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Figyelmeztetés! Az ipartársulat hivatalos helyisége 1904. év május hó 1-től 
fogva IV. kér. Ferencz József-rakodópart 16. szám alatt lesz.

Ipartársulati ügyek.
Meghívó a « budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 

márosok ipartarsulata* és a «budapesti pinczércgylet állal 
1904. évi m árczius hó 2-án. a Hóval nagyszálloda összes 
termeiben rendezendő jótékonyczelú búira.

Bálbizottság az ipartársu la t ré s z é rő l:
Gundel János bálelnök, Koch József aielnök, Glück 

Frigyes és Stadler Károly tiszteletbeli elnökök, Petanovits 
József rendező-bizottsági elnök. Fiirst Tivadar pénztárnok.

Bálanya : Maloschik Antalné.
A pinczércgylet részéről ;
Mitroválz Adolf elnök. M :yr József aielnök, Gelb- 

mann András pénztáritok, Gaál Andor jegyző.
A bál kezdete 9 órakor.
Személyjegy ára G korona. Család-jegy ára (egy ur 

és három hölgy részére) 10 korona.
Jegyek a meghívó előmutalása melleit az Ipartársu

latnál (IV. kér, Hímzőn 1 sz.), a Finczéreyyletnél (Vili.
kér, Kerepesi-ut 9 b sz.) Fiirst Tivadar pénztárnok urnái 
(IV. kér., Vármegye utcza 1. sz.), továbbá minden szállo
dában, vendéglőben és a bál napján este a pénztárnál 
kaphatók.

A tiszta jövedelemnek az ipartársulatot illető fele a 
szakiskola fenntartására fog fordittatni.

A pinczéregyletet illető feléből 15 százalék a szak
iskola fenntartására, 15 százalék a szállodások, vendéglő
sök, pinczérek. stb. országos nyugdíj egyesülete javára, In 
százalék a vendéglősök és pinczérek menedékház-alapja 
javára, 55 százalék a budapesti pinczércgylet javára tog 
fordittatni.

Felülfizetések, tekintettel a jótékony ezélra, köszönet
tel fogadtatnak és hírlapikig nyugiáztatnak.

Jegyzőkönyv. Felvételeit Budapesten, 1901. évi február 
hó 19-én a »Budapesti Szállodások, vendéglősök és korcs- 
marosok ipartársulata* választmányi üléséről.

Jelen voltak : Gundel János elnök, Koch József al- 
elnök, Mehringer Bezső pénztárnok, Fbner Ferencz, 
Blaschka István, Tóth József, Nősek Ignáez, Krist Ferencz, 
Lippert Lajos, Prindl Nándor, Maloschik Antal, Glück E.

J„ Kramer Miksa, Bitlner Alajos, Fórster Komád, Stadler 
Károly, Kommer Ferencz, Petanovits József választmányi 
tagok: Dr. Solti Ödön ügyész, Poppel Miklós titkár.

T ávollétöket ig azo lták : Glück Frigyes és Sclmell 
József.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitelesí
tésére Lippert Lajos es Tóth József urakat kéri fel.

Azután előadja, hogy Konecsni Antal urat — habár 
nem tagja az ipartársulatnak meghívta a mai ülésre, 
mert közérdekű előterjesztési kivan tenni Azonban a 
maga részéről már előre is kijelenti, hogy Konecsni úr 
azon kívánságához, hogy ipartársulatunk a kisvendéglősök 
ipartársulatával együttesen járjon el, nem járulhat hozzá, 
mert a kisvendéglősök ipariársulala méltatlan és a való
ságnak meg nem felelő vádakkal illette iparlársulatunkat, 
midőn azt is hangoztatta többek között, hogy itt csak a 
nagy vendéglősök érdekei részesülnek támogatásban. Holott 
mindenki tudja, hogy ipartársulatunk nemcsak a budapesti 
összes vendéglősök javáért küzdölt mindenkor, hanem az 
egész ország vendéglőseinek érdekeit is képviselte.

