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Jegyzőkönyv, o budapesti szállodások, vendéglősök és 

koresmárosok ipartársulata által 1903. márczius 28 áii dél
után 4 órakor az ipartársulat hivatalos helyiségében, Gundel 
János elnöklete alatt tartott választmányi ülésről.

Jelenvoltak: Bitlner Alajos, Nősek Ignácz, Kramer 
Miksa, Schnell József, Wilburger Károly, Mehringer Rezső, 
Petanovits József, Prindl Nándor, Miiller Antal, Stadler 
Károly választmányi tagok, Poppel Miklós titkár.

'Távoliétükét igazolták : Bokros Károly, Bnrger Károly. 
Lippert Lajos, Glück Frigyes, Glück Erős.

I. Elnök megnyitja az ülést és a jegyzőkönyv hitele
sítésére Wilburger Károly és Bitlner Alajos urat kéri fel.

II. Bemulatt dőlt Francois Lajos pezsgőbor gyáros 
levele, melyben köszönetéi mond az iparlársulalnak a 
Budafok község bicajává történt megválasztatása alkalmá
ból hozzá intézett üdvözletért.

Tudomásul vétetett.
III. Bemutattatott a Salamon és Wellis szénnagy

kereskedő ezég ajánlata, melyben késznek nyilatkozik az 
ipartársulat tagjai részére porosz szenet kedvező árak 
melleit szállítani.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy az ajánlat az 
< Értesítő* ufján közzé teendő, hogy igy az ipartársulat tagjai 
arról tudomást szerezzenek.

IV. Elnök bejelenti, hogy Stadler Károly ur az előző 
ülés határozata folytán szives volt a Bothauser-féle alapít
ványt képező értékpapírok beváltásáról gondoskodni és e 
czimen 535 koronát szolgáltatott ál az ipartársulatnak.

Örömmel vétetvén tudomásul, Stadler Károly ur részére, 
szives közbenjárásáért köszönet szavaztatott.

V. Eelolvastatolt Prindl Nándor választmányi tag 
indítványa, melyet a sörárak kérdésében intéz a f. évi 
közgyűléshez, s élő szóval is arra kéri a választmányt, 
hogy indítványát párlolólag terjessze a közgyűlés elé.

Az indítvány lényege, hogy a sörgyárak az 1901. év 
február havában kezdett áremelést elengedjék és, hogy a 
sörgyárak feloldják egymást ama kötelezettség alól, mely
nek értelmében az egyik gyár vevője csak két korona 
ártöbblet fizetéssel mehet ál a másik gyárhoz vevőnek.

Az indítványhoz Stadler Károly szólt legelőbb, kije
lentvén, hogy mindenféle kartelt kárhoztat, s igy a sör
gyárak kartelljét is, mert utóbbi csakis a vendéglősök 
ellen irányulhat. A maga részéről elfogadja Prindl indít
ványát abban az értelemben, hogy az ipartársulat a szö

vetséggel egyetértőíeg felkérje a sörgyárosokat, hogy az 
áremelést a vendéglősöknek elengedjék Azonban tekin
tettel a sörgyárak nehéz helyzetére, melyet az uj söradó 
törvény idézett elő, kívánatos, hogy a sörgyárak helyzeté
ben is javulás álljon be. S e szempontból ajánlja: figyel
meztesse az ipartársulat a sörgyárosokat, hogy a söradó 
mérséklése iránt a kormánynál tegyenek lépéseket, mely 
eljárásuknál az ipartársulat is készséggel hajlandó őket 
támogatni.

Elnök előadja, hogy a sör gyári árának 1 kor. 20 
fillérrel történt emelése a 3 korona 81 fill. községi sör
adó pótlék elengedésének volt a folyománya.

Megjegyzi, hagy ő cs Glück Frigyes, mint a részvény- 
serfőzde igazgatóságának tagjai, a legerélyesebben keltek 
a vendéglősök védelmére, s eljárásuknak tulajdonítható, 
hogy a sörgyárak a sör árát nem 2 koronával emelték, 

i rindl Nándor indítványát a Stadler Károly által
kifejteti értelemben szintén elfogadja

A választmány helyesléssel fogadja Prindl Nándor in
dítványát és elhatározza, hogy azt pártotokig terjeszti a köz
gyűlés elé s egyúttal felkéri Stadler Károly urat, hogy itt elő
adott javaslatát a közgyűlés előtt is kifejteni szíveskedjék.

'Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejez- 
tetelt. Kmft.

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1903 évi márczius 
hó 31-én a budapesti szállodások, vendéglősök és kores
márosok ipartársulatának az «István főherczeg» szálló 
nagytermében d. u. 3 órakor megtartott XXIX. rendes 
évi közgyűléséről

Jelenvolt ötvenkét ipartársulati tag.
I. Gundel .János elnök megnyitja az ülést, üdvözli a 

megjelenteket, megállapítja a megjelentek névjegyzéke 
alapján a közgyűlés határozatképességét, továbbá azt, hogy 
ezen közgyűlés alapszabályszerűen hivatott egybe; ezek 
után a jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Peltzmann Ee- 
rencz és Potzmann Mátyás urakat, a jegyzőkönyv veze
tésére pedig dr. Solti Ödön ipartársulati ügyészt kéri fel.

Napirend előtt a jelenlevő tagok felállása közben 
meghatva tesz jelentést azon gyászesetről, mely az ipar
társulatot éveken át volt s szeretett alelnökének Wirth 
Ferencznek elhunyta által érte. Kegyelettel emlékezik meg 
az elhunyt érdemeiről, ki daczára őt évek óta kínzó be
tegségének, egész elhunytáig a legnagyobb önfeláldozás
sal telt eleget kötelességének és sokat fáradozott iparos
társai érdekeinek előmozdítása körül. Indítványozza, hogy 
a közgyűlés legmélyebb gyászának olyképpen adjon ki
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fejezést, hogy az elhunyt érdemeit jegyzőkönyvben örö
kítse meg.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja és 
Wirth Ferencz érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti.

II. A napirend 1. pontjánál a közgyűlés az évi jelen
tést, mely az ipartársulati «.Értesítő* II. számában közzé
tételeit

felolvasottnak tekinti és azt jóváhagyólag tudomásul
veszi.

