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Egész évre szóló hirdetéseknél húsz százalék engedmény.

I p a r t á r s u l a t i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv. Felvétetett a «Budapesti szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulata* által 1903. évi 
május hó 2-án délután 5 órakor az ipartársulat helyisé
gében, Gundel János elnöklete alatt tartott választmányi 
ülésről.

Jelen voltak Kammer Ernő tiszteletbeli elnök, Mehrin- 
ger Bezső pénztárnok, Blaschka István, Mádai Lajos, Bitt- 
ner Alajos, Prindl Nándor, Ebner Ferencz, Nősek Ignácz, 
Glück Érős, Wilburger Károly, Krámer Miksa, Eörster 
Konrád, Maloschik Antal választmányi tagok; Dr. Solti 
Ödön ügyész és Poppel Miklós titkár.

Távolmaradásukat igazolták: Petanovics József, 
Schnell József, Jahn Ede és Tóth József választmányi 
tagok.

I. Elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést 
s minthogy a közgyűlés óta ma van az első választmányi 
ülés, arra kéri a választmány uj tagjait, hogy az ipartár
sulat ügyeit lelkesedéssel és buzgón szolgálják. A mai 
jegyzőkönyv hitelesítésére Mádai Lajos és Wilburger 
Károly urakat kéri fel.

II. Felolvastattak az 1903. évi márczius hó 7-én és 
folytatólag 13-án tartott ülésről, továbbá a márczius hó 
28-án tartott ülésről, valamint az 1903. évi márczius hó 
31-én tartott közgyűlésről felvett jegyzőkönyvek.

A felolvasott három jegyzőkönyv tudomásul vé
tetvén, hitelesíttetett.

Dr. Solti Ödön ügyésznek a közgyűlési jegyzőkönyv 
megszerkesztéséért köszönet szavaztatott.

III. Bemutattatott a gróf Andrássy Aladár elhalálo
zásáról szóló gyászjelentő, melyet a Budapesti önkéntes 
mentő egyesület választmánya adott ki és küldött meg az 
ipartársulatnak is, mint a nevezett egyesület egyik ala
pitó tagjának.

A választmány az egyesület nagyérdemű elnökének 
elhalálozása fölölt mély sajnálatát nyilvánítja.

IV. Elnök bejelenti, hogy a Dréher-féle alapítvány 
860 koronát tevő múlt évi kamatait a választmány által 
kiküldött bizottság, mely az ő elnöklete alatt Koch József 
alelnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Krist Ferencz és 
Wilburger Károly választmányi tag urakból alakult meg, 
folyó évi április hó 28-án a következő arányban osztotta ki.

Balanek Antal 10, Beinhardt Józsefné 20, Brunner 
Miklós 40, Özv. Brutofszki Mária 10, Özv. Csathó Dénesné 
40, Cserni József 20, Divics József 10, Özv. Dotzauer An

talné 10, Edelmann Ede 20, Özv. Fleischhacker Lipótné 
10, Özv. Fridrich Antalné 20, Özv. Gagel Józsefné 10, 
Özv. Gebauer Antalné 20, Gettinger Józsefné 10, Grubcr 
Gotthard 20, Ilatton Antal 10, Özv. Kadils Miklósné 10, 
Ketterer Mátyás 20, Özv. Koshatzki Jánosné 20, Kovács 
József 10, Özv. Laferl Józsefné 20, Özv. Maurer Ferencz
né 15, Nell Antal 10, Özv Oláriu Dénesné 20, Palásti 
János 20, Pekker József 20, Özv Petrovits Mártonná 20, 
Pomikalszki János 10, Özv. Popovits Vinczéné, 20, Özv. 
Reimann Antalné 15, Ruscher György 10, Özv. Szakmári 
Istvánná 20, Özv. Schodl Máténé 20, Udvaros János 10, 
Wilde Jánosné 20, Özv. Weisz Györgyné 20, Özv. Wora- 
csek Antalné 30, Szlova Károlyné 30, Özv. Somogyi Jó
zsefné 20, Özv. Hermáim Ferenczné 60, özv. Vigh 
Andrásné 20, Özv. Neukirchner Ferenczné 20, Sturm 
Gábor 30 koronát kaptak.

Egyúttal bejelenti, hogy Dréher Antal a kiosztás meg
történtéről az alapiló levélnek megfelelő módon értesit- 
tetett.

Helveslőleg tudomásul vétetett.
V. Élőterjesztetett a nm. keresk. miniszterhez inté

zett, a zugszállodák elszaporodásával és annak káros kö
vetkezményeivel foglalkozó felterjesztés.

A felterjesztés szövege jónak találtatván, elfogadta
tott és elhatároztatott, hogy a felterjesztést küldöttség 
adja át a miniszternek.

VI. Bemutattatott az V. kér. elöljáróság 4138/903. sz. 
véghatározata, melyben arról értesíti az ipartársulatot, 
hogv özv. Kiss Mátyásné, szül. Schwartz Helénát az V. 
kér. Hajnal-u. 6. sz. házra vonatkozó szállodaipar enge
dély iránti kérelmével az ipartársulat véleménye alapján 
elutasította.

Örömmel vétetett tudomásul.
VII. Bemutattatott a tanonezok ujraoltására vonat

kozó 6921/903. sz. IV. kér. előljárósági határozat.
Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy az elöl

járóság határozata az Értesítőben közzé teendő.
VIII. Bemutattatott a Marosvásárhelyi Székely Tár

saság megkeresvénye a székelyföldi ásványvizek nagyobb 
mérvű pártolása érdekében.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy a meg- 
keresvénv az ipartársulat tagjaihoz intézett figyelmezte
tés kíséretében az Értesítőben közzé teendő.

IX. Bemutattatott a Budapest főváros és környéke 
szikvizgyárosai ipartársulatának átirata, melyben arról ér
tesíti az ipartársulatot, hogy a használt és névvel ellátott 
szikvizpalaczkoknak a szabad kereskedelmi czikkek közül
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leendő kivonása iránt mozgalmat indít, illetőleg a tilalom 
kieszközlése végett a kormányhoz emlékiratot intéz. Arra 
kéri az ipartársulatot, hogy mint érdekelt fél, a mozga
lomhoz csatlakozzék.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy az ipar
társulat a mozgalomhoz pártolólag csatlakozik; miről a 
megkereső ipartársulat átiratban értesítendő.