Egyébként a kérdés eldöntését a választmányra bízza, 
és felkéri Konecsni urat, hogy az általa tapasztalt visz- 
szaéléseket — melyeknek orvoslása miatt ipartársulatunk
hoz fordult — legyen szives előadni.

Konecsni Antal előadja, hogy tudomása szerint a 
kormány a pálinkamérési üzletek további engedélyezését 
rendeletileg beszüntette.

Ennek következtében a nagy pálinka mérők úgy ját
szók ki a rendelele', hogy korcsmái jogot váltanak, s ily 
módon számos üzletet nyitnak,s azokban a pálinkamérést 
korlátlanul folytatják. A mellett — a látszat kedvéért — bort 
és sört is mérnek, de olyan olcsó áron, hogy ezáltal 
tönkre teszik valamennyi környékbeli vendéglőst.

Konecsni azt óhajtaná, ha az ipartársulat ezen ügy
ben a kisvendéglősök ipartársulatával együttesen tenne 
lépéseket a kormánynál, mert nézete szerint közös erővel 
többet lehelne elérni. Különben is kijelenti, hogy ő min
dig tisztelettel volt ezen ipartársulat iránt, s az ezzel 
ellenkező eljárás fölött rosszalását fejezte ki.

Elnök az előadottakra megjegyzi, hogy adatok híján 
egyelőre mit sem lehet tenni. Ennélfogva ő már felkérte
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Barin Béla urat, hogy a Konecsni úr állal megjelölt irány 
bán határozol! adatokat gyűjteni s azokat az ipartársulalnak 
beszolgáltatni szíveskedjek, s erre Barta úr vállalkozott is.

A választmány készséggel teljesiti Konecsni kívánsá
gát és elhatározza, hogy az iparlársulat -- mihelyest meg
bízható adatokkal rendelkezik — azonnal lépéseket lesz 
a kormánynál a visszaélés megszüntetése végett. Azonban 
egyhangulag kimondja, hogy egészen az elnök úr állás
pontjára helyezkedik s az imént elhatározott eljárásánál 
a kisvendéglősök ipartársulatát mellőzni fogja.

II. Elnök felolvastat egy levelet, melyet Dr. Szuly Ala
dártól, a Brázav-féle kereskedő czég egyik tagjától kapott.

Dr. Szuly Aladár e levélben igen kitüntető módon 
nyilatkozik az iparlársulat hazafias szellemű munkálko
dásáról és különösen hangsúlyozza az iparlársulat humá
nus és emberszerelő, nemes gondoskodását a tönkrejutolt 
és munkaképtelenné vált vendéglősökkel szemben.

Hálásan említi továbbá ama támogatást, melyben a 
vendéglősök a jelenleg ő általa képviselt ezéget annak
fennállása óta részesítik.

Mindezek alapján értesíti az ipartársulatot, hogy a 
tervbe vett vendéglős-pinczér menhely ezéljára 2000 azaz 
kettőezer koronás alapítványt tesz, melynek első részlete 
fejében 51)0 koronát azonnal beszolgáltat, a hátralévő ösz- 
szeget pedig évenként 500 koronás részletekben fogja az 
iparlársulat felhívásához képest beszolgáltatni. Az alapít
vány t ■» Glück Triyyes— Dr. Szuly Aladár alapítvány< czimen 
kívánja kezeltetni

Elnök a levél felolvasása után megjegyzi, hogy az 
alapítványra vonatkozó értesítést még január hóban kapta 
De nem volt ideje ülést egybe hívni, mert az üzlete fel
oszlatásával járó rendkívüli nagy munka lebonyolítása min
den idejét igénybe vette. De addig is mig a választmány 
az ipartársulat nevében illő és méltó módon kifejezi kö
szönetét, ő egy levélben köszönetét mondott Dr. Szuly- 
nak. elismervén abban egyúttal az alapítvány első rész
letét képező 500 korona átvételét is. Az összeget pedig 
az alapitó által megjelölt czim alatt egyelőre takarékpénz
tárba helyezte.

