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Egész évre szóló hirdetéseknél huss 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 koresmárosok ipartársulata» által 1903. évi szep
tember hó 3-án délután az ipar társulat helyiségében 
Gundel János elnöklete alatt tartott választmányi ülésről.

Jelen voltak: Mehringer Rezső pénztárnok, Krist 
Eerencz, Petanovits József, Nősek Ignácz Kramer Miksa, 
Mádai Lajos, Bittner Alajos, Glück E. F., Schnell József, 
Maloschik Antal, Stadler Károly, Förster Konrád, Sperl 
Flóris, Palkovics Ede választmányi tagok; Poppel Miklós 
titkár.

Távoliétüket igazolták: Ebner Ferencz, Willburger 
Károly, Müller Antal, Tóth József, Prindl Nándor választ
mányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Schnell József és Kramer Miksa urakat kéri fel.

II. Az 1903. évi julius hó 27 én tartott ülésről fel
vett jegyzőkönyv felolvastatvun.

tudomásul vétetett és hitelesíttetett.
Ugyancsak hitelesíttetett az 1903. évi julius hó 3-án 

tartott ülésről felvett jegyzőkönyv is.
III. Előterjesztetett a Magyar serfőzők egyesületétől 

érkezett válaszirat, melyben nevezett egyesület kedvező- 
lég felel az ipartársulat által a sörárak leszállítása érde
kében hozzá intézett átiratra.

A választmány a sörfőzők egyesületének válasziratát 
—• minthogy abban a sörárak leszállítása kilátásba helyez
tetett, — egyelőre megnyugvással veszi tudomásul és el
határozza, hogy a válaszirat az országos szövetség közeli 
közgyűlésén szintén előterjesztendő lesz.

IV. Bemutattatott a Magyar vendéglősök országos 
szövetségének Temesvárod 1903. évi szeptember hó 
10-én tartandó III. évi rendes közgyűlésére szóló meghívó 
és a közgyűlés alkalmából tervezett ünnepségek prog
ramja.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy a szövetség 
közgyűlésére minél számosabban jelentkezni kell.

V. Előterjesztetett a Magyar országos pinczéregyesü- 
let megkereső átirata, melyben arra kéri az ipartársula
tot, hogy az egyesületnek a helyközvetités ügyében kidol
gozott indítványát pártolólag terjessze az országos szövetség 
közgyűlése elé.

A választmány elhatározza, hogy az Országos pinczér- 
egyesület ezen indítványát az országos szövetség közgyű
lése elé juttatja.

VI. A Magyar országos pinczéregyesület igazgató 
tanács szervezésére vonatkozó átiratának tárgyalását

a választmány máskorra halasztja.
VII. A budapesti Rákóczy ünnep nagybizottságától 

érkezett felhívásnak tárgyalását
a választmány az idő rövidsége miatt a legközelebbi 

ülésre halasztja.
VIII. A «Magvar védő egyesület* körlevelét
a választmány tudomásul veszi és elhatározza, hogy 

az az <Értesitő»-ben közzététessék.
IX. Özv. Niklesz Jánosné és Lafferl Józsefné segély 

iránti kérvénye előterjesztetvén,
a választmány özv. Niklesz Jánosné részére 30 kor., 

Lafferl Józsefné részére pedig 20 korona segélyt enge
délyez.

X Kellner György levelét, melyben bejelenti, hogy 
Budapestről elköltözött s e miatt a temetkezési egyesü
letből nejével együtt kilép,

a választmány tudomásul veszi.
XI. Kelemen Bernát fe Ívételére vonatkozó kéreleme 

tárgyalását
a választmány elhalasztja.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejez

tetett. Kmft.

S z ö v e t s é g i  ü g y e k
A «■ Magyar vendéglősök országos szövetsége* folyó év 

szeptember hó 10-én tar tolta meg harmadik évi rendes 
közgyűlését Temesvárod.

A szövetségi tagok és vendégek nagy többsége szep
tember 9-én érkezett a budapesti gyorsvonattal Temes
várra.

Még ugyanaznap délután tartotta meg hatodik évi 
rendes közgyűlését az országos nyugdíj egyesület.

Bokros Károly elnök a megnyitó beszéd elmondása 
után ismertette a nyugdijegvesület eddigi fennállásának 
történetét.

Ezt követőleg Dr. Solti Ödön egyesületi jogtanácsos 
előterjesztette az igazgatóság terjedelmes évi jelentését 
és a zárszámadásokat, melyek szerint az egyesület va
gyona: a házipénztárban 19 kor. 89 fillér, a pénztárban 
763 kor. 18 fillér, postatakarékpénztárnál 136.389 korona 
23 fillér, folyószámlán 22,200 kor., értékpapírokban 7081 
kor. 86 fill.. hátralékos tagsági dijakban 1357 kor. 33 fill.,
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összesen 167,814 kor. 42 fillér. A követel rovaton 82,025 
kor. 95 fillér, 159,834 kor. 64 fillér alapítványi és ado
mányösszeg, 3105 kor. 64 fül. befizetett tagdij, 4538 kor. 
16 lül. tartaléktőke slb. szerepelnek. Az évi jelentést, va
lamint az ez után előterjesztett zárszámadást, mérleget, 
jövő évi költségvetést, a közgyűlés helyeslőleg vette tu
domásul, tárgyalta a beadott indítványokat és elnökké 
újból nagy lelkesedéssel Bokros Károlyt, alelnökké Müller 
Antalt választotta meg.

Az országos szövetség szeptember hó 10-én délelőtt 
a vármegyeház dísztermében tartotta közgyűlését Gundel 
János elnöklete alatt.

Az elnök a megnyitó beszédben kiterjeszkedett a 
legutóbbi szövetségi évben kifejtett tevékenységre is s 
ezenközben hálás szavakban emlékezett meg Stadler Ká
rolyról, aki a szövetség 3 évi költségeinek megtérítése 
és az idegenforgalmi szakosztály élén kifejtett eredmé
nyes munkássága által szerzett magának kiváló érdemeket.

Ugyancsak külön hálás szavakban emlékezett meg 
Glück Frigyesről, aki a szakoktatás országos szervezése 
és terjesztése által hálára kötelezte a szövetséget.