X. Bemutattatott a budapesti ipari munkaközvetítő 
intézet f. évi I. évnegyedi tevékenységéről szóló jelentés 
és az azzal kapcsolatos táblázatos kimutatás.

Tudomásul vétetett.
XI. Bemutattatott az Országos Iparpártoló Szövetség 

körlevélszertl felhívása.
Tudomásul vétetett.
XII. Bemutattatott az Országos Nemzeti Szövetség 

folyó évi május hó 10-ére kitűzött közgyűlésére szóló 
meghívó.

Tudomásul vétetett.
XIII. Bemutattatott a Mészárosok és Hentesek Lapja 

szerkesztőségének figyelmeztető levele és a hozzá csatolt 
lappéldány, melyben az iparhatósági biztos díjazása kö
rűi felmerült visszásságokról szóló közlemény foglaltatik.

Tudomásul vétetett.
XIV. Bemutattatott a X. kér. elöljáróság 5409/903. 

sz. bérlethirdetménye a X. kér. temetői menedékház és 
vedéglő bérbeadása tárgyában.

Tudomásul vétetett.
XV. Bemutattatott Döltl József ipartársulati tag le

vele, melyben megfelelő biztosíték letétele mellett 400 
korona kölcsönt kér az ipartársulattól.

A választmány határozatilag kimondja, hogy e kére
lem nem teljesíthető, mert az ipartársulat pénze az alap
szabályok értelmében, ilyen czélokra nem fordítható.

XVI. Elnök bemutatja a Szállodások Nemzetközi 
Egyesületének budapesti közgyűlésére vonatkozó végle- 
számalást és indítványozza, hogy a választmány Glück Erős 
urnák, pénztárnoki minőségében teljesített fáradhatatlan 
tevékenységéért köszönetét szavazzon.

A választmány Glück Erős urat zajos éljenzésben 
részesíti s részére köszönetét szavaz.

XVII. Bemutattatott a GroszMór iparkihágási ügyére 
vonatkozó kereskedelemügyi miniszteri leirat.

A választmány a szükséges helyszíni szemle megej- 
tése és megfelelő javaslattétel végett Ebner Ferencz, 
Mádai Lajos és Dr. Solti Ödön urakból álló bizott
ságot küld ki s az eljárás foganatosítása végett az 
összes iratokat kiadja Dr. Solti Ödön ügyész urnák.

XVIII. Bemutattatott az «Értesítő* 1898—1902. évi 
számadása, mely végeredményében 489 korona 90 fillér 
maradványt mutat.

A választmány a mutatkozó maradványból Poppel 
Miklós ipartársulati titkár szerkesztői tiszteletdijának pót
lására 200 koronát megszavaz.

Azonkívül titkári tiszteletdiját 20 koronával felemeli.
Poppel Miklós titkár köszönetét mond a kitüntető 

elismerésért és kijelenti, hogy a választmány jóindulatát 
fokozott munkássággal fogja meghálálni.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejezést 
nyert. Kmft.

Jegyzőkönyv, felvétetett a ‘Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulata* által 1903. évi 
május hó 18-án délután 5 órakor az ipartársulat helyi
ségében Gundel János elnöklete alatt tartott választmányi 
ülésről.

Jelen voltak: Kammer Ernő tiszteletbeli elnök, Mehrin- 
ger Rezső pénztárnok, Tóth József, Nősek Ignácz, Kramer 
Miksa, Wilburger Károly, Schnell József, Palkovics Ede, 
Bittner Alajos, Mádai Lajos, Sperl Flóris, Glück Frigyes, 
Glück Erős, Prindl Nándor, Förster Konrád választmányi 
tagok. Poppel Miklós titkár.

Meg nem jelenősöket igazolták: Koch József alelnök, 
Ebner Ferencz, Petanovits József, Krist Ferencz ifj.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Sperl Flóris és Palkovics Ede urakat kéri fel.

Tudomásul vétetik.
II. Elnök előadja, hogy a szakiskola felügyelő-bizott

ságának legutóbbi ülésén tárgyaltatott a Glück-féle ala
pítvány kamataiból kiosztásra kerülő «István dij».

Minthogy Panz N. szakiskolai tanuló, a kinek az 
«István dij* a múlt évben oda Ítéltetett, időközben meg
halt, ennélfogva az idén két dij áll rendelkezésre.

A felügyelő bizottság, a tanári kar javaslata alapján, 
az egyik dijat Dankovszky, a másikat pedig Dobos nevű 
tanulónak Ítélte oda s ezen határozatát a székesfőváros 
hatóságának, mint az alapítvány kezelőjének, szintén be
jelentette.

Felkéri a választmányt, hogy a tanári kar javasla
tához, illetőleg a felügyelő-bizottság határozatához járul
jon hozzá.

Előadja továbbá, hogy a szakiskola felügyelő-bizott
ságában Wirth Ferencz ipartársulati alelnök elhalálozása 
folytán egy tagsági hely megüresedett, melyet az iskolára 
vonatkozó szervezési szabályzat értelmében a választmány
nak választás utján kell betölteni. A maga részéről Pal
kovics Edét ajánlja megválasztásra, mert Palkovics élénk 
érdeklődést tanúsít a szakiskola iránt.

A választmány Palkovics Edét egyhangúlag megvá
lasztja a szakiskola felügyelő-bizottságába.

Nemkülönben jóváhagyólag hozzájárul az ‘István 
dij* kiadása tekintetében hozott felügyelő-bizottsági hatá
rozathoz.

III. Elnök előadja, hogy a zugszállodák elszaporo
dásának meggátlására irányuló felterjesztést az ipartár
sulat küldöttsége átadta a kereskedelemügyi miniszternek.

A miniszter kijelentette, hogy tanulmányozni fogja 
és ahhoz képest intézkedni fog.