III. Felolvastatott a számvizsgáló bizottság 1902. év
ről szóló jelentése, mely az »Ertesitő» II. számában szin
tén közzétételeit.

A közgyűlés a felolvasott jelentést egyhangúlag tu
domásul veszi.

IV. A napirend 3. pontjánál előterjesztetett az ipar
társulat 1902. évi zárószámadása, nevezetesen : a mérleg, 
vagyonkimutatás, az alapítványok kimutatása és a mene
dékhely alap kimutatás. (Lásd az «Értesítő* II. számában.)

melyeket a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vesz.
V. A napirend 4. pontjánál előterjesztetett az 1903. 

évi költségvetés. (Lásd az «Ertesitő» II. számában.)
A közgyűlés az 1903. évi költségelőirányzatot egy

hangúlag elfogadja.
VI. A napirend 5-ik pontjánál elnök indítványára
a közgyűlés ugv az elnökségnek, mint a pénztár

noknak és a számvizsgáló bizottságnak a felmenlvényt 
egyhangúlag megadja.

VII. A napirend 0 ik pontjánál elnök előterjeszti, 
hogy az 1902. évi november hó 4. napján tartott rend
kívüli közgyűlés elhatározta, hogy az ipartársulat törzs- 
vagyonából 20,000 koronával járul hozzá a Glück Frigyes 
ur indítványa értelmében létesítendő «Erzsébet királyné 
kilátótorony* építési költségeihez. Felhívja a közgyűlésen 
megjelenteket, hogy ismert lelkesedésükkel segítsék elő 
minden rendelkezésükre álló eszközzel ezen terv meg
valósítását, mert magasztos dolog lesz az, ha eszép emlék
művel a budapesti szállodások és vendéglősök nagy buz
galma és lelkesedése ajándékozná meg a fővárost.

Az elnöki előterjesztést a közgyűlés egyhangú he
lyesléssel veszi tudomásul.

VIII. Elnök előterjeszti, hogy Prindl Nándor a sör- 
kartell és kapcsolatos teendők ügyében egy indítványt 
terjesztett a közgyűlés elé, melyet a választmány beható 
tárgyalás után pártolókig terjeszt a közgyűlés elé.

Erre felolvastatott a következő indítvány :
1) Mondja ki a közgyűlés, hogy a helybeli sörgyá

rak kartellje által teremtett káros helyzetet, amely a sör 
gyári árának 1901. évi február havától kezdett felemelése 
által keletkezett, tovább már tűrhetetlennek tartja.

2) Határozza el a közgyűlés, hogy az ipartársulat 
a magyar vendéglősök országos szövetségével egyetér
tő ig  lépéseket tegyen a szövetkezett sörgyárosoknál, 
egyrészt aziránt, hogy az 1 korona 20 fillér áremelés 
leengedése által a sör árát az előbbi normális mederbe 
tereljék és ezen közmegelégedést keltő engedményükért 
a m. kir. kormánynál kérelmezendő söradó mérséklésben 
szerezzenek kárpótlást. Másrészt pedig az iránt, hogy a 
szövetkezett sörgyárak egymást kölcsönösen feloldják 
ama helytelen kötelezettség alól, mely szerint a vevőket 
a szó szoros értelmében lekötve tartják, mert az egyik 
gyár vevője csak két korona ártöbblet fizetése mellett 
mehet át a másik gyárhoz vevőnek.

Indokolás: 1) A sörárak emelésének előre látható 
természetes következménye volt az általános felháboro
dás, mely a vendéglősök részéről az egész országban 
nyíltan kifejezésre jutott.

A vendéglősök kényszerhelyzetbe jutottak, mert az 
általános közgazdasági válság és üzleti pangás mellett a 
sör kimérési árának emelésére gondolniok sem lehetett 
és igy az áremelésből származó egész veszteséget ők szen
vedik. A jogos felháborodás szülte azt az ellenaktiót,

amelyet kevésbé tehetős szaktársaink kénytelenek voltak 
saját megélhetésük érdekében, még a hazai iparpártolás 
elvének feláldozásával is megindítani. Az áldatlan harcz 
meghozta szomorú gyümölcsét. Azelőtt a bár olcsóbb, de 
minőségre nézve hazai söreinknél jóval gyengébb külföldi 
sörök nem találtak vevőre a magyar vendéglősök közt 
és ime most sörgyáraink elhibázott lépése lehetővé tette, 
hogy beözönlik a külföldi sör, a magyar sörgyártás ki
mondhatatlan kárára. Azt hiszem, a józan ész szava paran
csolja sörgyárainknak, hogy e vészthozó bajon még ideje
korán segítsenek, mert tudniok kell, hogy ma már a pil- 
seni sörgyárakon kívül a budweisi s a steinfeldi, azolmützi, 
altbrünni, liesingi stb. sörgyárak bírnak nálunk képvise
lettel és évenként legkevesebb 150,000 hektoliter sört im
portálnak az országba.

2) A sörgyárakat kölcsönösen kötelező egyezségnek 
másik része, amelylyel mintegy fogva tartják vevőiket, 
egyrészt visszatetszőén ellenkezik a szabad kereskedelem 
elvével, másrészt meg mélyen lealázó, tehát sértő a ven
déglősökre nézve, mert őket a sörgyárak valóságos vazal 
tusaivá alacsonyilja. Tiltakoznunk kell tehát a sörgyá
rak ezen tulkapása ellen, mert ilyetén eljárásuk magán
jogainkba való kíméletlen beavatkozást jelent.

Budapesten, 1903. márczius hó 23-án. Prindl Nándor.
Az indítványhoz Stadler Károly szólalt fel elsőnek, 

ki is egy vallomással kezdi, reá utal arra, hogy elvileg 
minden kartellnek ellene van, mert ezek által a szabad 
ipart — melynek hive — ép úgy korlátozva látja, mint 
a céh rendszer által. Nem tagadhatja a kartell káros ha 
tását a vendéglős iparra; ugv de ha ennek ellensúlyozá
sát keressük, olyat kell kérni, mivel eredményt lehet el
érni, ez pedig nem a kormányhoz való közvetlen fordu
lat, hisz a kormány a jogos alapon megkötött kartellel 
szemben különben sem tehet semmit, hanem az, hogy a 
sörgyárak utján hivassék fel a kormány figyelme arra, 
mily káros hatással voltak az uj söradó törvények a ha
zai sörgyártásra, melynek termelési eredménye jelenté
kenyen csökkent, mig a bevétel óriási mérvben emel
kedett.