Azután előterjesztetett az igazgatótanács következő 
évi jelentése:

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Mielőtt országos szövetségünknek az 1902/1903. 

szövetségi évben kifejtett tevékenységéről szóló jelenté
sünket előterjesztenék, előre kell bocsátanunk, hogy a 
szövetség központi igazgatósága, igazgató-tanácsa, vala
mint az egyes szakosztályok a reájuk háramlott köteles
ségeknek minden tekintetben és legjobb tudásuk szerint 
eleget tettek és miként a múltban, úgy ezen szövetségi 
évben is minden irányban intenzív és változatos tevé
kenységet fejtettek ki.

E körülményt azért tartjuk szükségesnek már eleve 
is kiemelni, mert mig más években tartalmas közgyűlési 
tanácskozásaink nyomán gazdag anyag halmozódott fel a 
feldolgozásra az igazgatóság részére, melynek ezen réven 
bő alkalma nyílott közérdekű munkálkodásának kifejté
sére, addig a lefolyt évben a «Szállodások Nemzetközi 
Egyesületének* szeretett hazánk székesfővárosában lezaj
lott közgyűlése nemcsak összes és legjobb erőinket tar
totta lekötve, hanem az egyesületi tevékenységnek sem 
igen kedvezett. Az 1902. évi közgyűlésen egyetlen oly 
indítvány sem merült fel, amely szükségessé és köteles
ségünkké tette volna, hogy akár iparunk erkölcsi és 
anyagi érdekeinek megvédése, akár az iparunk terén 
előforduló sérelmek és itt-ott fellépő visszaélések orvos
lása czéljából a magas kormányhoz vagy más hatóságok
hoz kellett volna fordulnunk s igy csakis azon közügyek 
megoldása háramlott ránk feladatul, melyek a megelőző 
évekből maradtak reánk elintézetlenül.

Az időbeli sorrend alapján említjük fel itt első sor
ban Nagy Lajos aradi kartársunk indítványát, aki tudva
levőleg az 1902. évi szept. hó 23-án tartott szövetségi II. 
rendes évi közgyűlés elé oly értelmű indítványt terjesz
tett, mely szerint:

tekintettel arra, hogy a külföldi pezsgöborgyárosoknak 
főleg Becsben vannak raktáraik, mondja ki a szövetség, hogg 
ne rendeljünk bécsiektől, illetőleg pezsgöborgyárosoktől azon 
esetben, ha Mécsben tartják raktáraikat, hanem csak ha Bu
dapesten tartanak raktárt. Ellenkező esetben elmegyünk Eheimsba, 
vagy bárhova.

A közgyűlés ezen indítványt helyesléssel és köszö
nettel fogadta el azon hozzáadással, hogy a külföldi pezsgö- 
borgyárásoknál a kellő lépések megtételével az igazgatóság bí
zassák meg, mire a szövetségi tanács 1903. évi február hó 
12-dikén tartott üléséből kifolyólag a kellő lépéseket meg
tette és folyó 1903-ik évi szeptember hó 14 dikén tar
tott igazgatósági ülésén elhatározta, hogy a szövetség 
csatlakozik a kereskedelmi és iparkamarák, a kereske
delmi és gazdasági egyesületek által hasonló irányban

megindított mozgalmakhoz. Örömmel jelenthetjük a tisz
telt közgyűlésnek, hogy e mozgalmunk, melyet a keres
kedelmi kormány is kedvező támogatásban részesített, 
már a közel jövőben kedvező eredménynyel kecsegtet.

A lefolyt évben nyert elintézést a pozsonyi ügy is, 
sajnos, nem oly eredménynyel, mint aminőre joggal és 
méltán tartottunk számot.

Mint tudni méltóztatik, szövetségünk a Pozsony sz. 
kir. városi szállodások, vendéglősök, korcsmárosok és ká
vésok ipartársulatának alapos, előttünk eléggé indokolt- 
taknak tetszett panaszára felterjesztést intézett a nagy- 
méltóságu m. kir. pénzügyminiszeriumhoz a pozsonyi sző
lőtermelők által űzött törvényellenes kimérés és rendsze
res korcsmáltatás tárgyában, melyet azonban a pénzügy
minisztérium a pozsonyi m. kir. pénzügy igazgatósághoz 
intézett 80724/902. számú rendeletében tigyelembe nem 
vehetőnek mondott ki, még pedig azon indokolással, hogy 
«az 1895. évi junius hó 21 dikén kelt 44116 számú pénz
ügyminiszteri rendelet alapján a «szőlőművesek egyesü
lete* nevére kiadott 30 korlátlan (és nem «korlátolt») 
italmérési engedély kigyakorlása körül a legkisebb sza
bálytalanság sem volt észlelhető és mert az engedélyezett 
jogosítványt az egyesület tagjai felváltva fentnevezett 
rendelet feltételeinek megfelelőleg gyakorolták és gyako
rolják*.

Hozzáteszi még a miniszteri leirat, hogy amennyiben 
a panaszos ipartársulat, az illetékes pozsonyi pénzügyigazgató
ság .,bármily irányú visszaélésnek jönne tudomására, azt, az 
elkövető egyesületi tag nevének bejelentése melleti, hozza a pénz
ügyigazgatóság a pénzügyminisztérium tudomására, amelynél 
a visszaélés szigorú vizsgálat tárgyéivá fog tétetni és a kihá
gás szigorúan fog bűntetteim.*

Mélyen tisztelt közgyűlés!
A pozsonyi ügyből kifolyólag úgy velünk, mint egy

idejűleg a pozsonyi ipartársuiattal is közölt miniszteri 
leirat indokolásáról — anélkül, hogy utólag annak rész
letes bírálatába kívánnánk bocsátkozni — azért emlék
szünk meg ily részletesen, mert amíg egyrészt nyilvánvaló, 
hogy eljárásunk azért nem járt a várt eredménnyel, mert 
a panaszt pozitív adatokkal, nevek felemlilésével, a ténye
ket bizonyító tanuk felsorolásával, — pozsonyi kartársaink 
nagyon is érthető, bár az esetben indokolatlan tailózko- 
dása folytán, nem akarván besúgóknak föltűnni — nem 
támogattuk — addig másrészt ez a tapasztalatunk bírt rá, 
hogy amidőn 1963. február havában a szegedi ipartársu
lat hasonló természetű panaszokkal fordult szövetségünk
höz, teljesen méltányolva ezen érdemes ipái társulatnak 
iparunk közérdekeinek megvédésére irányított törekvését, 
mindenekelőtt ♦ pozitív tények és adatok felsorolását* 
kértük, mielőtt az átiratban foglalt és csak előfordulha- 
tóknak jelzett sérelmek tárgyában az illetékes hatóságok
hoz fordultunk volna, mert nem akartuk szövetségünket 
újból kitenni annak, hogy ezen kérelmünk is — miként 
a pozsonyi — azon indokolással nyerjen visszautasítást, 
hogy pozitív tények híján a hatóságnak nincsen oka a 
közbelépésre.