Tudomásul vétetik.
IV. Elnök előadja, hogy a közgyűlés határozata foly

tán az Ipartársulat és az országos szövetség nevében át
irat intéztetelt a Magyar serfőzők egyesületéhez a vitás 
sör-kérdésben. Az egyesület elnöke nem lévén itthon, he
lyette Dr. Halász egyesületi ügyész vette át az ipartársu
lat átiratát és oda nyilatkozott, hogy ő pártolólag fogja 
az egyesület elé terjeszteni. Elnök megjegyzi, hogy a 
jelekből következtetve, az átiratnak meglesz a várt foga
natja.

Ezután előterjesztetett a serfőzök egyesületéhez in
tézet átirat szövege.

A választmány az átirat szövegét helyesléssel és 
tetszéssel fogadja, s elnök ur intézkedéseit köszönettel veszi 
tudomásul.

V. Előterjesztetett a székesfővárosi kisvendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulatától folyó évi május hó 13-án 
érkezett átirat. Egén átiratban azt panaszolja nevezett ipar
társulat, hogy a sör kérdésben — bár több Ízben kísér
letet tett a sörgyárosoknál — nem tudott semmi eredményt 
elérni.

E miatt most azzal a kéréssel fordul az ipartársulathoz, 
hogy a kisvendéglősök ipartársulatát teljes erejéből támogassa 
s a teendők megbeszélése végett egy 5 tagú bizottságot küld
jön ki.

A választmány tudomásul veszi a kisvendéglősök ipar
társulatának átiratát s beható tanácskozás után elhatározza, 
hogy az átiratban kifejtett kérelmet mint elkésettet, nem 
teljesítheti, mert az Ipartársulat a vitás sörkérdésben már 
a márcziusi közgyűlés határozata alapján a Magyar ven
déglősök országos szövetségével egyetérlőleg megfelelő 
erélyes lépéseket tett a sörgyárosoknál.

Különben is kijelenti a választmány, hogy ha a kis 
vendéglősök ipartársulata az átiratban hangsúlyozott együtt
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működést úgy értelmezi, hogy tagjai csatlakozni óhajtanak 
az anyaipartársulathoz, ez esetben hajlandó lesz bármely 
semleges területen tárgyalásba bocsátkozni.

VI. Előterjesztetett a «Magyar országos pinczér egye
sület > megkeresvénye belyközvelitő szakosztályának pár
tolása iránt.

A választmány készséggel teljesiti e kérelmet és 
elhatározza, hogy az ipartársulat tagjait az «Értesítő* ut
ján figyelmezteti az országos pinczéregyesület helyközve- 
titő szakosztályának pártolására.

VII. Bemutallatott a IV. kerületi elöljáróság 7859/903- 
sz határozata, melynek kapcsán az ipartársulatnak is meg
küldi a szolgálatot vagy munkát kereső egyének okira
tainak visszatartását eltiltó 07,480/902. sz. belügyminisz
teri körrendeletét, mely szerint ezen tilalom megszegése 
az 1879. évi XL. t.-cz. 1. §-ába ütköző kihágást képez és 
a kihágás elkövetői 200 koronáig terjedhető pénzbünte
téssel, ezenfelül ismétlés esetében 15 napig terjedhető el
zárással büntethetők.

A választmány tudomásul veszi a körrendeletben 
foglalt tilalmat és Glück Frigyes javaslatára ehatározza, 
hogy a körrendelet, a vonatkozó törvényszakasz magya
rázatával kiegészítve, az «Ertesitőben» közzélétessék.

VIII. Bemutattatott az «()rszágos iparegyesület* folyó 
évi május hó 21-én kitűzött rendes évi közgyűlésére szóló 
meghívó.

Tudomásul vétetvén, a közgyűlésben való megjele
nésre Koch József, Förster Konrád és Kramer Miksa urak 
kérettek fel.

IX. Bemutattatott a szakiskola igazgatóságának át
irata, melyben arról értesíti az ipartársulatot, hogy a m. 
kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 73,188 sz. rende
letével a szakiskola részére kiutalványozta az 1902/903. 
évre eső 1000 korona segélyt.

Tudomásul vétetik.
X. A «Mária Magyarország Nagyasszonyáról neve

zett Gongregatio* elnökségétől érkezett felhívás.
Tudomásul vétetik.
XI. Bemutattatott a IV. kér. iparhatósági megbízot

tak elnökétől érkezett körlevél a kitűnő előmeneteld 
iparostanonczok megjutalmazása czéljából indított gyűj
tés tárgyában.

A választmány a körlevélben foglalt kérelmet nem 
teljesítheti, mert az ipartársulat maga tart fenn szakis
kolát s a jó előmenetelő tanulók megjutalmazására min
den évben nagy összeget fordít.

XII. A kassai Rákóczy ereklye-kiállítás elszállásoló 
bizottságától érkezett körlevél.

Tudomásul vétetik.
XIII. Tóth József választmányitag bejelenti, hogy az 

üzletében elhelyezett orsz. nyugdíjegyesületi persely megtelt.
Kéri, hogy annak szabályszerű kiürítése iránt gon

doskodás történjék.
A választmány e bejelentést köszönettel veszi tudo

másul és elhatározza, hogy a persely szabályszerű kiürí
tése végett az orsz. nyugdíjegyesület igazgatóságához 
átiratot intéz.

XIV. Elnök előadja, hogy a szegények házában leg
utóbb elhelyezett özv. Szlováné némi segélyért folyamodott 
az ipartársulathoz.

Azt javasolja, hogy a választmány 4 korona havi 
segélyt engedélyezzen folyamodó részére, mert annyit 
kapnak mindazok a tönkrejutott vendéglősök, akik jelenleg 
a szegények házában vannak elhelyezve.

A választmány elfogadja az elnök javaslatát s ahhoz 
képest 4 korona havi segélyt engedélyez özv. Szlováné 
részére.

XV. Mehringer Rezső pénztárnok előadja, hogy elnök 
ur két üvegszekrényt vásárolt egy árverésen, az ipar tár
sulat számára.

Minthogy ezzel az irodai felszerelés már nagyon 
érezhető hiányán segített, másrészt pedig rendkívül olcsó 
áron — 46 koronáért — szerezte meg az igen értékes 
szekrényeket s e költséget a nemzetközi közgyűlésre 
gyűjtött pénz maradványából fedezte, indítványozza, hogy 
a választmány az elnök urnák jegyzőkönyvi köszönetét 
szavazzon.