A választmány rendkívül nagy örömmel fogadja az 
alapítványról szóló értesítést s az alapitóval szemben 
nagyrabecsülését és halás köszönetét nyilvánítja és meg
bízza az elnökséget, hogy Dr. Szuly Aladárnak az ipar
társulat névében, tetszetős irályban szerkesztett levél ut
ján köszönetét mondjon.

Ili E'elolvastatott az 1903. évi deczember hó 4-én 
tartott választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

Elnök azt a kérdést fűzi a jegyzőkönyv felolvasásá
hoz: van e valakinek a jegyzőkönyv ellen észrevétele ?

A jegyzőkönyv, minthogy ellene észrevétel nem 
merült fel, hitelesíttetett.

IV Elnök előadja, hogy az ipartársulat részére, a 
választmány egy régibb keletű felhatalmazása alapján, uj 
helyiséget bérelt s a jelenlegit folyó év május hó elsejére 
már fel is mondta.

Az uj helyiség a IV. kér. Eerencz József rakodó- 
parti 10. szám alatt, a Sörház-utcza sarkán lévő ház első 
emeletén van, s a Duna felől eső oldalon két világos, 
tágas, és két szükebb szobából és egy nagy konyha helyi
ségből áll. Bérleti ára 1100 korona. De mindamellett, hogy 
a ház tulajdonosa az egész helyiséget kifesteti és kitaka- 
rittatja, a világitó készülék bevezetésére az ipartársulat
nak is lesz költsége.

A választmány általános helyeslés mellett veszi tudo
másul Elnök urnák az ipartársulali helyiség változtatása 
tekintetében tett czélszerű intézkedését s Petanovits József 
úr közbevetett javaslatához képest elhatározza, hogy a 
villamos világításnak az uj helyiségbe leendő bevezetése 
végett megkeresi a magy. villamossági részv. társaságot, 
illetőleg a közbenjárásra, valamint a netán szükséges 
egyéb intézkedés megtételére fölkéri Petanovits József és

E'örster Konrád urakat. Kimondja még, hogy a helyiség 
változtatást a szaklapok utján már most hirdetni kell.

V. Előterjesztetett a VII. kér. elöljáróság 71171/903. 
sz. alatt kelt határozata, mely szerint Mayer Benedek, 
szálloda ipar gyakorolhalására szóló engedély kiadása 
iránti kérelme tárgyában — az iparlársulat véleménye 
folytán és a folyamodó személye és megbízhatósága ellen 
felmerült erős kifogások alapján elutasilólag határozott.

Á választmány a VII. kerületi elöljáróság ezen hatá
rozatát megnyugvással veszi tudomásul.

VI Bemulattatott Thék Endre gyáros czégváltozást 
hirdető szép körlevele.

Tudomásul vétetett.
VII. Előterjesztetett Thék Endre körlevélszerü fel

hívása a közelgő kereskedelmi és iparkamarai tagválasz
tás tárgyában

A választmány az ipartársulat képviseletére, a szer
vezkedési értekezleteken való részvételre Gundel János 
elnök urat és Glück Frigyes urat egyhangulag megvá
lasztja és elhatározza, hogy erről Thék Endre haladék 
nélkül értesítendő. Azonkívül elhatározza, hogy az ipar
társulat tagjaihoz, a választás iránt való érdeklődés 
felköltése végett, néhány nappal a választás előtt, külön 
fölhívást intéz.

VIII. Bemutattatott az Esztergomi Ipartestület elő
terjesztése, melyet a segédek és tanonezok lajstromának 
kiszolgáltatására vonatkozó rendelet végrehajtásának megta
gadása tárgyában intézett az ottani pénzügy igazgatósághoz.

Tudomásul vétetett.
IX. Előterjesztettek a segélyiránti kérvények.
A választmány a folyamodók közül Major Istvánt 

segélyben egyáltalán nem részesítheti, mert nevezett az 
ipartársulatnak soha sem volt tagja. Özv. Eaferl Józsefné, 
özv. Maurer Ferenczné, özv. Kadits Miklósné, özv. Lippel 
Mátyásné, özv. Bősze Józsefné és Edelmann Ede kérvé
nyét illetőleg elhatározza, hogy ezeket a Dreher-alapít- 
ványi segély kiosztása alkalmával figyelembe fogja venni

Gallyán József részére havi 4 korona segélyt egy 
félévre engedélyez.