A szegedi szállodások, kávésok, vendéglősök és korcs
márosok iparlársulatának elnöksége ugyanis f. évi január 
hó 30 dikán kelt átiratában arra kérte fel a szövetséget, 
miszerint hasson oda,

1- ször: hogy a fogyasztási adókedvezményeknél hite
les formában győződjön meg az illetékes hatóság afelől, 
hogy hány hektoliterre való terméskilátása van az illető 
termelőnek, továbbá hogy hány tagból áll a kedvezményre 
jogosult családja, mely alapul szolgál a mennyiség meg
állapításánál ;

2- szor: hogy a kedvezményes borok zárt palaczkok- 
ban, valamint nyílt üzletekben ne legyenek árusíthatók;

3- szor: hogy a palaczkbor elárusítók köteleztessenek 
az illetékes hatóságok részéről annak kimutatására, kitől 
szerezték be az árut és azok közt nincs-e kenvezményes;
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4-szer: hogy a zárt palaczkokban árusítóknál nagyobb 
felügyelettel legyen a hatóság arra, hogy úgy a palaczkok 
űrtartalma, mint azoknak lepeesételése és kezelése a vonat
kozó miniszteri rendeletnek pontosan megfeleljenek.

Az igen tisztelt közgyűlés, úgy hisszük természetes
nek fogja találni, ha mar szerzett tapasztalataink alapján 
szegedi t. karlársainktol a visszaélésekre vonatkozólag 
pozitív adatok felsorolását kértük, eltekintve attól, hogy 
példának okáért a terméskilátások ellenőrzése és nyilván
tartás, a termelők családjainak számontartása oly kívá
nalmak, melyek mai törvényeink keretében kivihetetlen
nek mondhatók.

Ezzel az indítvánnyal különben, némileg megváltozott 
formában — a szegedi ipartársulat beadványának tárgya
lásakor — lesz még alkalma, az indítványok tárgyalása
kor, a közgyűlésnek foglalkoznia.

Tisztelt közgyűlés!
Már az 1901. évtől kezdve állandóan napirenden 

voltak a sörárak felemelése miatt felmerülő panaszok, 
amelyek orvoslása iránt nemcsak a fővárosi, hanem a 
vidéki vendéglősök és ipartársulatok is ismételten meg
keresték az országos szövetséget, anélkül, hogy a szövet
ség, mely ez ügyben ismételten fordult a Magyar Sörlozők 
Egyesületéhez, némi eredményt ért volna el. A sörárak 
emelése miatti ingerültség folytonosságának és tetőpontra 
emelkedésének adott kifejezést budapesti ipartársulalunk 
akkor, midőn f. évi közgyűlésén elfogván Prindl Nándor 
indítványát újból átiratot intézett a sörgyárosok egyesüle
téhez, kérve az 1901. évi sör-kartell megszüntetését és az 
1 kor. 20 fill. áremelés elejtését, illetőleg a sör árának a 
kartell előtti mérvre való leszállítását, továbbá hogy a 
kartellben foglalt mindazon kikötések, melyek által a ven
déglősök sörszükségletük beszerzésénél szabad elhatáro
zásukban sérelmes módon korlátoztatnak. végleg kiküszö- 
höltessenek.

A rendkívül fontos átiratban, melyet ez ügyben 
a sőrgvárosok országos egyesületéhez intéztünk, minde
nekelőtt felhívtuk az egyesület figyelmét azon nagyfokú 
ingerültségre, mely a vendéglősök körében a sörárak fel
emelése miatt keletkezett, az egész országban elterjedt és 
súlyos következményűvé vált a magyar sörgyártásra nézve 
azáltal, hogy lehetővé tette az idegen sör beözönlését és 
hogy e körülményi az ide en sörfőzdék megdöbbentő 
mohósággal igyekeznek saját javukra kihasználni.

Hangsúlyoztuk, hogy bármennyire elitéltük ugyanis 
hazafias szempontból az idegen sör behozatalának párto
lását, mégis kénytelenek voltunk a megélhetésért folyó 
küzdelem láttára bizonyos határig jogosultnak elismerni 
azt a felfogást, mely arra készteti a vendéglősöket, hogy 
tőlük telhetőleg segítsenek magukon; ha lehet változtassa
nak a tarthatatlan helyzeten!

Belátjuk azt, hogy a söradópótlékról szóló 1899. évi 
XXIII. t.-cz. igen nyomasztóan hal a magyar sörtermelésre; 
hogy a törvény alapján megállapított adóztatási rendszer 
és egyéb körülmények válságos helyzetbe juttatták a sör
gyárakat, mégsem zárkózhatunk el a vendéglősök össze
ségének határozott követelése elől s még mielőtt a meg
torlás eszméjével foglalkozó mozgalom teljes erővel ki 
tört volna, okszerűnek láttuk a következő javaslatot tenni:

«Tudjuk, hogy a magas kormány, illetőleg a pénz 
ügyminiszter ur annak idején azzal nyugtatta meg a pana
szos t. sörgyárosokat, hogy a magyar sörgyártást, — tekin
tettel annak kedvezőtlen helyzetére — póttörvény utján 
megfelelő kedvezményben fogja részesíteni.

Ennélfogva azon meggyőződésünket kell kifejeznünk, 
hogy a t sörgyárosok most újabb emlékiratot intézzenek 
a m kormányhoz és figyelmeztessék, hogy a magyar sör
gyártást tönkre teszi az idegen, különösen az osztrák és 
cseh sörök versenye, mert utóbbiak aránylag előnyöket 
élveznek, akkor a kormány be fogja váltani megnyugtató 
ígéretét. A t. sörgyárosok pedig abba a helyzetbe jutnak,

hogy teljesíthetik a vendéglősök kívánságait, melynek lé
nyege az, hogy egyrészt a sörárak felemelésére vonatkozó 
1901. évi egyezmény megszüntetése által a sör ára előbbi 
mérvére leszállittassék; másrészt a kereskedelmi téren 
szokatlan kcrlátozások, melyek a vendéglősök szabad el
határozási jogát csorbítják, mellőztessenek és sörszükség
letét mindenki az általa szabadon választható sörfőzdéből 
szerezhesse he.

A t. sörgyárosok ily arányú 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.»