A választmány az elnököt zajosan megéljenezi s 
részére az indítványhoz képesi jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaz.

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

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 korcsniárosok ipartársulatának temetkezési 
egyesülete által 1903. évi május hó 2-án délután Gundel 
János elnöklete alatt az ipartársulat helyiségében tartott 
választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Kammer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Glück 
Frigyes, Bittner Alajos, Förster Konrád, Prindl Nándor 
Kamarás Mihály választmányi tagok, Poppel Miklós titkár.

I. Elnök szívből üdvözli az uj választmányt, felkéri 
annak uj tagjait, hogy az egyesületet tevékenységükkel 
támogassák.

Az ülést megnyitja s a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére Bittner Alajos és Kamarás Mihály urakat kéri fel.

II. Felolvastatott az 1903. évi márczius hó 7-én, to
vábbá a márczius hó 13-án tartott választmányi ülés, va
lamint a márczius 31-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve.

Mindhárom jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hitele
síttetett.

III. Elnök bejelenti, hogy az egyesületbe újabban 
Móricz József, Brückner Lőrincz és neje, Maloschik Fe- 
rencz és neje, Weisz Bertalan, Potzmaim Mátyás, Kovács 
E. Mátyás, Rumpa Ferencz és neje, Rák György és neje 
vétettek fel tagokul.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett.
IV. Elnök bejelenti, hogy április hó folyamán 5 ha

lottja volt az egyesületnek, s a temetési költségek fede
zésére — készpénz Inján — ismét egy 1000 frtos hazai 
takarékpénztári kötvényt kellett értékesíteni.

Tudomásul vétetett.
Több tárgv nem lévén napirenden, az ülés befejez

tetett.

K ü l ö n f é l é k .

A zu g szá llo d ákró l, Az ipartásulat a zugszállodák 
szaporodása ellen a következő felterjesztést intézte a ke
reskedelemügyi miniszterhez.

Nagyméltóságu Miniszter úr, Kegyelmes Urunk!
A székesfőváros törvényhatóságának 1902. évi októ

ber hó 8-ikán tartott közgyűlésében *az erkölcstelenség me
legágyát képező zugszállodák nagymérvű szaporodása* inter- 
pellátió tárgyává tétetvén, a székesfőváros hatósága, egy
részt a tisztes szállodaipar megóvása, másrészt a közer- 
kölcsiséget fenyegető veszedelem elhárítása szempontjából 
szükségesnek tartotta a 185333/902. I. sz. határozattal fel
hívni a kerületi elöljáróságokat mint elsőfokú iparható
ságokat, hogy — figyelemmel Nagy méltóságod 34157/902. 
sz. rendeletére — a szállodai iparengedélyek kiadásánál 
a legnagyobb skrupulozitással járjanak el s addig is mig 
a fogadó, vendéglő stb. iparok gyakorlása tárgyában 
595/901. kgy. sz. a. alkotott szabályrendelet hatályba lép,
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az engedélyért folyamodó egyént megbízhatósága tekinte
tében az ipartársulat véleményét is hallgassák meg s en
gedélyt csakis azon esetben adjanak ki, midőn a folya
modó megbizhatósaga minden kétségen fölül áll, s a szál
lodaipar gyakorlására szolgáló épület minden tekintetben 
kifogástalan.

Az elsőfokú iparhatóságok ezen rendelet folytán, mi
előtt valamely szállodai iparengedélyt kiadnának alolirott 
ipartársulatot véleményadásra szóllitják fel. Alolirott ipar
társulat pedig minden esetben a hatóság intentiójának 
megfelelő nyomozás alapján nyilvánítja tárgyilagos véle
ményét.

" tízen eljárás rövid idő előtt kezdetvén, máris szá
mos eset merült fel, midőn az elsőfokú iparhatóság kény
telen volt a szállodai iparengedélyért folyamodók közül 
többeket, a kik a szállodai iparengedély leple alatt egyenesen 
a prostitúció terjesztéséi választották keresetforrásnak, kérel
mükkel elutasítani.

Nevezetesen: Windisch Adolfné szül. Kolb tírnesz- 
tina a VI. kér. Uj-utcza 29. sz. házra; Hajós Gyula a VI 
kér. Szerecsen-u. 35. sz. házra; Konopász Ede a VI. kér 
Szív u. 52. sz. házra; Kiss Mátyásné az V. kér. Hajnal-u' 
6. sz. házra kért szállodai iparengedélyt.

Mindezeknél kétséget kizárólag megállapította az il
letékes iparhatóság hogy az egyéni megbízhatóság hiány
zik náluk, s az általuk kijelölt épület nem alkalmas a tisz
tességes szálloda ipar gyakorlására; de megállapította egy
úttal azt is, hogy kérelmezők az iparengedély védelme 
alatt a kéjelgést Üzletszerűen akarják közvetíteni, minél
fogva az iparengedélyt megtagadta tőlük.

Elsősorban említett folyamodó ügye fellebezés foly
tán a nm. kereskedelemügyi minisztériumhoz jutván, ott 
az iparhatóság határozata megdöntetett s folyamodó ré
szére az iparengedély kiadatni rendeltetett.

Egyáltalán nem szándékunk a Nagyméltóságod ve
zetése alatt álló kercsk minisztérium bölcs végzését bí
rálat tárgyává tenni; azonban el nem hallgathatjuk azon 
mély aggodalmunkat nyíltan kifejezni, hogy ha az ipar
hatóságnak nem adatik meg a mód arra, hogy a bordély
ügyet szolgáló zugszállodák rohamos szaporodásának gá
tat vessen, úgy e téren rövid idő alatt oly szégyenletes 
állapot fog a székesfővárosban bekövetkezni, melyhez ha
sonlót az egész kontinensen nem találhatunk !

Nagyméltóságu Miniszter úr!
Nemcsak az késztet bennünket felszólalásra, mert a 

budapesti szállodaipar jóhirét komoly veszedelem fenye
geti de az a megyőződés is, hogy ilyen viszonyok mellett 
az idegenforgalom emelésére irányuló minden törekvés 
hiábavaló erőlködés; minden anyagi áldozat czéltalan 
ábránd! e zugszállodák elriasztják az idegeneket Buda
pestről.