Ennek hátrányos következményeit egész sulylyal 
csak akkor fogja még megérezni a magyar söripar, ha a 
most 6—8 bevitellel foglalkozó külföldi sörgyáros helyett 
kihasználva a sajnálatos söradó törvényeknek a külföldi
ekre előnyösebb rendelkezéseit — 30—40 ily gyár fog 
jelentkezni.

A söradó törvényekben van tehát a hiba. A kormány
hoz közvetlen fordulás erőszakos lépés a sörgyárosokkal 
szemben, békés együttes eljárástól több eredményt vár, 
miért is az indítványt azon módosítással kéri elfogadtatni, 
hogy ne a kormány kéressék fel közvetlenül, hanem a 
fentiek fölemlitése mellett a sörgyárakhoz forduljon a 
közgyűlés határozata alapján a választmány oly kérelem
mel, hogy ezek forduljanak a kormányhoz a magyar sör
gyártást tönkre tevő söradó törvények módosítása s a 
söradó tételek mielőbbi leszállítása iránt. Ha azután a 
sörgyárosok az elért kedvezmény alapján a sörárakat le
szállítják : az ipartársulat tagjai bizonynyal egy szivvel- 
lélekkel sietnek a hazai söripar megmentésére és bizony
nyal csak hazai sört fognak mérni.

Elnök felszólalásában csatlakozik Stadler fejtegeté
seihez, utal arra, hogy a sörgyárak egyike-másika ma 
sincs szívesen a kerteli kötelékében, miből folyik, hogy 
az idő leteltével valószínűen meg fog az szűnni.

Felemlíti egyik szaklapnak azon támadását, melyben 
úgy ő, mint Glück Frigyes, mint a részvény serfőzde 
igazgatóságának tagjai éles támadásnak voltak kitéve s 
még azzal is meggyanúsítva, hogy ott nem a vendéglős 
érdekét képviselték. A jelenvoltak élénk helyeslése köz
ben emeli ki, hogy az igazgatóságba azon tudatban és 
czélzattal léptek, hogy ott is a kartársak érdekeit ápolják 
s ez irányban eredményt is értek el, mert ép az ő el
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lenzésük folytán állott el az igazgatóság attól a szándé
kától, hogy a sörárakat 60 krnál nagyobb összeggel emelje.

Szintén utal a söradó törvény fonákságára, mely 
szerint mig a hazai sör legalább 10 korona sörital adót 
fizet, addig van külföldi sör, mely csak 7 k. 00 f. hasonló 
adóval van terhelve. Ily viszonyok között annál kevésbbé 
szabad a magyar sörtermelőkel cserben hagynunk, mert 
ezek minden alkalomul készséggel siettek a vendéglősök 
segélyére. Utal a sörgyárosoknak a legutóbbi jéghiány 
alkalmával tanúsított előzékeny maguktartására. Ezek 
alapján ő is elfogadásra ajánlja Prindl indítványát, Stad- 
ler módosításával.

Dr. Solti ügyész szintén csatlakozik Stadler nézeté
hez. Különösen kiemeli a söritaladót módosító 1898. XVII. 
és 1899. XXIII t. czikkeket, melyek hatásukban egyene
sen előidézték a magyar sörtermelés apadását az által, 
hogy a magyar sörtermelési viszonyok folytán a hazai 
sörterméket kedvezőtlenebb adótétellel sújtja, mint a kül
földieket. I£gy konkrét eset kapcsán ismerteti azt a ha
tást, melyet a fenti söradó törvények előidézlek. Az alagi 
lóversenyiéren 1899. január 1 ig az összes fogyasztási 
adók fejében a magyar lovaregylet 1200 korona átalány 
összegei fizetett a községnek. 1899 ben az ott csupán ki
mért sör után a tételenkénti adózás folytán 1223 koronát 
s 1900-ban ugyancsak sori túladó fejében 1003 koronát 
fizetett a sörgyár és hárította át ez óriási terhet a ven
déglősre anélkül, hogy ez a sör árát felemelhette volna.

Minthogy a sörgyárosok kartell kötését az elnök ur 
által felhozottak okából nem tartja mereven elbirálan- 
dónak, Stadler ur módosításával ajánlja elfogadásra a 
Prindl-féle indítványt.

Elnök felteszi a kérdést,
mire a kögyülés Prindl indítványát Stadler Károly 

módosításával egyhangúlag elfogadja és a választmányt a 
további eljárásra utasítja.

IX. A napirend 7-ik pontjánál elnök köszöne-tet mond 
a közgyűlésnek azért a bizalomért, melyben őt és a tisz
tikart a letelt idő alatt részesítette, — felhívja a közgyű
lést, hogy az uj tisztikar megalakítására adja le szavaza- 
zatát; a szavazatszedő küldöttségbe Wilburger Károly 
elnöklete alatt Kramer Miksa, Kommer Eerencz. Eörster 
Konrád, Schnell József és ifj, Krist Eerencz urakat kéri 
fel s a szavazó lapok leadása végett a közgyűlést 10 
perezre felfüggeszti.

Szünet után elnök a közgyűlési tanácskozást újból 
megnyitja és Wilburger Károly ismerteti a szavazás ered
ményét :

A közgyűlés két évi időtartamra elnökké Gundel 
Jánost egyhangúlag, alelnökké Koch Józsefet, pénztárnokká 
Mehringer Rezsői egyhangúlag, — választmányi tagokká; 
Barabás József, Bittner Alajos, Blaschka István, Bokros 
Károly, Burger Károly, Ebner Eerencz, Ehm János, Eörster 
Konrád, Eürst Tivadar, Glück Erigycs, Jahn Ede, Kramer 
Miksa, Kubanek Venczel, Kovács E. Mátyás, Krist Eerencz, 
Krist Eerencz ifj., Maloschik Antal, Mádai Lajos, Müller 
Antal, Nősek Ignácz, Palkovics Ede, Petanovits József, 
Prindl Nándor, Sper Elóris, Sprung János, Stadler Károly, 
Schnell József, Tóth József, vincze Lajos, Wilburger 
Károlyt 51 szavazattal megválasztja; Pelzmann Eerencz, 
Hack István, Ilerz Rezső egy-egy szavazatot kaptak.