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Ezen átiratra a Magyar Serfőzök Egyesületétől nem 

nyertünk kielégítő választ, mert az ügy lényegéről a válasz
irat meg sem emlékezett. Ennélfogva a budapesti vendég- 
lős-iparlársulat választmánya — miután ezen választ egy 
egybehívandó rendkívüli ipartársulati, esetleg országos 
szövetségi közgyűlés elé leendő előterjesztésre alkalmas
nak nem találta — egy újabb átiratot intézett a Magyar 
Sörfőzők Egyesületéhez, hangsúlyozván, hogy a nevezett 
egyesület fentartja-e korábbi átiratát, avagy hajlandó-e 
megnyugtató és kielégítő választ adni?

Örömmel jelenthetjük a t. közgyűlésnek, hogy ezen 
átiratunk a kívánt eredménynyel járt, mert a sörfőzők 
egyesülete kérelmeinket részben teljesítvén, a következő 
átiratot intézte szövetségünkhöz:

A folyó évi julius hó 3-án tartott ülés határozatából 
velünk közölt becses átiratra van szerencsénk tisztelettel 
válaszolni, hogy egyesületünk szívélyesen viszonozza az 
átiratban kifejezésre jutó rokonérzéseket, s a maga részé
ről is különös súlyt helyez arra, hogy a sörfőzdék és a 
vendéglősök közötti jó viszony továbbra is zavartalanul 
fenmaradjon. A vendéglőskar iránti őszinte nagyrabecsülé
sünknek adtunk kifejezést első válasziratunkban is, midőn 
hangsúlyoztuk, hogy vállvetve akarjuk ápolni a kölcsönös 
jó viszonyt a t. vendéglőskarral, amelyet függetlennek, 
erősnek és megelégedettnek látni, a mi őszinte, meleg 
óhajtásunk.

Átt érve immár h. átiratuk érdemére, hangsúlyozni 
kívánjuk azt, — ami különben köztudomású, — hogy 
egyesületünk már évek óta élénk tevékenységet fejt ki a 
söradó leszállításának kieszközlése érdekében s továbbra 
is tőle telhetőleg mindent el fog követni e fontos czél 
megvalósítására, mert ugv vagyunk meggyőződve, hogy a 
sörfogyasztást a vendéglős- és sörfőző ipar, valamint a 
nagyközönség közös érdekében csakis a söradó mérvének 
leszállításával lehet fokozni. Szívesen közöljük tehát a 
sörfőzdék azon álláspontját, hogy a törvényhozástól leg
közelebb remélhető söradó leszállítás alapján a sörárak 
megfelelően mérsékeltetni fognak. Midőn tehát a becses 
átiratukban kifejezett álláspontot magunkénak valljuk, ezt 
azon reményben teszszük, hogy a t. vendéglőskar jóaka- 
ratu eljárásunk önzetlenségét méltányolja és a maga 
részéről is oda fog hatni, hogy a kölcsönös jó viszony az 
egyes elégedetlenek részéről jövő rekriminácziók által 
folytonos zavaroknak kitéve ne legyen.

Budapesten, 1903. augusztus 25 én.
Kiváló tisztelettel: Magyar Serfőzők 

Dr. Münnich Aurél elnök.
Egyesülete.

(Folytatása következik.)

M u n k a  k iá llítá s .
A m. kir. kereskedelmi muzeum igazgatósága ren

delkezésünkre bocsátotta a városligeti iparcsarnokban 
rendezett iparostanoncz és segéd-munka kiállításról szer
kesztett katalógus Il-ik kiadásának egy példányát.
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Közöljük a katalógusból az iparunkat leginkább 
érdeklő részt.
A budapesti tanoncz- és segédmunka-kiállitás szervezeti sza

bályzata.
1. §. A m. kir. kereskedelmi muzeum 1903. évben 

Budapesten helyi tanoncz- és segédmunka-kiállítást 
rendez.

2. §. A kiállítás czélja:
1. a főváros tanonczképzésének jelen állapotáról tá

jékoztató bizonyságot tenni s
2. úgy az iparos tanonczokat, mint a segédeket előre

haladásuk és kézi ügyességük eredményének bemutatása 
által tökélétesedésre buzdítani.

3. §. A kiállítás érdekében a budadesti kereskedelmi 
és iparkamara, a m. kir. technológiai iparmuzeum bpest 
kér. kir. iparfelügyelő, az ipartestületek, az iparos-tanoncz 
és ipariskolák, valamint az ipari tanműhelyek igazgatói 
közreműködésre fognak kéretni, hogy az iparos-tanon- 
czoknak és segédeknek részint közvetlenül, részint közvetve 
mestereik utján a kiállításban való részvétel körül tanács
csal, példával és buzdítással segédkezzenek.

4. §. A kiállítás 1903. augusztus hó 20-án Budapes
ten a városligeti Iparcsarnokban nyílik meg s három hé
tig tart.

5. §. A kiállításban részt vehet minden Budapesten 
alkalmazásban álló iparossegéd és minden iparos-ta
noncz, aki inaskodása utolsó vagy utolsó előtti évét 
tölti be.

6. §. Kiállításra elfogadtatnak:
1. a tanonczok és segédek szakmabeli, sajátkezüleg 

készített rajzai és tervezetei megválogatva.
E czéíból az összes tanoncz- és segédiskolák tanfo

lyamának rajzai egybegyiijtendők s e rajzok közül a leg
jobbak kiválasztatván, azok iskolánként lehetőleg akként 
csoportosítva mutatandók be, hogy az egyes csoportok 
egy-egy rajztanmenetet tüntessenek fel;

2 a tanonczok és segédek által készített oly ipari 
tárgyak, amelyek a mindennapi szükségletre valók, köny- 
nyen eladhatók s az általános forgalomban ismeretesek. 
Kizáratnak tehát az úgynevezett remekek és azok a mun
kák, amelyek gyakorlati czélt nem szolgálnak.

7. §. Amennyiben a tárgy rendszerint rajz után ké
szül, a tanoncz előbb a kiállítandó tárgy rajzát tartozik 
elkészíteni s azt az iskola igazgatójának bemutatni, aki 
azt vagy önállólag, vagy ha rajzoktatási szakfelügyelő van 
alkalmazva, azzal egyetértőleg bírálja el. A kivitelhez csak 
a rajz jóváhagyása után fog. A tanoncznak a kiállítandó 
darabot feltétlenül sajátkezüleg kell elkészítenie. Idegen 
beavatkozás igénybevétele tilos s gépet a munka elkészí
tésénél csak annyiban használhat, a mennyiben ennek 
folytán a munka a kézi ügyességnek megítélésére alkal
matlanná ném válik.