Mert hangzatos czimeket vesznek fel, s a vasútállo
másokon, vasutakon, hajóállomásokon, hajókon kifüggesz
tett hirdetéseken, de különösen a külföldi lapok utján 
szokatlan olcsó szobaárakat és mesés kiszolgálást hirdet
nek s ily módon a Budapestre jövő idegeneket maguk
hoz csábítják.

Hogy mekkora azoknak csalódása és főlháborodása, 
midőn a helyszínére érkeznek, az könnyen elképzelhető.

S minthogy napról-napra hirt hallunk oly botrányos 
esetekről, midőn a zugszállodába csábított idegen, látva, 
hogy szálloda helyett tulajdonképpen bordélyházba jutott, 
bosszúsággal eltelve éjnek idején menekül onnan, miként 
ez legutóbb Saller György karlsbadi lakossal és több tár
sával történt; minthogy továbbá tudomásunk van róla, 
hogy, a székesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitánya 
a székesfőváros tanácsához intézett átiratában a zugszál
lodák szaporodását erkölcsrendészeti szempontból immár 
szintén határozottan veszélyesnek jelezte; s minthogy vé
gül az idegenforgalom emelése szempontjából rendkívül

fontos kérdést képez a májusi Dunai-ünnepélyre ideérkez3 
sok idegennek oly módon való elszállásolása, hogy közülök 
— botrányos esetek elkerülése végett — zugszállodába 
egy se jusson; mindezek alapján mély tisztelettel kérjük 
Nagyméitóságodat: kegyeskedjék kormányhatóságilag ren
delkezni oly irányban, hogy a csupán csak kéjelgési ta
lálka helyül alkalmas és igy a prostitúció terjesztésére 
szolgáló házakra szállodai iparengedély ki ne adassék. mert 
jelenleg az történik, hogy a bordélyházak legtöbbje némi át
alakítás után a ^szálloda# czimet veszi fel! kérjük továbbá 
hogy az általánosan ismert és a magy. kir. államrendőr
ség által névleg is nyilvántartott hasonló házak tulajdo
nosai vagy bérlői, akiknek szállodai iparengedélyt szerezniük 
már sikerült, a szállodaipar gyakorlására szóló engedély
től megfosztassanak s a «szálloda# czim használatától 
egyszersmindenkorra eltiltassanak s a prostitúció terjesz
tésére alapított kereseti foglalkozásukat ha, már ily enge
dély részükre kiadatik, nem a szállodai iparengedély vé 
delme, hanem valamely más elnevezés alatt folytassák.

A budapesti szállodások vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulaia.

A sör-kérdés. Az ipartársulat a folyó évi közgyűlés 
határozata folytán a következő átiratot intézte a sörgyáro
sokhoz :

A «Magyar Serfőzők Egyesülete# tekintetes Elnök
ségének Budapesten.

A «Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá
rosok ipartársulaia# folyó évi közgyűlésén indítvány té
tetett aziránt:

1. hogy az Iparlársiilat a Magyar vendéglősök országos 
szövetségével egyetértöley követelje az 1901. évi sör-kartell 
megszüntetését és tegyen erélyesen lépéseket az 1 k. 20 
f. áremelés elejtése, illetőleg a sör árának a kartell előtti 
mérvre való leszállítása végett; továbbá

2. hogy a kartellben foglalt mindazon kikötések, 
melyek által a vendéglősök sörszükségletük beszerzésé
nél szabad elhatározásukban sérelmes módon korlátoztat- 
nak, végleg kiküszöböltessenek.

A közgyűlés általános helyesléssel egyhangúlag el
fogadta ezen indítványt és elhatározta, hogy «£ Ipartársu
lat a Magyar vendéglősök országos szövetségével egyetértöley az 
indítvány értelmében járjon el.

Midőn ipartársulatunk közgyűlésének ezen határoza
tát a l. Egyesülettel közöljük, egyúttal van szerencsénk 
az ezen ügyben elfoglalt álláspontunkat úgy a Budapesti 
szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata, vala
mint a Magyar vendéglősök országos szövetsége nevében is a 
következőkben kifejteni:

Mindenekelőtt fel kell hívnunk a t. Egyesület b. 
figyelmét azon nagyfokú ingerültségre, mely a vendéglő
sök körében a sörárak felemelése miatt keletkezeti és 
most már az egész országban elterjedt; de különösen itt 
a székesfővárosban folyton fokozódik!

Igen aggasztó jelenség ez, mert súlyos következ
ménye lehet a magyar sörgyártásra nézve azáltal, hogy 
lehetővé teszi az idegen sör beözönlését és sajnos, azt 
kell tapasztalnunk, hogy e körülményt az idegen serfőz
dék máris megdöbbentő mohósággal igyekeznek saját ja
vukra kihasználni.

Bármennyire elitéljük is hazafias szempontból az 
idegen sör behozatalának pártolását, mégis kénytelenek 
vagyunk a megélhetésért folyó küzdelem láttára bizonyos 
határig jogosultnak elismerni azt a felfogást, mely arra 
készteti a vendéglősöket, hogy tőlük telhetőleg segítsenek 
magukon; ha lehet változtassanak a tarthatatlan hely
zeten !

Mi azonban a t. sörgyárosok és a vendéglősök között 
fölmerült ellentét kiegyenlítésének szerintünk leghelye
sebb módját keressük, midőn a t. Egyesülethez fordulunk 
és számítva a t. Egyesület bölcs belátására, valamint az
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eddigelé közöttünk fölmerült ellentétek elsimítása körül 
mindenkor tanúsított békés hajlamaira, máris hisszük, 
hogy velünk egyetérlőleg arra fog törekedni, hogy kielé
gítő megoldáshoz jussunk.

Belátjuk azt, hogy a söradópótlékról szóló 1899. évi 
XXIII. t.-cz. igen nyomasztóan hat a magyar sörterme
lésre; hogy a törvény alapján megállapított adóztatási 
rendszer és egyéb körülmények válságos helyzetbe jut
tatták a t. sörgyárosokat.