Számvizsgálókká pedig Glück Erős, Kommer Eerencz, 
Lippert Lajos urakat választja meg.

Végül választmányi póttagokká: Döcker Eerencz, 
Doktor László, Vielwenig Lajos, Brückner József, Bittner 
József, Hruska János, Hack István, Wilburger J. Antal, 
Maloschik Eerencz, Leheti István, Deutsch Pál, Jajczai 
János urakat 51 szavazattal megvizsgálja.

Elnök az újra megválasztásban megnyilvánuló biza
lomért a maga és a tiszti kar nevében mond köszönetét 
és örömének adott kifejezést, hogy az elnöki székbe bol

dogult Wirth Eerencz helyébe oly méltó utódot válasz
toltak, mint Koch József.

Koch József mindenek előtt köszönetét mond az 
elnök ur elismerő szavaiért, azután a közgyűlésnek bizal
máért. ígéretet tesz, hogy minden erejét a tagok jóvol
tának szenteli, hogy a megtisztelő bizalomra méltóvá vál
jék, — elismeréssel adózik az elnök ur érdemeinek, 
kinek vezetése mellett könnyű az ipartársulat ügyét dia
dalra juttatni.

Á közgyűlés élénk tetszéssel fogadja az elnök és 
alelnök kijelentését.

Stadler Károly indítványára
a közgyűlés köszönetét szavaz az elnöknek a terem 

átengedéséért.
Miután a tárgysorozat teljesen kimerittetett, elnök 

az ülést berekeszti; s a közgyűlés az elnök és a tisztikar 
éltetése közben bezárul. Kmf.

T e m e t k e z é s i  e g y e s ü l e t i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulata temetkezési egye
sületének 1903. évi márczius hó 7-én (szombaton) d. u. 4 
órakor az ipartársulat helyiségében, Gundel János elnök
lete alatt tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak: Bittner Alajos, Lippert Lajos, Gradwohl 
Antal, Prindl Nándor, Mehringer Rezső, Glück Erigyes, 
Eörster Konrád, Krist Eerencz választmányi tagok, Poppel 
Miklós titkár.

I. Elnök megnyitja az ülést, s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Lippert Lajos és Kramer Miksa urat kéri fel.

II. Az 1902. május 12 én tartott választmányi ülésről 
felvett jegyzőkönyv felolvastatván,

tudomásul vétetett és hitelesilletett.
III. Előterjesztetett az 1902. évi mérleg, mely 5404 

korona 75 fillér bevételt, 7809 korona 35 fillér kiadást, 
tehát 2464 korona 60 fillér veszteséget tüntet fel.

Elnök a mérlegben kitüntetett veszteségre nézve 
megjegyzi, hogy az egyesületnek ily rossz esztendeje még 
nem volt fennállása óta s éppen azért az egyesület hely
zetét válságosnak mondja, mert a kiadások fedezése czél- 
jából már a hazai takarékpénztári kötvényekből kellett 
2130 korona árát értékesíteni.

A választmány a mérleget jóváhagyólag elfogadja s 
az elnök ur jelentését sajnálattal veszi tudomásul s elnök 
ur javaslatára elhatározza, hogy ha az egyesület pénzügyi 
viszonyai a folyó évben nem javulnak, jövőre vagy a 
tagsági díjak felemelése, vagy még inkább a temetkezési 
segély-összeg leszállítása iránt fog intézkedni; továbbá 
elhatározza, hogy már a legközelebbi ipartársulati közgyű
lésen taggyüjtést kell indítani.

IV. Előterjesztett az 1902. évi vagyon-kimutatás, mely 
10,159 korona 81 fillér vagyont tüntet fel s igy az 1901 
évben kimutatott 12,624 korona 41 fillér vagyonnal szem
ben 2464 korona 60 fillér vagyon-csökkenés mutatkozik.

A választmány a vagyon-kimulatást, minthogy azt a 
számvizsgáló-bizottság átvizsgálta és helyesnek találta, 
jóváhagyólag elfogadja s úgy a mérlegnek, mint a vagyon
kimutatásnak a közgyűlés elé leendő beterjesztését elha
tározza.

V. Az egyesület 1903. évi XX-ik rendes közgyűlésére 
nézve a választmány elhatározza, hogy a közgyűlést úgy 
mint eddig, az ipartársulat közgyűlésével egy napon fogja 
megtartani.

A közgyűlés napirendjét pedig következőleg álla
pítja meg.

1. Az évi jelentés előterjesztése;
2. a számvizsgáló-bizottság jelentése;
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3. az 1902. évi zárószámadás, nevezetesen a mérleg 
és a vagyon-kimutatás előterjesztése;

4. a felmentvény feletti határozat;
5. indítványok tárgyalása;
0. tisztújító választás, miért is utóbbi pontra nézve 

a jelölés megejtése iránt a kijelölő bizottságot megalakítja.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejez

tetett. Kmft.
Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti szállodások, ven

déglősök és koresmárosok ipartársulata temetkezési egye
sületének 1903. évi márczius hó 31-én délután 4 órakor 
az István főherezeg szállodában Gundel János elnöklete 
alatt, 52 egyesületi tag jelenlétében tartott XX-ik évi ren
des közgyűléséről.

I. Elnök üdvözli a megjelenteket és megnyitja a 
közgyűlést. A jegyzőkönyv hitelesítésére Hell József és 
Spalt Mátyás urakat kéri fel.

II. A napirend első pontja értelmében felolvastatott 
az évi jelentés (lásd az «Értesítő* f. évi 3. számában.)

A közgyűlés a felolvasott évi jelentés hatása alatt azt 
kívánja, hogy nyomban összeirassanak azok, akik a jelenlevők 
közül még nem tagjai az egyesületnek, azonban annak kötelé
kébe lépni hajlandók.

Az összeírás megejtetvén, az egyesületbe való felvételre 
Kovács E Mátyás, Sperl Flóris, Potzmann Mátyás, Máday 
Lajos, Hack István, Rrückner Lörincz, Herz Rezső, Weisz 
Bertalan, Malo>chik Ferencz, Rumpa lerencz és Pogler János 
jelentkezett.