A segéd a kiállítandó munka mühely-rajzát is tarto
zik bemutatni. A segédnek meg van engedve a gépek 
használatata is. A segédmunkáknál a kézügyesség és a 
gyakorlati élet változó követelményeihez való alkalmaz
kodás, az önálló felfogás és az alkotó képesség képezi az 
elbírálás tárgyát.

8. §. A 7. §. rendelkezéseinek komoly érvényesülése 
érdekében a kiállítási tárgy beszállításánál csatolandó a 
mester tanúsítványa is annak igazolására, hogy a tanoncz 
a munkát idegen segítség és gép nélkül avagy géppel és 
az utóbbi esetben mennyiben és végül mennyi idő alatt 
készítette. A rajzoknál mindezt az iparos-tanoncziskola 
igazgatója és rajztanitója aláírással és az iskola pecsétjé
vel igazolja.

A mesterek részéről a segédek munkáihoz csatolandó 
tanúsítványnak pedig igazolnia kell azt hogy a munkát 
saját rajza nyomán úgy részeiben, mint egészében maga 
készítette és hogy mennyi ideig dolgozott rajta.

A kiállításra szánt czikkek készítését az ipartestüle
tek megbízottjai az illető műhelyekben időről-időre ellen
őrzik s ennek jeléül a tanúsítványt ők is aláírják.

9. §. A kiállításban való részvételre a bejelentési ive
ket a m. kir. kereskedelmi muzeum küldi meg az ipar- 
testületeknek és a szaktanintézeteknek, amelyek azoknak 
két-két példányban való kitöltéséről gondoskodnak. Az 
egyik példányt 1903. junius hó l-éig a m. kir. kereske
delmi múzeumnak küldik be, a másikat kiállítóik nyíl- 
vántarlása és a bejelentett munkák elkészítésének ellen
őrzése czéljából megtartják.

10. §. Az ipartestületek, a szaktanintézetek a bejelen
tett munkák terveit szakértők bevonásával már előzete
sen megbírálják s a mennyiben az előállítandó tárgy a 
szabályzat 6. §-ában körvonalzott szempontoknak nem 
felel meg, a kiállítót vagy végleg elutasítják, vagy más 
munka bejelentésére és elkészítésére szólítják fel.

11. §. A kész kiállítási tárgyakat maguk a kiállítók 
szállítják a m. kir. kereskedelmi múzeumnak.

Az előző § alapján visszautasított kiállítónak jogában 
áll a munkáját saját költségén közvetlenül a in. kir. ke
reskedelmi múzeumnak beküldeni, amely az országos ipar 
egyesület s a m. kir. technológiai iparmuzeum meghall
gatásával végleg dönt.

12. § A kiállítási tárgyak legkésőbb 1903. augusztus 
hó 5-éig szállitandók be az Iparcsarnokba.

13. § A kiállítási tárgyakat a bíráló-bizottság veszi 
vizsgálat alá és bírálja el. E bizottságba a in. kir. keres
kedelmi muzeum, a m. kir. technológiai iparmuzeum, az 
országos iparegyesület, a budapesti kereskedelmi és ipar
kamara, a magyar iparművészeti társulat, a szakfelügye
lők, az iparostanoncziskolai igazgatók s az iparművészeti 
iskola, az állami felső ipariskola és a székes-tővárosi ipar- 
rajziskola egy-egy képviselőt, a hazai ipartestületek köz
ponti bizottsága, az illető budapesti ipartestület és iparos- 
segéd-szakegylet pedig, melynek , szakmájába a megbírá
landó tárgy tartozik, két-két tagot küldenek. Hivatalból 
tagjai a bizottságnak a két iparoktatási főigazgató és az 
ipari főfelügyelő. A bizottság elnökét a kereskedelemügyi 
m. kir. Miniszter ur nevezi ki.

14. §. A kiállítási tárgyak elhelyezéséről és elrende
zéséről, a szükséges asztalokról, állványokról stb., a fel
ügyeletről, biztosításról a m. kir. kereskedelmi muzeum 
gondoskodik úgy, hogy ezek tekintetében a kiállítót semmi 
költség sem terheli.

A kiállítás elrendezése akként eszközlendő, hogy a 
tanonczok tárgyai a segédekéitől elkülönítve legyenek fel
tüntetve.

15. §. A díjazás a tanonczoknál és a segédeknél egy
aránt háromféle és pedig:

1. aranyokmány
2. ezüstokmány és
3. bronzokmány.
Egyes méltánylást érdemlő esetekben az okmányo

kon kívül pénzbeli jutalmak is kerülnek kiosztás alá.
A pénzbeli jutalmak nagyságát a biráló-bizottság 

hozza javaslatba.
Különös figyelmet keltő segéd munkák készítőit, il

letve kiváló tehetségeknek bizonyuló segédeket díjazáson 
kívül a biráló-bizottság külföldi tanulmányozás és további 
szakkiképzés czéljából ösztöndíjra ajánl a kereskedelem
ügyi m. kir. Miniszter urnák.

Elismerő oklevelet nyernek azok a rajztanárok is, a 
kiknek növendékei a gondos tanítás bizonyítékaképpen 
kiváló rajzokat mutatnak be.

Azokat a mestereket pedig, akiknek inasai a kiállí
táson jeles képzettségök és kiválóan alkalmas munkájuk 
által kitűnnek, a jury a kereskedelemügyi m. kir. Minisz
ter urnák oly czélból ajánlja figyelmébe, hogy az inas
képzés terén szerzett érdemeiket — további buzdítás és 
példaadás okáért — elismerő levéllel jutalmazza.
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16. §. A jutalmakat a kiállítók között a biráló-bizott- 
ság osztja ki.

17. §. A kiállított tárgyak előadását a in. kir. keres
kedelmi muzeum díjmentesen közvetíti.
253/903. sz.

Jóváhagyom. Budapest, 1903. február hó 3-án. Láng 
Lajos, kereskedelemügyi in. kir. miniszter.

A budapesti tanoncz- és segédmunka-kiállítás bíráló
bizottsága.