X. E'elolvastatott a Budapesti pinezér-szakegyesület 
előterjesztése, melyet az ipartársulathoz intézett s melyben 
czéljának és irányának ismertetése után mindenekelőtt az 
ipartársulat támogatását általánosságban reklamálja az 
egyesület részére.

Azután pedig pontozótokba foglalva különösen kí
vánja, sőt követeli, hogy az ipartársulat mielőbb gyűlés
ben határozza el, hogy a munkaadók az alkalmazottak 
részére hetenként egy szabad napot (kimenőt) adjanak; 
továbbá, hogy személyzetüket kizárólag a szakegyesület 
közvetítése utján szerezzék be. Végül nyomatékosan han
goztatja, hogy La kívánságai nem teljesíttetnének, akkor 
azok teljesítését kényszer-eszközök alkalmazásával fogja 
kivívni.

A kérdéshez Stadler Károly szóllott legelőbb.
Feszült ügyeimet keltő előadásban fejtegeti a tapasz

talható szocziális mozgalom okait.
A helyközvetités jelenlegi rendszere ellen emelt 

súlyos vádakat figyelemre méltóknak mondja, de minda
mellett tárgyilagosan bírálja s éppen e szempontból ki
jelenti, hogy a szakegyesület nem képes a helyközvetitést 
a fennforgó szükségszerű igényeknek megfelelően teljesí
teni, mert ezen ügyet csak egyoldalúan szolgálja.

Hangsúlyozza, hogy a helyközvetitési ügy rendezetlen 
volta régi baja iparunknak s ezen az ipartársulat már 
évtizedekkel ezelőtt saját erejéből segíteni akart olyfor- 
mán, hogy saját helyközvetitő intézményt szervezett. De 
az sem tudott megbirkózni e nehéz feladattal, melyet 
most már, az ő nézete szerint, csakis a kormány védnök
sége alatt és az összes érdekelt faktorok együttes meg
állapodása alapján lehet czélszerüen megoldani. S mint
hogy a Magyar vendéglősök országos szövetségének van
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egy külön szakosztálya, mely tisztán a helyközvetitési ügy 
helyes megoldásával van hivatva foglalkozni, ennélfogva 
az említett szakosztály jelenlévő elnökéhez: Förster Kon- 
rád szaktárshoz intézi szavait és arra kéri, hogy szívlelje 
meg komolyan és szenteljen időt e fontos ügynek s aka
raterős cselekvés ál'al hasson oda, hogy e nehéz kérdést 
végre valahára dűlőre juttatni lehessen.

Dr. Solti Ödön ügyész megjegyzi, hogy a kormány 
illetékes közegeivel már tárgyalás folyt oly irányban is, 
hogy a vendéglői személyzet helyközvetitési ügyének keze
lése czéljáhól az állami munkaközvetítő intézet keretében 
teljesen külön osztályt szervezzenek. Azonban ennek fejé
ben olyan nagy anyagi áldozatot kívántak az iparlársuíat- 
tól, melyet az nem Ígérhetett meg. E miatt a további 
tárgyalás akkor megszakadt.

A választmány általános helyesléssel fogadta Sladler 
Károly lelkes és érdekes előadását s a helyközvetitési ügy 
kérdéséhen egészen az ő álláspontját tekinti irányadónak. 
Ez alapon határozatikig kimondja, hogy a közvetítési ügy 
végleges rendezését az országos szövetség illetékes szak- 
osztálvától, illetőleg e szakosztály kezdeményezése és 
iránvítása alapján a kormány és érdekelt testületek 
együttes megállapodásától várja.

A hetenként egv napi kimenő rendszeresítésére irá
nyuló követelést egyáltalán nem tartja indokoltnak, mert 
a vendéglői személyzetnek minden nap van elég szabad 
ideje.