A jelentkezettek felvétele az alapszabályok 6-ik szakaszá
ban foglaltak figyelembe vétele mellett elhatároztatott.

III. A napirend második pontja értelmében felolvas
tatott a számvizsgáló-bizottság jelentése.

A közgyűlés a számvizsgáló-bizottság jelentését jóváha
gyólag tudomásul veszi.

IV. Előterjesztettek az 1902. évi zárószámadások, ne
vezetesen : a mérleg és a vagyon-kimutatás

A közgyűlés a számvizsgáló-bizottság által felülvizsgált és 
helyesnek talált számadást elfodadja és jóváhagyja s a választ
mánynak, az elnökségnek és a számvizsgáló-bizottságnak a fel
mentvényt egyhangúlag megadja.

V. Elnök bejelenti, hogy az egyesület vezetőségének 
megbízatása az alapszabályok értelmében lejárt, minél
fogva köszönetét mond a közgyűlésnek eddigi bizalmáért 
és javaslatba hozza, hogy a tisztújító választás, az ipar
társulat nyomban következő közgyűlése után, az ipartár
sulati tisztújító választással együttesen tartassák meg.

A közgyűlés az elnök javaslatát egyhangú helyeslés mel
lett elfogadja.

VI. Az ipartársulat közgyűlését követőleg a szavazás 
megtörténvén, a választás eredménye kihirdettetett s e sze
rint megválasztatlak:

Elnökségnek — az ipartársulat elnöksége és pedig: elnök
nek Gunnel János, alelnöknek Koch József, pénztárnoknak 
Mehringer Rezső.

Választmányi tagoknak Barabás József, Bernhardt Nán
dor, Bittner Alajos, Burger Károly, Deutsch Pál, Dökker 
Ferencz, Förster Konrád, Fürst Tivadar, Gradioohl Antal, 
Hausknecht János, Hell József, Herz Gyula, Jahn Ede, Kama
rás Mihály, Krist Ferencz, Leheti István, Lippert Lajos, Ma- 
loschik Jémos, Muzsik Mihály, Prindl Nándor, Simon Pál, 
Spalt Mátyás, Schwetz Mihály és Schullcr Ferencz.

Póttagoknak: Paga Ferencz, Mertl István, Ilofbauer 
Lipót, Kubanek Venczel.

Számvizsgálóknak: Glück Frigyes, Lippert Lajos, Ma- 
loschik Antal.

A közgyűlés a megválasztottakat éljenzéssel üdvözli.
Elnök a közgyűlésnek köszönetét mond, az uj vá

lasztásban nyilvánult bizalomért s ezzel a közgyűlést be
fejezettnek nyilvánítja. Kmft.

H a t ó s á g i  v é g z é s e k .

Budapest, székesfőváros V. kér. elöljárósága 4138/903. sz. 
Tárgy: Üzv. Kiss Mátyásné szül. Sehwartz Heléna kér
vénye az V. kér., Hajnal-u. 0. sz. alatti házban levő 
szállodára, szállodai iparengedély kiadása iránt.

Véghatározat: A kerületi elöljáróság mint elsőfokú 
iparhatóság özv. Kiss Mátyásné szül. Sehwartz Helénát az 
V. kér., Hajnal-utcza 0. sz. házban folytatandó szállodai 
iparra, iparinengedély kiadása iránti kérelmével elutasítja, 
illetőleg nevezett részére a szállodai iparengedély kiadá
sát megtagadja.

Az 1884. évi XVII. t.-cz. 12. §-a értelmében a szálló 
dai iparengedély kiadása az illető személy megbízhatósá
gától teendő függővé.

A kerületi előjáróság pedig nevezettet ezen ipar 
gyakorlására megbízhatónak nem tartja.

Nem tartja a kerületi elöljáróság nevezettet ezen 
ipar gyakorlására megbízhatónak, mert azon szálloda, 
melyben folyamodó iparát gyakorolni óhajtja, a rendőrség 
előtt már régen mint olyan ismeretes, mely erkölcsren- 
dészeli szempontból kifogás alá esik, a mennyiben tulaj
donképpen a prostitúció czéljaira szolgál. Ezen szálloda 
is benfoglaltalik azon jegyzékben, melyek tulajdonosai 
ellen a székesfőváros tanácsa a főkapitányság értesítése 
folytán az ipartöivény 155. §-a alapjan leendő eljárásra 
utasította a kerületi elöljáróságokat.

Nem tartja megbízhatónak a kerületi elöljáróság 
nevezettet az ipartársulat véleménye alapján sem, mert e 
szerint folyamodó nem rendelkezik a szükséges tőkével, 
s mert folyamodó is a szálloda előző tulajdonosai által 
követelt irányban szándékozik iparát gyakorolni, mint az 
ipartársulat által becsatolt s folyamodó által kibocsátott 
hirdetési lapocska eléggé bizonyít.

Erről özv. Kiss Mátyásné szül. Sehwartz Helena és 
a budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok 
ipartársulata felzeten értesittelnek, előbbeni azzal, hogy 
felebbezését ezen véghatározat ellen annak kézbesítésétől 
számított 15 nap alatt ezen kerületi elöljáróságnál be
nyújthatja.

Budapesten, 1903. évi április hó 7-én.
Az V. kér. elöljáróság.

Budapest székesfőváros IV. kér. elöljárósága 6921/903. 
sz. Tárgy: Az iparos tanonezok ujraoltása. H: Minthogy 
az 1887. évi XXII. t.-cz 4. §. értelmében az iparos tanon
ezok felvételük alkalmával ha még ujraoltva nincsenek, 
vagy nem igazolják, hogy az ujraoltásra kötelezettség 
ideje előtt 5 éven belül valóságos himlőt állottak ki — 
feltétlenül ujraoltandók ; felhivatnak az összes ipartestü
letek t. elöljárói, hogy mindazon iparostanonezokat, kik 
életük 12 évéig ujraoltásukat, vagy azt, hogy 5 éven belül 
valóságos himlőt kiállottak, — nem igazolják, az üzlethe
lyek, ipartelepek után illetékes kér. elüljáróságnál, mint 
e. f. iparhatóságnál jelentsék be, — s mindaddig mig az 
ujraoltás, vagy az 1887. évi XXII. t.-cz. 8. §-a értelmében 
felmentésüket nem igazolják, ezek szegődtetési szerződé
seit — ipartestületileg meg ne erősítsék, a megerősítési 
záradékban pedig mindenkor kitüntessék, hogy az ujra
oltás, vagy felmentés igazoltatott.