Elnök: Thék Endre, másodelnök: Rock István, főtit
kár: Gelléri Mór. A csoporlbizottságok titkárai: Ágotái 
Lajos, Horthy Pál, Böhm János, Faragó Ödön. Tagok: 
Györgyi Kálmán a m. kir. kereskedelmi muzeum részéről, 
Mezey Bertalan a m kir. technológiai iparmuzeum részéről, 
Lakos Lajos az országos iparegyesület részéről, tóvárosi 
Fischer Ignácz a kereskedelmi és iparkamara részéről 
Kricsch Aladár a magyar iparművészeti társulat részéről,, 
Morelli Gusztáv iparművészeti iskola részéről, Palóczy Antal 
a szakfelügyelők részéről, Vaszkó György iparos-tanoncz 
iskola-igazgatók részéről, Faragó Ödön allami felső ipar
iskola részéről, Vasadi Eerencz székes-fővárosi iparrajz
iskola részéről, Madary Gábor hazai ipartestület központi 
bizottsága részéről, Fi# Albert iparoktatási főigazgató 
Mártowffy Márton ipazoktatási főigazgató, Magyarits Ágost 
kir. ipari főfelügyelő, Lode Rezső kir ipari felügyelő.

Iparegyesületek: kárpitos, gombkötő slb. ipartestület 
részéről Róth Jakab, Hérmann Ödön, építőmesterek, kőfa
ragók ipartestülete részéről Áprily János, Kunfalvy Nándor, 
czipész-ipartestület részéről Damjanovics Ödön, Krazsóf 
János, könyvkötők, keztyüsök stb. ipartestülete részéről 
Molnár Mihály, Pikler Menyhért, kéményseprők, kályhás 
stb. ipartestülete részéről Horváth Károly, Malczanek Eerencz, 
budapesti bádogos, rézöntő stb. ipartestület részéről Prekop 
Imre, Sztipán István, Ricdl B^la, Streit Lajos, Vandrák 
László, Petri Gyula, Thurzó ős Ledner, Jancsurák Gusztáv,
I.. II., III. kér. vegyes iparteslület részéről Fojt István, 
Kovács Béla, borbély, fodrász stb. ipartestület részéről 
Réthy Árpád, Sztankovits Sándor, hentes ipartestület ré
széről id. Frank Mihály, Bessenyei Géza, szobafestő, ara
nyozó stb. ipartestület részéről Wohlmuth Gusztáv, Niéger 
E. Károly, arany- és ezüstmüves stb. ipartestület részéről 
Zitterbarth Károly, Breiiner Lipót, kádár, esztergályos stb. 
ipartestület részéről Peiszer János, Illenz János, Szabó 
János, Rapport Ernő, Olsofszky Károly, Ricse Hermán, 
Rozsics József, Prohaszka Eerencz, Liesheim Eerencz, Hlatky 
István, Tóth Károly, lakatos, puskamüves stb. ipartestület 
részéről Farkas Gyula, Hochmann József, órás ipartestület 
részéről Germán Gyula, Müller Eerencz, Weisz János, ko
vács- és kocsigyárló ipartestület részéről Glattfelder Jakab, 
Kaldenecker József, asztalos iparteslület részéről Tálos Pál, 
Walnicsek Béla, IV.—X. kér. szűcsök, kalap, hangszeripar* 
testület részéről Schunda W. József, Robitsek József, szál
lodások, vendéglősök stb. ipartársulata részéről Stadler 
Károly, Palkovits Ede, budapesti férfi- és női ruhakészítők 
ipartestülete részéről Cserna Lajos, Brucker Ignácz.

Szakegyletek kiküldöttei: ezukrász-ifjak szakegylete 
részéről Freund Sándor, TJrbán Róbert, szobafestők, mázo
lok stb. szakegylete részéről Rerger Jakab, Farkas Lajos, 
vas- és fémmunkás szöv. szakegylete részéről Czizly Mihály, 
Mandl Jakab, órássegédek szakegylete részéről Huber 
Jakab, Pick Miklós, czipész, csizmadia műnk. szakegylete 
részéről Gágyor János, Laczkó Alajos, vasbutormunk. szak
csoportja részéről Schlesinger Jakab, Gassner Mór.

Rajzok és tervezetek. A székesfővárosi tanoncz- és segéd
munka-kiállításnak különös csoportját képezi a székes- 
főváros területén levő szakirányú iparostanoncz-iskolákat 
és továbbképző szaktanfolyamokat, ipari szakiskolát és 
gyári tanoncziskolákat látogató tanulók és segédek rajz
munkáinak gyűjteményes kiállítása.

Az egész kiállítás kerete nem engedte meg, hogy az

összes fővárosi iparoklatási intézmények külön-külön egye
denként mulattassanak be, mert ez már magában véve is 
nagyobbszabásu iskolai kiállítás rendezését kívánja vala 
meg, az azonban nem volt mellőzhető, hogy a kiállítás 
keretében az iparos oktatásnak az a része ne ábrázoltas- 
sék, melyet mesterműhelyen kívül ugyan, de azt és ez által 
támogatva az iskolának kell végeznie.

A rajzkiállitásban képviselve vannak:
>1) az állami intézetek közül:

1. a m. kir. iparművészeti iskola esti tanfolyamai;
2. a m. kir. állami felső ipariskola szakrajz-tanfolyamai;
3. a m. kir. állami felső építő-ipariskola épitő-ipari téli 

tanfolyama;
4. a m. kir. állami mechanikai és órás-ipari szakiskola 

rendes szakosztálya, mely mechanikus- és órásiparos segé
deket képez, továbbá ugyanezen intézet szakirányú tanoncz- 
iskolája.
R) A székesfőváros által fentartott iparoktatási intézmé

nyek közül:
1. az iparrajziskola szakrajzolási tanfolyamai;
2. a szakirányú iparos-tanoncziskolák.

C) Gyári lanoncziskolák:
1. a magyar királyi államvasutak északi fő- és nyugati 

műhelyeinek tanoncziskolái;
2. a m. kir. állami gépgyárak tanoncziskolája;
3. a Ganz-féle vasöntő és gépgyár részvénytársaság 

tanoncziskolája.
D) Testületi szakiskolák:

A székesfővárosi czipész-ipartestület, továbbá ezukrá- 
szok, sütők és mézeskalácsosok ipartestületének szak
iskolája.

Azon elv, mely a műhelyi raunkakiállitásban követ
kezetesen betartatott, nevezetesen, hogy a tanoncz- és 
segédmunkák elkülönítve mulattassanak be, a rajzkiállitási 
csoportban nem volt keresztülvihető, de ahhoz a czélhoz 
képest, a melyet a rajzkiállitás van hivatva szolgálni, a 
tanoncz- és segédrajzoknak elhatárolása a kiállítás rende
zése szempontjából túlságos nehézkesnek és emellett a le
vonandó tanulságok szempontjából kevésbé lényegesnek 
tűnt fel.