Végül elhatározza a választmány, hogy az ipartársu
lat, mint az 1884. évi XVII. törvényezikk alapján álló 
testület, a hozzá intézett beadványban foglalt nyílt fenve 
getés miatt a Budapesti pinczér-szakegvesület ellen az 
illetékes hatóság előtt megtorlást keressen; és tekintettel 
arra, hogv a nem régen alakult szakegyesület a Magyar 
országos pinczér- egyesület Írásbeli nyilatkozata szerint a 
pinczérség érdekeit nem is képviselheti, mert kötelékébe 
csak a pinczérség egv selejtes töredéke tartozik, melyhez 
azután egészen idegen elemek csatlakoztak; tekintettel 
továbbá arra, hogy a szakegyesület az utóbbi napokban 
általa rerdezeft, magán-vagvon rongálásával járó botrá
nyos kihágások folvfán közveszélyes intézménynek bizo
nyult. az ipartársulat az illetékes hatóság előtt a szak- 
egvesttlet feloszlatását is szorgalmazza.

Az eljárás haladéktalan megindítása végett a ' Buda
pesti pinczér-szakegvesület* átirata kiadatik a jelen lévő 
dr. Solti Ödön ipartársulati ügyész urnák.

XI. Előterjesztetett a Magyar országos pinczér-egye- 
sületnek az ipartársulathoz intézett emlékirata, melyben 
határozottan kijelenti, hogy az utóbbi időben a pinczérség 
érdekeinek képviselőiként olyan elemek léptek fel nyil
vánosan, kiknek erre irányuló jogait kétségbe vonja s 
ellenük a legerélyesebben állást foglal, mert a Budapesti 
ninczérek szakegyesületében a pinczérségnek csak egy 
igen kis töredéke csoportosult.

Elismeri az országos egyesület emlékiratában, hogy 
a szakegyesület követelései az országos egyesület prog- 
rammjában is bennfoglallatnak, de nyomban hozzá teszi, 
hogv a szakegvesület tulajdonképpen az országos egyesü
lettől sajátította el e pontokat és most erőszakos eljárá
sával csak veszélyezteti a sikert és kompromittálja a 
pinczérséget

Az országos egyesület a munkaadókkal egyetértő 
békés megoldást keres s erre nézve az ipartársulat erköl
csi támogatását kéri a maga számára.

A választmány az országos pinczér-egyesület emlék
iratát tetszéssel fogadja s az egyesület helyes irányú 
haladásának erkölcsi támogatására készséggel vállalkozik.

A közvetítési ügyben azonban kénytelen ugyanazon 
korlátot szem előtt tartani, melyet már az előbbi határo
zatban is világosan megjelölt, hogy t. i. a közvetités-ügy 
helyes és végleges rendezését a kormány védnöksége alatt 
az összes érdekelt tényezők közreműködésétől reménvli s

e tekintetben a kezdeményezés munkája a vendéglősök 
országos szövetségének illetékes szakosztályát terheli. 
Magától értetődik, hogy a Magyar országos pinczér-egye
sület, mint a pinczérség leghivatottabb képviselője, annak 
idején az értekezletekre és tanácskozásokra mindenkor 
meg fog hivatni.

XII. A vendéglős ipar gyakorlásáról szóló törvény
hatósági legújabb szabályrendelet tervezet némely uj 
intézkedést tartalmazó szakasza felolvastatván.

A választmány a tervezet hasznos intézkedései fölött 
örömét nyilvánítja s a szabályrendelet mielőbbi életbe 
léptetése iránti óhaját fejezi ki

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

Szövetségi ügyek
Jegyzőkönyv, felvétetett a * Magyar vendéglősök országos 

szövetségének* Temesváron, 1903. évi szeptember hó 10 én 
délelőtt 10 órakor, Temesvár sz. kir. város törvényható
ságának közgyűlési termében Gundel János elnöklete alatt 
tartott III. évi rendes közgyűléséről

(Kiűző számunkban megjelent közlemény folytatása./

Elmenreich a merani «Kaiserhof» tulajdonosa Írja : 
Adják át a rendező bizottságnak a küldött albumért leg
hálásabb köszönetemet. Az album remek kiállítása igen 
sok örömet szerzett nekem.