S minthogy akkor, az uj söradópótlék enyhítésére 
irányuló kérelmüket a m. kormány ridegen visszautasí
totta, hirtelenében nem találtak a saját kártalanításukra 
más módot, mint azt, hogy fölemelték a sör árát; csak
hogy ezzel meg rendkívül érzékenyen sújtották a vendég
lősöket, akik teljesen ártatlanok a helyzet válságos alaku
lásában és mégis ők kénytelenek az egész károsodást el
szenvedni, mert a sör kimérési árának emelésére a mai 
viszonyok között — midőn a magas kormány az ipartár
sulathoz intézett egyik leiratában a sör kimérési árának 
csökkentését kívánta — gondolni sem lehet.

Éppen ezért nem zárkózhatunk el a vendéglősök 
ős zességének határozott követelése elől s még mielőtt a 
megtorlás eszméjével foglalkozó mozgalom teljes erővel 
kitörne, okszerűnek látjuk a következő javaslatot tenni:

Tudjuk, hogy a magas kormány, illetőleg a pénz
ügyminiszter ur annak idején azzal nyugtatta meg a pa
naszos t. sörgyárosokat, hogy a magyar sörgyártást — 
tekintettel annak kedvezőtlen helyzetére — póttörvény 
utján megfelelő kedvezményben fogja részesíteni.

Ennélfogva azon meggyőződésünket kell kifejeznünk, 
hogy ha a t. Sörgyárosok most újabb emlékiratot intéz
nek a m. kormányhoz és figyelmeztetik, hogy a magyar 
sörgyártást tönkreteszi az idegen, különösen az osztrák 
és cseh sörök versenye, mert utóbbiak aránylag előnyö
ket élveznek, akkor a kormány be fogja váltani megnyug
tató ígéretét. A t. Sörgyárosok pedig abba a helyzetbe 
jutnak, hogy teljesíthetik a vendéglősök kívánságait, mely
nek lényege az, hogy egyrészt a sörárak felemelésére vo
natkozó 1901. évi egyezmény megszüntetése által a sör 
ára előbbi mérvére íeszállittassék; másrészt a kereske
delmi téren szokatlan korlátozások, melyek a vendéglő
sök szabad elhatározási jogát csorbítják, mellőztessenek, 
és sörszükségletét mindenki az általa szabadon választ
ható sörfőzdéből szerezhesse be.

A I. sörgyárosok ily irányú engedékenysége alkal
mas lesz a háborgó kedélyek lecsillapítására; mi pedig a 
régi jó viszony helyreállításával teljes erőnkkel arra fo
gunk törekedni, hogy hazánkból az idegen sört egészen 
kiszorítsuk.

Budapesten, 1903. évi márczius hó 31-én tartott köz
gyűlésből. A Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata és a Magyar vendéglősök országos 
zövetsége. Kmft.

A K zikv izg y áro so k  ip a rtá rs u la ta  a következő meg
keresést intézte az ipartársulathoz:

Bndapest főváros és környéke szikvizgyárosai ipar- 
társulatától. A tekintetes szállodások, korcsmárosok és 
vendéglősök ipartársuiatának Budapesten.

Rövid időn belül másodízben keressük fel a tekin
tetes ipartársulatot, hogy hathatós támogatásával védelmet 
találjunk a szikvizpalaczkokkal űzött visszaélések ellenében, 
megakadályozandó, hogy itt a székesfővárosban, úgy
szólván az összes hatóságok szeme láttára évente 100.000-nél 
több szikvizpalaczkot lophassanak el annélkül, hogy ez 
ellen bárhol is jogvédelem volna szerezhető.

Sokkal inkább köztudomású ezen visszaélés, sem
hogy bővebben ismertetni szükséges volna, tudjuk, hogy 
a vendéglős, fűszeres, pálinka- vagy kávémérő betét nél
kül, de legjobb esetben is nem megfelelő betét mellett 
adja ki a szikvízgyárostól bizományba kapott szikvizpa

laczkot, melyet azután az ószeresek összevásárolnak, hogy 
a zsibárusokhoz hordják.

így most is, csak az általunk ismert három zsib- 
árűsnál több mint 70,000 drb. ilyen összelopkodott szik- 
vizpalaczk hever, melyet — pirulva valljuk be — más 
remedium hiányában a szikvizgyárosoknak meg kellene 
vásárolni, nehogy azokat vidékre vagy külföldre szál
lítsák, mikor is azoknak teljes értéke vész el a gyárosra 
nézve.

A baj ugyanis az, hogy fennálló törvényeink szerint 
a zsibárús a «szabad kereskedelem* oltalma alatt szaba
don vásárolhatja össze a lopott szikvizpalaczkokat anélkül, 
hogy őt azért orgazdaság miatt üldözné a törvény.

Á szenvedett óriási kár jövőben való elkerülésének 
egyedüli módja tehát az volna, ha kieszközölhetnék a magas 
kormánytól azt a tilalmat, hogy a használt és névvel ellátott 
szikvízpalaczk szabad kereskedelemi czikk ne lehessen, illetve 
azt az ószereseknek, zsibárusoknak összevásárolniok szabad 
ne legyen.

Minthogy pedig ily kormányhatósági intézkedés ki
eszközlése első sorban a szikvízelárusítással foglalkozóknak, 
tehát az igen tisztelt ipartársulat tagjainak is áll érde
kében, mert hiszen tulajdonképen a nekik bizományba 
adott szikvizpalaczkokat lopkodják el, tehát első sorban 
a szikvízárudtó az, ki ezen visszaélés állal kárt szenved 
a mennyiben e palaczkokért a gyárossal szemben szavatol, 
ezért fordulunk most azzal a kérelemmel a tekintetes ipar
tár salaihoz, kegyeskedjék csatlakozni tisztelettel alúlírt szikviz- 
gyáros ipartársulat állal megindítandó azon mozgalomhoz, 
melynek czélja, hogy a szikvízelárusítással — habár csak 
mellékesen is — foglalkozó iparosok összessége a szik- 
vízgyárosokkal karöltve eszközölje ki a kormánynál a 
szikvízpalaczkok elharácsolásával űzött és most már tűr
hetetlen módon lábrakapott visszaélések orvoslását.