Ezen körülményt egyidejűleg a tanonczlajstromba 
is bejegyezzék s végül az oltási törvény 4., 5. és 22. §§- 
ainak szövegét a tanszerződés végén kinyomassák.

Ezen végzés az összes ipartestületekkel alkalmazko
dás végett s az iparhatósági biztos urakkal ellenőrzés vé
gett közöltetik.

Budapest 1903. évi április hó 1-én.
A IV. kér. elöljáróság.
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A X. kér. elöljárósáy a keresztúri köztemető bejárata 
előtt lévő menedékház és vendéglő-épület bérbeadására 
vonatkozó felhívást küldött az ipartársulathoz.

A felhívás szerint a bérlet tárgyát képező épület 
1903. november hó 1-től kezdődőleg három, esetleg hat 
évre adatik bérbe.

Az egy koronás bélyeggel ellátott s magyar nyelven 
írott zárt ajánlatok 1903. évi május hó 2-ik napjának déli 
12 órájáig a X. kerületi elöljárónál vagy helyettesénél 
nyújtandók be.

Az ajánlat benyújtásakor a X. kerületi pénztárnál 
200 korona biztosíték letétbe helyezendő.

K ü l ö n f é l é k .

B udapesti (ip a r i)  m u n k a k ö z v e títő  in té z e t (Buda
pest, VIII., József-körut 30) A munkaközvetítő intézet vá
lasztmánya dr. Radocza János elnöklete alatt tár
gyalta a kereskedelmi miniszter állal tervezett vidéki 
munkaközvetítő intézetek szervezeti szabályzatát, melyet 
a végrehajtó bizottság elfogadásra ajánlott. A szervezett 
munkásokat képviselő választmányi tagok azonban a szer 
vezeti szabályzat többrendbeli határozatainak módosítását 
kívánták.

Az indítványok következők voltak:
1. hogy a vidéki közvetítő intézetek ne az állam, a 

város és az abban székelő kereskedelmi és iparkamara 
által szereztessenek, hanem vagy egyedül az állam vagy 
a város által.

Ez indítvány nem fogadtatott el.
2. hogy a közvetítés ugyan a szabad egyezkedés alap

ján történjék, azon megszorítással azonban, hogy minden 
egyes ipari szakmára nézve a megállapítandó minimális 
munkabéreken alul az intézetek munkásokat ne közvetít
senek. Ezen indítvány mellett érvül felhózatott, hogy ezen 
megszorítás nem ellenkezik az ipartörvény ama rendel
kezésével, mely a munkabér iránt való megegyezést, egé
szen az egyezkedő felek tetszésére bízza; felemlittelett to
vábbá, hogy csak egyenlő erejű felek egyezkedhethek sza
badon ; e körülmény azonban a munkaviszony megkö
tésénél fenn nem forog, mert egy gyenge féllel szemben 
az erősebb áll és a nyomasztó helyzet kényszere rend
szerint illozoriussá teszi a munkásra nézve a szabad egyez
kedést. A helyes socialpolitikának tehát föltétien köteles
sége megakadályozni a gyengébb fél kényszer-helyzetének 
kihasználását.

A választmány ez álláspontot elfogadta és nagy több
séggel hozzájárult az indítványhoz.

3. hogy a választmány 10 tagja ne 2 pártatlan, 4 
munkaadó és 4 munkás tagból álljon, hanem csupán 5 
munkaadó és 5 munkástagból, továbbá, hogy a munkás
tagok ne a kerületi betegsegélyző-pénztár által küldesse
nek ki, hanem közvetlenül a munkások által a békéltető
bizottság munkás tagjaira nézve az ipartörvényben előirt 
módón választassanak.

Az indítvány első részét a választmány elvetette, 
mert valónak el nem fogadhatta azon vádat, hogy a pár
tatlan tagok ne lennének pártatlanok, minek világos ta- 
nujelét adták, midőn a munkástagoknak a szakszervezeti 
munkások köréből való szaporítását melegen ajánlották; 
az indítvány második részét azonban azaz, hogy a mun
kástagok a békéltető bizottsági tagok módjára választas
sanak, elfogadta.

4. hogy a választmányi tagok munkás tagjai nem 4 
évre, két évenkénti kisorsolás mellett, hanem évenként 
választassanak. Ezen indítványt a választmány elfogadta.

5. hogy a munkások ne tétessenek felelőssé azért, ha 
az ajánló-lap az intézetnek meg nem küldetik és

6. hogy a sztrájkok alkalmával való közvetítésre vo
natkozó határozat oda módosíttassák, hogy sztrájk alkalmá 
val az intézet ne közvetítsen, végre

7., hogy azon munkaadókhoz, kik nem szokták fizetni 
a segédjeiket, munkások ne közvetittessenek, mely indít
ványok szintén elfogadtatlak.

A budapesti (ipar) munkaközvetítő intézet választ
mánya Radocza János elnöklete alatt érdekes ülést tar
tott. A napirend főtárgya a nemzetközi szocziáldemok- 
rala párthoz tartozó munkás tagoknak a szervezeti sza
bályzat módosítására vonatkozó indítványa volt. Ezek 
ugyanis azt indítványozták, hogy a választmány csakis 
egyedül a munkások és a munkaadók képviselőiből ala
kuljon s mind a két csoport egyenlő számú tagokkal le
gyen képviselve. Ehhez képest kívánták, hogy mellőztes- 
sék vagy legalább felerészben munkástagokkal helyettesít- 
tessék az a 12 se nem munkás, se nem munkaadó tag, 
kik a mostani 20 munkás és 20 munkaadó tagon kívül 
az intézetet fenlartó kereskedelemügyi tárcza, budapesti 
kereskedelmi és iparkamara s a székesfőváros érdekeit 
— pártatlan tagok czimén — képviselik ; kívánták továbbá, 
hogy strájk alkalmával az intézet munkásokat ne köz
vetítsen.

