Gottlieb Bécsből, «Thonet 
testvérek» butorgyáros ezég, Schreiber I. unokaöcscsei 
ezég, Haas Fülöp és fiai ezég, Huber Antal, Hüttel Tivadar 
egyenként 50 korona, Borhegyi Ferencz, Joel és fiai ezég,
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Kunz József és társa czég, Fischer Miksa egyenként 40 
korona. Piatnik-féle kártya gyár, Berndorfer fémáru gyár, 
Aich János, a gróf Apponyi Géza-féle pincze intézó'sége 
30 korona. Schultesz Emil 34 korona. Édeskuly Lajos. 
Kohn Jakab és József czég, Hölle Márton, Granichsladten 
Zsigmond, Petanovits József, Girbal Góliát, Aranyosi Andor, 
Moscb Béla, Weissenstein Mór, Hubert X., Koczor Rezső, 
Siecher N., Lobmaver Károly, Sladler Károly, Fischer V. 
20 korona. Szimon István, Watlerich Ödön lő korona. 
Sacelláry György, Rajágh Lajos, Krist Ferencz idősb, 
Mebringer Rezső, Berger V. (Wien), Ehm János 1 1 korona. 
Steiner Mihály és társa czég 13 korona, Nősek Ignácz 12 
korona. Nagy Ignácz, Hocbstein Károlyné, Fanda Ferencz, 
Journet Ágostonná, Feitler (Wien), Oppenheim N, Abeles 
Dávid, «Durable»-féle gázizzófény részv. társ., Láng test
vérek, Palkovics Ede, Goldberger S., Oláh István, Krist 
Ferencz ifj., Bartuschek Ernő, Eberhardt X , Pelzmann 
Ferencz, Maloschik Antal, Fechner X. Schachner József, 
Kohn József, Parlagi István, Doktor László 10 korona. 
Polatsek Frigyes 8 korona. Tbék Endre, Eller Ferencz, 
6 korona. Paulits József, Laffert Antal, Braun Jaques, 
Braun Ignácz, Hruska János, Huszka István, Szenes Ede, 
Mandler Richard, Szimon István, Mayer Ferencz, Ádám 
Miksa, Hersch Samu, Kerécz Ferencz, Szívós Zsigmond, 
Csillag Illés, Gregorits Ferencz egyenként 4 korona. 
Almási Károly 3 korona és Weisz Károly 2 korona.
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K ü l ö n f é l é k .
A magyar királyi kereskedelmi muzeum igazgatósága 

a következő felhívást intézte az ipartársulathoz:
Magyar királyi kereskedelmi muzeum. 1835/903. sz-

A szállodások, korcsmárosok és vendéglősök ipartársulata tek. 
elnökségének, Bu dapest.

A magy. kir. kereskedelmi muzeum igazgatósága a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák f. évi február 
hó 3 án 253 sz. a. kelt rendeletéből a f. évi augusztus 
hó 20-ától szeptember hó 15-éig terjedő időközben a 
városligeti iparcsarnokban iparostanoncz és segédmunka- 
kiállítást rendez.

A kiállítás idecsatolt szervezeti szabályzata a kiállítás 
módozatait illetőleg teljesen tájékoztat.

Kívánatosnak látszik a kiállítás keretébe a vendéglők 
és szállodákban alkalmazásban levő szakácstanonczokat 
és segédeket, illetve azok készítményeit is belevenni.

Jól tudjuk, hogy e készítmények, romlékony voltu.v 
nál fogva, csak 1—1 napra volnának közszemlére bocsát
hatók Ámde kétségtelenül találkozik majd módozat arra, 
hogy e munkák a hét bizonyos napjára, például minden 
vasárnapra elkészíttetvén, kiváló tanúságot tegyenek a 
kiállító tanoncz és segéd szakmabeli jártasságáról.

A módozatnak megtalálása, valamint általán a kiállí
tás iránt való érdeklődés felköltése szempontjából számol
nunk kell első sorban a munkaadók jóindulatára. Evégből 
fordulunk a t ipartársulathoz, mint a munkaadók hivatott 
képviselőjéhez, szíveskedjék eszménket mielőbb megbeszélés 
tárgyává tenni és becses nézetét velünk mielőbb közölni.

Megjegyzem, hogy arról nagyon természetesen gon
doskodás történik, hogy az 1—1 nap tartamára kiállított 
készítmények megtekintésére a szakjury meghivassék s 
hogy a kiállított tárgy mellett a készítményeket bejelentő 
tanoncz vagy segéd mesterének, munkaadójának neve is 
fel legyen tüntetve.

Budapest, 1903, márczius hó 3-án.
Lakatos, miniszteri tanácsos, igazgató.
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LOWENSTEIH M. (Mihály)
czégtulajdonos :

H O R V Á T H  F. N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs és kir. fensége 
és Fiilöp Szász Coburg Gothai herczeg u 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 bort.: 

Madeira, Marsalla, Sherryt

Kizárólagos főraktár az
„Anglo C ontinenthal Thee A ssociation“-nak  
legjobb fekete teákban , valódi J a m a lk a  rum .

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

legtisztább •gvénytt

SMMÜWKJÍT
legjobb asztali- és üdítő ital, 

kltönő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és holyaghu-

rutnál.

M ilttoui iieu i ik , üiUbad it bilapNl
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Első Magyar Részvény Serfőződe
B U D A P E S T — K Ő B Á N Y Á N

F e n n á ll 1 S 5 4  óta.
Az 1900. évi párisi YillágkiállfU son collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té st nyert.

D I 9 Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6 .
Városi iro d a : V ili. ke rü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

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. íz '— ;

Az o rszá g  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk  képv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M iskolcz-, K o lozsvár-, Nagyvárad-, 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben vannak.
H o rdósö r-m egrende lés: Budapestre, telefon-szám 52—59. 

H ordósör-n iegrendelés: Vidékre, telefon-szám 5 2 —60. 
P alaczksö r-m egrendelés: telefon-szám 56 -  58.
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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

w  jé g s ze k ré n y e k e t,
sör- és borkimérő-készülékeket w  anéikm

JCütőtetepeket és j é ggy árt ó-berenö ezé s eket
(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőleg csekély, 

ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

O r. WAGNER és TÁRSAI
......— egyesült gyárak, mint betéti társaság;. =

B u dap est, IX ., T in ó d y -u tc za  3*
BÉCS, XVIII. Bez„ Schoppenhauerstrasse No 45.

S ta n io lk u p a k -g y á r . =  P in c z e fe ls z e r e ió s i  c z ik k e k . 
Szikviz-gyár berendezések, o Kedvező fizetési feltételek.

Bármelyik régi jégszekrény olcsón felszerelhető takarékhütővel.
= = = = =  P rospektus in g y e n  és b é rm e n tv e . -------

Kitüntetések:
Paris 1889. EZÜST-ÉREM. 
Nizza 1890. a r a n y  é r e m . 

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, NAGY ARANY-ÉREM.

L O U IS  F R A N C O IS
P R O M O N T O R .

Auszeichnungen:
Paris 1889 SILB. MEDAILLE

Nizza Í890. GOLD. MEDAILLE 
Lissabon 1890. Hors Goncours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse g o l d . m e d a il l e

11 11 11 II
F ő k é p v is e lő k : — G e n e ra l-V e rtre tu n g :

R U D A  é s  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.

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