Midőn még tisztelettel megjegyezzük, hogy a moz
galom abból állana, hogy az érdekelt összes ipartestü.’etek 
és ipartársulatok kiküldöttjeik útján egy közös memoran
dumot nyújtanának át az illetékes ministeriumoknak és 
hogy a memorandum szerkesztésével járó összes költsé
geket alulírott ipartársulat vállalta magára, egyben fel
kérjük, hogy eme közérdekű mozgalmunkkoz való csatla
kozását elhatározni és erről bennünket lehető sürgősen 
értesíteni szíveskedjék.

Budapesten, 1903. április 8-án, kiváló tisztelettel 
Budapest Főváros és Környéke Szikvizgyárosai Ipartár- 
sulala. Hölle Márton elnök, Vágó Mihály titkár.

A  M a ro svá sárh e ly i S zé k e ly  Társaság  alábbi leve
let intézte az ipartársulathoz, melyet az ipartársulat 
t. tagjainak szives figyelmébe ajánljuk.

Marosvásárhelyi Székely-Társaság. 90/3. 1903. szám. 
Tekintetes Elnökség.

Igen sok és kttlömbnél-külömb kitűnő ásványvize 
van székely földünknek, melyek mellőzésével, — bár 
áruk is olcsó — sokkal többe kerülő s kevésbé értékes 
más vizeket, köztük nagy mennyiségben külföldit tarta
nak még ma is kávéházakban.

Azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk tehát a Tekin
tetes elnökséghez, miszerint az ipartestület gyűlésén e 
kérdést tárgyalásra kitűzni és lehetőleg olyan határozatot 
provokálni szíveskedjék, hogy az összes budapesti szállo
dások, étterem és kávéház-tulajdonosok a székelyföldi 
ásványvizeknek fokozottabb mérvű tartását kimondják s 
azokat fogyasztásra ajánlják. Az egyes ásványvíz tulajdo
nosok mint pl. Borszék, Élőpatak, Korond, Kászon, Sztojka, 
Málnás, (Mária forrás) stbbi készséggel fognak a vendég
lős urak tudakozódásaira árjegyzéket küldeni. Külömben 
társaságunk éppen most dolgozik egy füzet kiadásán, 
melyben az egyes vizek találási helye, tulajdonosának 
neve, vegyi összetétele, gyógyhatású stb. részletesen fel
tüntetve lesz.
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A tisztelt Elnökség kívánságára készséggel küldjük 
azt meg annyi példányban, a hányat kíván.

Az újabb időben oly kedvezően indult érdeklődés, 
eddig elhagyatott székely földünk fellendítése iránt, — a 
tisztelt Elnökség és ipartársulatok akezióba lépése állal 
rendkívüli erőt, uj lelkesedést nyerne.

Kérésünk ismételten szives jóindulatába ajánlva, 
vagyunk Marosvásárhely, a székely-társaságnak 1903. január 
27-én tartott összejöveteléből.

Hazafias tisztelettel
Dr. Kömöcsy József 

elnök.
Szentgyörgyi Dénes

ni. titkár.
Jelentés a budapesti (ipari) munkaközvetítő intézet 

működéséről az 1903-ik év első negyedében. Az ipar
pangás ez év első negyedében sem hagyott alább és a 
munkahiány a téli hónapokban, midőn több iparágban az 
időjárás miatt egészen szünetel a munka, az évek óta 
mutatkozoltnál még nagyobb volt. Daczára e körülménynek 
és annak, hogy a gyárakban a munka lendületet nem 
vett és azok még kisebb mérvben vették igénybe az inté
zetet, annak tevékenysége mégis minden irányban emel
kedést mutat. A munkát keresők száma ugyanis a múlt 
év hasonló negyedével szemben 1,873-al tett többet, de 
többen kerestek munkást is, illetve a munkakinálat 
1,919-el volt nagyobb. E többletekben főleg a fémfeldol
gozási-, a fa-, a ruházati-, a papír- és épitő-iparok és a 
keresk. és közlekedési szolgaszemélyzet szerepelnek. Az 
elhelyezések száma is természetszerűleg emelkedett, 
illetve a múlt évi 5,591-el szemben 7,305-öt, tehát 1,714-el 
többet tett. A tevékenységi kimutatás az intézet sike
resebb működését is mutatja, a mennyiben kitűnik 
abból, hogy mig a múlt év hasonló negyedében a munka* 
kínálatnak csak 67°/0-a elégittetett ki, a folyó évben az 
elhelyezettek 711 °/0-át teszik a kínált állásoknak. A vidék 
igénybevétele is emelkedést mutat; mert mig a múlt év 
hasonló negyedében a vidékre elhelyezettek az összesen 
elhelyezetteknek 221 %-át képezték, a folyó év 1-ső 
negyedében 275 % ment vidékre. Budapest, 1903. április 
15-én. Az igazgató.

H a t ó s á g i  v é g z é s e k .

B e lü g y m in is z te ri k ö rre n d e le t. 67480/902. V. e B. M. 
sz. A szolgálatot, vagy munkát kereső egyének személyi 
okmányai jogellenes visszatartásának eltiltása tárgyában. 
(Valamennyi vármegyei és törvényhatóságnak.) Gyakran 
merült fel panasz amiatt, hogy a szolgálatot, vagy munkát 
kereső egyének személyi okiratai munkaközvetítők, szakegy
letek. cseléd- és helyszerzők, lakásadók stb. által jogelle
nesen visszatartatnak s ez által a cselédek, munkások, stb. 
az alkalmazásba, vagy munkába állásban megakadályoz
tatnak s az illetőknek életfentartásuk lehetetlenné tétetik. 
Minthogy pedig a fennálló törvények, közgazdasági és 
rendőri tekintetekből, a munkaadóval szemben is előírják 
azt, hogy a szolgálati szerződés megszüntetése után a 
gazda, illetőleg munkaadó a cseléd, illetőleg munkakönyvét 
annak visszaadni tartozik, kinek nevére szól és igy annál 
kevésbbé lehet helye annak, hogy az elől megjelölt egyé
nek, vagy egyletek esetleges közvetítéseiknek biztosítására 
a nekik átadott cseléd-, vagy munkakönyveket s egyéb 
személyi okmányokat kézi ’álog, vagy biztositékképen 
visszatarthassák; minthogy továbbá az igazoló okirat jog
ellenes visszatartása egyenesen meghiúsítja a cseléd- és 
munkakönyvek kötelező használatát indokoló törvényhozói 
ezélzat megvalósítását: mindezeknél fogva a szolgálatot, 
vagy munkát kereső egyének személyi okmányainak, cseléd- és 
munkakönyveinek stb. jogellenes visszatartását ezennel eltiltom. 
Ezen tilalom megszegése az 1879. XL. t.-cz. 1. §-a értelmében 
kihágást képez s elkövetői 200 koronáig terjedhető pénz