Az indítványt Buchinger Manó indokolta meg. Elő
adta, hogy az úgynevezett pártatlan tagok nem pártatla
nok. Már a felfogásuk és társadalmi összeköttetéseinknél 
fogva is inkább a munkaadókhoz szítanak s azokkal együtt 
mindig többséget képeznek a munkások ellen. így azután 
a munkások érdekei sohasem érvényesülhetnek a választ
mány határozataiban, rámutatott továbbá arra, hogy a 
munkásoknak egyedüli fegyvere sorsuk javítására : a strajk, 
mely fegyver használatában őket az intézet ne korlátozza. 
Kijelenti azután, hogy ha a választmány elzárkózik a fenebb 
említett kél követelésüktől, akkor a munkások haragja 
el fogja seperni az intézetet.

Neuschloss Marczel ezekkel szemben kimutatta, 
hogy a választmány eddig tekintettel volt a munkások 
minden jogosult kívánságára, sőt a legtöbb kér
désnél rendszerint inkább a munkások, mint a munka
adók érdeke jutott érvényre.

A választmány mostani szervezetét jónak és fentar- 
tásra érdemesnek nyilvánítja, mert csak ez a szervezet 
biztosítja, hogy a választmány határozataiban a munká
sok és munkaadók között fenforgó állandó érdek-ellentét 
daczára is, mindig az igazságos középút érvényesüljön és 
a közvetítés ügye ne szolgáltassák ki se a munkások, 
sem a munkaadók egyoldalú érdekeinek. A strájk esetén 
való közvetítés megszüntetését azonban megszívlelendő
nek tartja s kérte a választmányt, hogy fogadja el az 
indítvány ide vonatkozó részét; az indítványozókat pedig 
arra szóllitotta fel, hogy ezen méltányos kívánságuk ter
jedése esetén, hagyják abba az intézet szervezete és ve
zetése ellen eddig folytatott igazságtalan harczukat.

A vitában résztvettek még Izrael Jakab, Grossmann 
Miksa és Teszársz Károly, kik közül Izrael azt kívánta, 
hogy az intézet épen úgy, mint a szervezett munkások 
szakegyletei állapítsa meg az egyes szakmák szerint a 
minimális munkabéreket s ha valamelyik munkaadó nem 
akarja azokat megadni, annak ne közvetítsen munkát. 
Teszársz pedig azt óhajtotta, hogy az intézet vezetése 
adassuk át egészen a munkásoknak.

Remző Mátyás munkástag azonban figyelmeztette a 
választmányt, hogy Grossmann, Izráel, Teszársz és Buchin
ger csupán a nemzetközi szocziáldemokrata munkáso
kat képviselik. Nincs joguk tehát arra, hogy az összes 
munkások nevében követelődzőnek és fenyegetődzenek, 
folyton támadják az intézetet és inzultálják a mun
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kaadókat. A pártatlan tagokat is csak azért akarják ki
szorítani, hogy túlsúlyra juthassanak a választmányban s 
hatalmukba keríthessék az intézetet. Ezt azonban érde
mesnek tarja a megfontolásra: mert a hatalmukban levő 
«Általános betegsegélyző pénztárnál* legutóbb előfordult 
dolgok is eléggé bizonyítják, hogy a munkás kezekben 
levő vezetés nem mindig válik hasznára a munká
soknak

A bizottság ezután abban a reményben, hogy a 
strájk esetén való közvetítés megszüntetése biztosítani 
fogja a békét, nagy többséggel hozzájárult a Neuschloss 
indítványához, illetőleg elhatározta, hogy a keresk. minisz
terhez azon kéréssel fordul: hogy az intézet ügyviteli 
szabályzatát oda módosítsa, hogy strájk esetén az intézet 
munkásokat ne közvetítsen.

K im uta tás . A budapesti (ipari) munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett pinczérek, csapos, boríiu és bérszolgákra 
vonatkozó kínálat és kereslet. Férfi munkás kínálat: pin- 
czér —, csapos és borfiu 1, bérszolga —, kereslet: pin- 
czér 10, csapos és borfiu 21, bérszolga 11.

Porosz szén A Salamon és Wellisch czég ajánlatot inté
zett az ipartársulathoz, melyet a választmány határozata 
folytán ezennel közzé teszünk. Salamon és Wellisch szén- 
nagykeresk. 30—18. 35—39. sz. telefon összeköttetések, pos
tatakarékpénztári cheque-számla 2357. sz. giroszámla az 
osztrák-magyar banknál. Nagyságos Gundel János urnák a 
budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar- 
társulata elnökének Budapesten.

Hivatkozással megbízottunknak, Brucker urnák úgy 
Nagyságoddal, mint az Ipartársulat t. tagjaival folytatott 
megbeszélésére, van szerencsénk tt kijelenteni, miszerint 
készek vagyunk t. tagjai porosz szén szükségletét egy évi 
időtartamon át szállítani s e czélra f. évi augusztus végéig
I. porosz koczka vagy dió-szenet a székesfőváros Duna- 
balparti területén: nyílt fuvarokban 3 kor. 30 fillérért, 
egész vaggonrakományokban történő vétel esetén 3 kor. 
26 fillérért 100 kgként, készpénzfizetés mellett, engedmény 
levonása nélkül a rendeltetési helyére szállítani és pin- 
czébe rakatni. — Biztosítjuk Nagyságodat, miszerint állan
dóan azon leszünk, hogy az Ipartársulat t. tagjait jó mi
nőségű szén szállításával és pontos kiszolgálással kielégítsük 
s hogy erről meg is győződhessék, nincsen ellenvetésünk, 
hogy egyezmény létrejötte esetén — a mennyiben kiszol
gálásunkkal esetleg nem volnának megelégedve — a t. 
tagok az egyezménytől az első három hónapon belül 
visszaléphessenek. Jutányos tt. ajánlatunk kegyes elfoga
dását kérve, maradunk Nagyságodnak kiváló tisztelettel 
Salamon és Wellisch.

B á l  ü g y .
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 elsősorban kell

említenünk Hűbéri pozsonyi pezsgőbor gyárost, aki a szép 
tánczrendeket adómányozta részünkre, az ipartársulat 
őszinte köszönetét és háláját.