A rajzkiállitás, elrendezését tekintve, a következő fő
csoportokból alakul: 1. diszitőipar; 2. építőipar; 3. faipar;
4. fémipar; 5. gépipar; 6 vegyes iparok; 7. általános 
rajzoktatás.

A diszitöipari csoportban a m. kir. iparművészeti iskola 
és a székesfővárosi iparrajziskola esti, illetve u. n. szak
rajzolási és mintázó tanfolyamai vannak képviselve. Ezen 
tanfolyamokat látogatják megfelelő csoportosítással: kárpi
tosok, ipari festők, u. m. czim- és szobafestők, fényezők 
és mázolok, stb.; sokszorosító iparosok, u. m. kőrajzolók, 
fényképészek, fa- és rézmetszők, nyomdászok és vésnökök, 
stb.; arany- és ezüstművesek, szobrászok. A kiállított rajzo
kat ezen iparágakban dolgozó segédek készítették. Ugyan
ezen csoportban vannak a székesfővárosi diszitöipari szak
irányú tanoncziskolák rajzai is.

Az építőipari csoportban a m. kir. állami felső építő- 
ipariskola u. n. téli tanfolyamán és a székesfővárosi ipar
rajziskola u. n. szakrajzolási tanfolyama építőipari osztálya 
vannak képviselve. A bemutatott rajzokat ezen tanfolya
mokat látogató kőműves-, kőfaragó- és ácssegédek ké
szítették.

A faipari csoportban a budapesti állami felső ipar
iskolán és székesfővárosi iparrajziskolán asztalosok, esz
tergályosok, valamint lakásberendezők részére, továbbá a 
budapesti felső ipariskolán szervezett kocsigyártó tanfolya
mokon résztvevő segédek által készített rajzok vannak 
kiállítva.

A fém- és vasipari és gépipari csoportban a budapesti 
felső ipariskola és a székesfővárosi iparrajz-iskola szakrajz-
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tanfolyamai, továbbá a székesfőváros szakirányú iparos- 
tanoncziskolái, a Máv. északi fő- és nyugoti műhelyének, 
a m. kir. állami gépgyárak és a Ganz-féle gyár tanoncz- 
iskolái vannak képviselve. Ugyanezen csoportban foglal 
hehet a budapesti állami mechanikai és órás-ipari szak
iskola is rajzaival.

A vegyes ipari és általános rajzoktatási csoportban a 
székesfővárosi, továbbá gyári és egyes ipartestületi iparos- 
tanoncziskolák vannak képviselve.

A rajzkiállitással kapcsolatban egyes iparoktatási 
intézetek bemutatnak oly tanítási eszközöket és a szem
léltető oktatás czéliaira szolgáló gyűjteményeket, melye
ket egyes szaktanárok a tanítás sikerének fokozása érde
kében készítettek.

A rajzkiállitás keretén ugyancsak kívül esik, de a 
rendezés során annak kiegészítése gyanánt létesült a ma
gyar földrajzi intézet kiállítása és az iparos-tanoncziskolai 
tanszerkiállitás A kiállítás ezen részéről a Lampel Róbert 
(Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedő 
ezég, mely a rendezésre vállalkozott, külön tájékoztató 
füzetet adott ki. Az itt felsorolt munkák az Országos ipari 
és kereskedelmi oktatási tanács tárgyalási nyomán álla
píttattak meg. Ennek rendezésével a czél az volt, bemu
tatni a tanügyi körök számára azokat a tanítási eszközö
ket, a melyek az oktatás ezen fokán sikeresen használ
hatók. Arról természetesen, hogy ez a tanszerkiállitás fel
karolja mindazt, amit ezen a téren akár a bel-, akár a 
külföldön alkottak, alig lehet szó; hiszen ehhez nemcsak 
a keret, a rendelkezésre álló területi viszonyok és anyagi 
eszközök korlátoltak, de maga a kérdés is oly nagy jelen 
tőségü, hogy egymagában hivatott szakférfiak részéről hosz- 
szantartó kutatással egybekötött nagyarányú előkészülete
ket igényel vala. Kezdeményező lépés kíván a kiállításnak 
ez a része lenni arra nézve, hogy az érdekeltek figyelme 
az iparos-tanonezoktatás és segédképzés czéljaira szolgáló 
tanítási eszközök jelentőségére iránvittassék. Es itt első
sorban a vidéki iparoktatás intézményeinek vélt a kiállítás 
rendezősége szolgálatot tenni az által, hogy egyrészt gyűj
teményesen bemutatja a szerényebb eszközökkel is meg
szerezhető tanítási eszközöket, másrészt szemelvények be
mutatásával a tanügyi körök figyelmét arra a kérdésre 
irányítja, hogy mily eredményes lehet, ha a tanítók maguk
alkotta eszközökkel biztosítják tanításuk termékenyítő 
erejét.

É le lm e zé s i ipar.

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata be akarván mutatni az ipartársulat tagjainál 
alkalmazásban levő segédeknek és tanonezoknak szakmá
jukban való ügyességét, külön rendező-bizottságot alakí
tott, amely a kiállításnak ezt a csoportját szakszerűen 
berendezte. Az ipartársulat tagjainak segédei és tanonczai 
3 fülkét foglalnak el.

E fülkék egyike a nemes Ízléssel berendezett ebédlő
terem, melynek közepén terített asztal van. Itt három
három napi turnusokban más-más pinezértanonezok mutat
ják be a terítésben való Ízlésüket és ügyességüket. A 
terített asztalra háromizben kerülnek ugyancsak az ipar
társulat tagjainál alkalmazásban levő szakács-segédek és 
tanonezok által főzött ételek és pedig augusztus hó 21-én 
egy reggeli, augusztus hó 26-án egy ebéd és augusztus 
hó 31-én egy vacsora. Az ételeket a segédek és tanonezok 
a biráló-bizottság felügyelete alatt az iparcsarnok egyik 
helyiségében felállított "konyhán készítik.

A másik fülke buífet-terem, a melyben a hideg étkek 
tálalására szükséges szobrászati talapzatok és díszek van
nak kiállítva.

A harmadik terem előrészében van az ipartársulat 
szakirányú tanoncziskolájának a kiállítása.