büntetéssel, ismétlés esetén ezenfe.ül 15 napig terjedhető 
elzárással büntetendők. A kihágás elbírálására a rendőr- 
hatóságok illetékesek. Ezekből a jelenleg érvényben lévő 
szabályokban kijelölt felettes hatóságokhoz van fele- 
bezésnek helye. A pénzbüntetésekből befolyó összegek 
azon község szegényalapja javára esnek, melyeknek terü
letén a kihágás elköve teteit. Végül megjegyzem, hogy 
ezen rendeletem — tekintettel a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter urnák 1901. évi deczember 17. 76290 sz. a. kelt 
s valamennyi II od fokú iparhatósághoz intézett körren
deletére — az iparos-segédek és gyári munkások mun
kakönyvének a munkaadók részéről való visszatartá
sára nem terjed ki. Felhívom a czimet, hogy ezen rende
letem pontos és szigorú végrehajtása iránt intézkedjék. 
Budapesten, 1903. évi márczius hó 11 én. A miniszter 
helyett: Gulner s. k. államtitkár.

♦ **
Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 7(5290/Vili. A. Vala

mennyi másodfokú iparhatóságnak.
Kételyek merüllek fel az iránt, hogy a munkából 

jogtalanul kilépett segéd vagy gyári munkás munkaköny
vét munkaadója meddig tarthatja vissza, múlt évi deczem 
bér hó 15-én 84801 szám alatt, kibocsátott körrendeletéin 
kapcsán az alárendelt a. fokú iparhatóságok megfelelő 
tájékoztatása czéljából a következőkről értesítem az ipar
hatóságot.

Az ipartörvény 106. §-a, illetve az ipartörvény végre
hajtása tárgyában 1884. évi augusztus hó 26-án 39266. sz. 
alatt kibocsátott földművelés, ipar és kereskedelemügyi 
miniszteri rendelet 36. §-a szerint a munkából kilépéskor 
az iparos (gyáros) az iparhatóságnak a segéd (gyári mun
kás) kilépését az ipartörvény 157. §-a pontja alapján ki
szabható pénzbüntetés terhe mellett tizennégy nap alatt 
bejelenteni és a munkakönyvét a segédnek (gy. munkás
nak) visszaadni köteles.

A munkaadó ezen kötelezettsége előáll akkor is, ha 
segéde, vagy gyári munkása munkájából jogtalanul lépett 
ki, amennyiben visszahozatását a kilépéstől számított 14 
napi időn belül az iparhatóságnál nem kéri, vagyis az 
esetben, ha tudniillik a munkaadó a munkából jogtalanul 
kilépett alkalmazott visszavezettetését a jogtalan kilépés
től számított 14 napon belül az iparhatóságnál nem kérte, 
ezen 14 napi időn túl az alkalmazott munkakönyvét ma
gánál tartani nem jngosult s azt az alkalmazott rendel
kezésére bocsátani tartozik.

Azon esetben pedig, ha a munkaadó a fent említett 
14 napi határidő alatt a jogtalanul kilépett alkalmazott 
visszahozatalát kéri, az iparhatóság a jogtalanul eltávozott 
segédnek munkaadójához való visszatérését az 1884: XVII. 
t.-cz. 159. §-a alapján elrendelheti, azt kötelességének tel
jesítésére szoríthatja, s egyúttal a megszabott büntetéssel 
sújthatja.

Ilyen körülmények között a munkaviszony fennálló
nak tekintendő, annak tartama alatt pedig a munkaadó 
a munkakönyvét magánál tarthatja.

Ha azonban a segéd vagy gyári munkás munka
adója az iparhatósági határozatban a segéd vagy gyári 
munkás visszatérésére kitűzött határidő elteltéig a hatá
rozat végrehajtását nem kérelmezné, úgy a munkakönyv 
az alkalmazottnak visszaadandó lesz, mert ha a munka
adó a visszatérési kötelezettséget kimondó jogerős hatá
rozat végrehajtását nem kéri, a határozatban biztosított 
jogától visszalépésnek tekintendő. Ez esetben tehát szintén 
nincs törvényes alap arra, hogy a segéd vagy gyári 
munkás munkakönyvé a határozatban megállapított telje
sítési határidő lejárta után továbbra is visszatartassék s 
ez által a munkás további keresetképességének s ezzel 
megélhetésének alapja elvonassék.

Budapesten, 1901. deczember hó 17-én Hegedűs.
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T Ö R LE Y JÓ Z S .é s T 8?

-—
( Budapest.,

OtPOtí,

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 8 5 4  ó la
Az 1900. évi párisi villágkiA llításon collective a  legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té s t 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* 
téSÜ palaCZkSÖreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
-----  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serföződénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter. ---------r-

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

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

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 5 2 —60. 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 56 -  58.
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LŰWENSTEIN NI. (Mihály)
ezégtulajdonos :

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.
F ő ü z le t: F ió k ü z le t:

IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-ntcza 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 bo rt: 

Madeira, Marsalla, Sherryt

legtisztább áflviflyM

legjobb aszta li- és üdítő itat,
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gógebajokuál, gyomor- és holyaghu- 

rutnál.

lí U eu rik , Kiílsbad U h ila p il

MATtotí̂

Kizárólagos fő ra k tá r  az

„Anglo C ontinenthal Thee A ssociation“ -nak  
leg jobb  fekete  te á k b a n , valód i J a m a ik a  rum .

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

I

4a

P E Z S G Ő

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

Kitüntetések:
Páris 1889. e z ü s t -é r e m . 
Nizza 1890. a r a n y  é r e m . 

LÍ88abon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, n a g y  a r a n y  é r e m .

1111 I I

Anszeichnnngen:
Paris 1889. s il b . m e d a il l e  

Nizza i890. g o l d . m e d a il l e  
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

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

i i n

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

R U  DA é s  B L O C H  M AN 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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