A feliilfizetök névjegyzéke:
Dréher Antal serfőzdéje 400 kor., Első magyar rész

vény serfőződe 300 kor., Polgári serfőző részvénytársaság, 
ifj. Ilaggenmacher Henrik, Általános villamossági részvény- 
társaság, Auer-féle gázizzófény részvénytársaság, Francois 
Lajos pezsgőborgyáros, Törley József pezsgőborgyáros. 
Általános osztrák magyar légszesz társaság, Kovács E. 
Mátyás, Hungária nagyszálloda részv.társ. egyenként 200 kor, 
Freund Vilmos mosógyár tulajdonos, «Artézia» szikvizgyár 
részvénytársaság, Barensfeld és Wedekind a Heidsik-féle 
pezsgőborgyár képviselői, Gerbaud Emil, Drechsler Béla, 
báró Seltenmayer, a Francois-féle pezsgóborgyár képvi
selője egyenként 100 korona, Horváth Nándor 94 korona, 
Fisch Márk 90 korona, Szt.-Lukácsftirdő igazgatósága 60 
korona, Pilseni polgári serfőző részv.-társ., Gundel János, 
Littke-féle pezsgőborgyár, Charles Heidsick rheimsi pezsgő
borgyáros, Fngar Samu a kőbányai polgári serfőzde kép
viselője, Palugyav Pozsonyból, a grátzi Reiningshaus-féle 
serfőzde, Krausz Gottlieb Bécsből, «Thonet testvérek* 
butorgyáros czég, Schreiber I. unokaöcscsei czég, Haas 
Fülöp és fiai czég, Huber Antal, Hüttel Tivadar egyenként 
50 korona, Borhegyi Ferencz, Joel és fiai czég, Kunz Jó
zsef és társa czég, Fischer Miksa egyenként 40 korona, 
Pialnik-féle kártya-gyár, Berndorfer fémáru-gyár, Aich 
János, a gróf Apponyi Géza-féle pincze intézősége 30 ko
rona, Schultesz Emil 34 korona, Edeskuty Lajos, Kohn
Jakab és József czég, Hölle Márton, Granichstadten Zsig
mond, Petanovits József, Girbal Góliát, Aranyosi Andor, 
Mosch Béla, Weissenstein Mór, Hubert N., Koczor Rezső, 
Siecher N., Lobmayer Károly, Stadler Károly, Fischer V. 
20 korona, Szimon István, Watterich Ödön 15 korona, 
Sacelláry György, Rajágli Lajos, Krist Ferencz idősb., 
Mehringer Rezső, Berger V. (Wien), Ehm János 14 korona, 
Steiner Mihály és társa czég 13 korona, Nősek Ignácz 12 
korona, Nagy Ignácz, Hcchstein Károlyné, Fanda Ferencz, 
Journet Ágostonné, Feitler (Wien), Oppenheim N., Abeles 
Dávid, «Durable»-féIe gázizzófény részv.-társ., Láng test
vérek, Palkovics Ede, Goldberger S , Oláh István, Krist 
Ferencz ifj., Bartuschek Ernő. Eberhard N„ Pelzmann 
Ferencz, Maloschik Antal, Fechner N., Schachner József, 
Kohn József, Parlagi István, Doklor László 10 korona, 
Polatsek Frigyes 8 korona, Thék Endre, Eller Ferencz 
6 korona, Paulits József, Laliért 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. Finck 
Sándor 6 korona, Seybold Frigyes 10 korona, Első ma
gyar üveggyár r.-t. 10 korona.

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a J Irtg jftr  K ir á ly i  P é n z ü g y in in is K te r ii i in  
ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték ( X I I .  s o r s já t é k )  I. osztályára szóló sorsjegyeket 
felülvizsgálták, azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.

, Az I. osztály húzása 1903. m ájus hó 22. és 2 3 -á n  tarlatik meg. A húzások a U ln g y a i' k i 
r á ly i  á l la m i e l le n ő r z ő  h a tó s á g  és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási 
teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza felől).

Magy. K ir. Szab.
Budapest, 1903. évi április hó 26-án. O sztálysorsjáték Igazgatósága

L ónyay, H axay.



3. szám. A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának Értesitóje 7

T Ö R L E Y  J0 Z S .É sT s?

( Budapest.)
oépotí

TT

Első Magyar Részvény serfőződe
B U D A P E S T - K Ő B Á N Y Á N

z z = z z z = = z z z z z z =  F e n n á ll 1 8 5 4  ó la . --------- --■■■■.......
Az 1900. évi párisi Y illágkiallításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té st nyert,

D 1 S Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U R Y -T A G  1 8 9 6 -
V árosi 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 serfőzödénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. — 1

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

N yíregyháza-, T em esvár- és D ebreczenben vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52—60. 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 56 — 58.
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|  LÖWENSTEIN Itt. ohihAlt)
3 3  czegtillajilonos :
3 3  H O R V Á T H  F. N Á N D O R

cs. és kir. udvari szállító, József fhg. Ó cs. és kir. fensége 
és Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg u kir. fensége

udvari szállítója
Főüzlet: Fióküzlet;

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

ajánlja nagy raktárát Ijft
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümöles-consqrvekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző bort :

Madeira, Marsalla, Sherryt

Kizárólagos főraktár az
j Q  „Anglo C ontinenthal Thee Á ssociation“ -nak
- g j  leg jobb  fekete  teák b an , valód i Ja m a ik a  rum .
í S j  K ívánatra árjegyzék bérmentve. Pí.'

«
44
44
44
4

11

P E Z S G Ő

legtisztább éjYwye*
SMMiXU'K'jV

legjobb aszta li- és üdítő ita l, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- és holyagbu-

rutnál.

H a tto u i B e ü tik , M M  i» b d a fu t

,,as

CHAMPAGNER

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

&
11 11

Kitüntetések:
Paris 1889. EZOST-ÉREM. 
Nizza 1890. ARANY-ÉREM. 

Lissabon 1890. Ilors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, nag y  a r a n y -é r e m .

Sí ;

•<4>

Auszeicknungen:
Paris 1889. SILB. MEDAILLE

Nizza Í890. GOLD. MEDAILLE 
Lissabon 1890 Ilors Concours nnd 

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

i i 11 ii

F ő ké p v ise lő k : — G e ne 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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