Ezen kiállítás, melylyel a magyar szállodás- és ven

déglősipar, mint teljesen önálló iparág elsőizben vesz 
részt, az 1895. évi szeptember hó 1-én megnyílt szakis
kolájának kiállításával a budapesti szállodás-, vendéglős
ipar és korcsmáros-ipartársulat ily irányú elhatározásának 
és ezen társulat egyes tagjai áldozatkészségének köszön
heti létrejöttét. A kiállító szakiskola, melyben a tanulók 
száma az intézmény fennállása óta 350 és 400 között 
váltakozott, az egyes tanévekben nemcsak a szorosabb 
értelemben vett szakismeretekben, hanem az általános 
ismeretekben, a magyar, német, franczia nyelvekben, 
szállodai és vendéglői könyvvitelben, konyhavegytanban, 
stb. is alapos oktatást nyújt a tanuló ifjaknak.

A tanfolyam három évre terjed, az egyes évfolya
mokat a tanonezok két csoportra osztva párhuzamos osz
tályokban látogatják, miből a gazdákra azon élőn háram
lik, hogy mig a tanonezok egyik fele az iskolában van, 
addig a másik fél othon, az üzletben foglalatoskodhatik.

Fennállása óta az intézmény már ismételt Ízben ré
szesült s pedig úgy itthon, mint a külföldön a mérvadó 
körök elismerésében, igy elnyerte az 1898-ban Bécsben 
megtartott második nemzetközi szakácsművészeti kiállítás 
nagy aranyérmét is. Hogy azonban mily hazafias irányban 
fejti ki oktató és nevelő hatásút, annak legszebb bizonyí
téka, hogy az iskola nemcsak szabadságharczunk dicső
séges évfordulóját ünnepli meg egyszerű, de lelket és 
szivet emelő ünnepségek keretében, de résztvesz a szál
lodás és vendéglősipar terén jeleskedő ama iparosok 
ünneplésében is, kiknek élete folyása, működése a serdülő 
ifjúság elé követendő mintaképül állítható. Erre hazafias 
és kulturális czélra szolgál a két évvel ezelőtt alapított 
«István dij», mely utazási ösztöndíjul szolgál oly jeles 
tanonezok részére, kik e jutalomra méltóknak találván, 
ismereteiket a külföldön óhajtják gyarapítani. 1897. óta 
hat ily ifjú, névszerint: Bammer József, Szabó Imre, 
Löchnert Mátyás, Tömör Ferencz, Dankovszkv Ede, Dobos 
István került ki a szakiskolából, közülök akárhány, mint
egy háromszáz megjárta Berlint, Párist, Londont és remél
hető, hogy tudásban és ismeretekben meggazdagodva, idő 
vei mindezt a haza javára és üdvére fogják kamatoztatni.

Végül felemlítjük, hogy a kormány, Budapest szé
kesfőváros törvényhatósága, valamint a budapesti keres
kedelmi és iparkamara elöljárósága kezdettől fogva ha
talmas támaszai e közhasznú intézménynek, mely először 
fektette az iparoktatást szakszerű alapra.

A teremnek ebben a részében található Mülter An 
talnak, az Országos kaszinó vendéglősének 7 kötetből álló 
figyelemreméltó étekrend-gyüjteménye s ezenkívül ltuef 
Józsefnek, a Pavillon Boyat Gerbeaud igazgatójának olyan 
étekrendekből álló koilekcziója, amelyeket különféle al
kalomra maga állított össze és szolgált föl.

A terem hátulsó részében egy gastrosofus szoba 
van, amelyet Glüek Frigyes ur, ennek a rendező-bizott
ságnak a tevékeny elnöke volt szives a maga egészében 
berendezni. E gastrosofus-szobában egy 200 kötetből álló, 
igen értékes régi szakácskönyv-gyűjtemény és arany-, 
ezüst- és zománc-serlegekből serleggyűjtemény van el
helyezve.

(Folytytása következik)

K ecskem éti b o r-
t e r m e lő k  p in c z e s z ő v e tk e z c te  áruba bocsájtja az 
1902. évi saját termésű, tisztán kezelt borait úgymint 2000 1 
hektoliter fehércsszinü kadarka b o rt; 2000 hektoliter zöldes 
fehérszinfl fajboratt (rizling, bakator, höniglcr); végül az 
1901. évről 300 hektoliter ó-rizlinget és 100 hektoliter ugyan 
azon évi burgundi vörös borát. Minden értesítést, úgyszin
tén mintát küld H é jja s  M ih á ly  igazgató. Sürgönyczim :

B o r p in c z o  K e c s k o m ó t.
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TÖ RLEY JÓ Z S .é sT s.a

( Budapest.,
«Érosí

Első Magyar Részvény serfózóde
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  óta.
Az 1900. évi párisi Y illágkiallításon collective a  legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té s t nyert,

D 1 9 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, márczinsi 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 serföződénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter.
Az o rszá g  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk  ké pv ise lve ; 
n a g yo b b  ra k tá ra in k  A rad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, Nagyvárad-, 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak,
H ord ó sö r-m eg ren d e lés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. 

H ordósör-m egrendelés: Vidékre, telefon-szám 52—60. 
P alaczksö r-m egrendelés: telefon-szám 5 6 —58.



8 A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok IpartárMihitának Értesítője. 9. '■’zám.

3 a

-»-a
4a

LOWEHSTEIH M. (MIHált)
ezégtulajdonos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. ós kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 
és Fülöp Szász Coburg Bothai horczeg u kir. fensége 

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

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

4a

4a4a4asa4a

ajánlja nagy raktárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi- 
nöségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, g^»- 
csokoládé. franczia és magyar eognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé- 
geket finom konyhák részére; főző bort: ~

Madeira, Marsalla, Sherryt.

legtisztább égVMVM

S R S M K U - W  

legjobb aszta li- és üdítő ita l, 
kttOnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuáí, gyomor- és holyaghu-

rutnál.

Nattoui Henrik, KarisbU í» tWv«t

4a

Kizárólagos fő ra k tá r  az

„ in g lo  C ontinenthal Thee A ssociation“ -n ak  ü t  
leg jobb  fekete  te á k b a n , valódi Ja m a ik a  rum . | « |

Kívánatra árjegyzék bérmentve. {$$£

PEZSGŐ

i i

w
^B O D Á lfe

CHAMPA6NER

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

11 11 11

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

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

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

Auszeichnnngen:
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 l d . m e d a il l e

11 11

»»»
I»
»»»

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

RU  DA é s  B L O C H  M A N  N
B U D A P E S T , A k a d ó m i a - u t c z a  16.

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