Zais Vilmos a wiesbadeni «Vier .lakrészéi len* szál
loda és gyógytelep tulajdonosa Írja: Önök oly kedvesek 
voltak és megküldötték nekem a Budapest látképeivel 
díszített emlékalbumot, melyet a szállodások nemzetközi 
egyesülete XXXI. évi rendes közgyűlését rendező bizott
ságuk adott ki. Engedjék meg, hogy ez alkalommal nem
csak hálás köszönetemet fejezzem ki szives figyelmükért, 
hanem egyúttal legőszintébb sajnálatomat a felett, hogy 
annak idején a közgyűlésen részt nem vehettem s igy 
nem volt alkalmam szép városukat, Budapestet megismerni.

Mayer Albert a gasteini Hotel Badeschloss* tulaj
donosa Münchenből Írja: f ogadják hálás köszönetemet a 
küldölt szép albumért. Végtelenül sajnálom, hogy az 
ottani közgyűlésen részt nem vehettem. Legközelebbi lá
togatásommal e mulasztást pótolni fogom.

Weber Hermán a stralsundi «Hotel Brandenburg* 
tulajdonosa Írja : Bár kissé elkésve, de mégis örömmel 
teszek eleget ama kellemes kötelességemnek, hogy meg
köszönjem a szép Budapesten lakó kedves kartársaimnak 
azt a gyönyörű közgyűlési emléket, mely állandóan vá
rosuk páratlan vendégszeretetére fog emlékeztetni. Le
gyenek róla meggyőződve, hogy örömmel leltein volna 
ott s hogy ebben csak üzleti elfoglaltságom akadályozott. 
Azon biztos reményben, hogy rövid idő múlva szerancsém 
lesz önöket ott üdvözölhetni, slb.

Moser, a hamburgi <IIolel Moser* tulajdonosa Írja: 
fogadják leghálásabb köszönetemel ama emlékalbumért, 
melyet a szállodások nemzetközi egyesülete budapesti 
XXXI. közgyűlése alkalmából voltak szívesek megküldeni 
s amelylyel végtelen nagy örömet szereztek nekem. Még 
ma is felette sajnálom, hogy nem lehettem szerencsés a 
közgyűlésen részt vehetni, de ha Isten is ugv akarja, a 
legelső kínálkozó alkalommal feltétlenül ellátogatok 
Önökhöz.

Geissler Artúr a párisi Campbell, Beu Sile, Columbia, 
Malesherbes, Lord Byron, d’Autriche, valamint a trou- 
villei Hosches Noires szállodák dúsgazdag tulajdonosa 
írja: Nem mulaszthatom el legőszintébb köszönetemet 
küldeni önöknek ama remek albumért, melyet oly kegye
sek voltak nekem megküldeni s melynek tartalmából 
látom csak igazán, hogy mily nagy gyönyörtől estem el, 
hogv a megjelenésben akadályozva lévén, gyönyörű ün
nepségeiken nem vehettem részt.
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Oárner János a leobeni »Grand Hotel* tulajdonosa 
írja: Igen nagy örömmel vettem nagylelkű ajándékukat, 
szép könyvét a még szebb Budapestnek; és nemcsak azért 
sietek önöknek leghálásabb köszönetemet kifejezni, hanem 
egyáltalán mindama megtisztelésért, kitüntetésért, ünnep
lésekért és kellemesnél-keliemesebb meglepetésekért, me
lyekben önök közülünk mindazokat részesítették, kik 
nemzetközi egyesületünk tagjai közül a budapesti XXXI. 
közgyűlésen részt vettek. Önök oly figyelmesek voltak, hogy 
már a közgyűlési ünnepségek folyamán megküldötték 
nekem az ünnepségek lefolyásáról pontos tudósításokat 
hozó budapesti napilapokat. Nagy figyelemmel kisértem 
tárgyalásaikat és a ragyogó, soha nem hallott, nem egy 
ízben felemelő ünnepségeket, és be kell vallanom, hogy 
életem végéig sajnálni fogom, hogy a személyes megjele
nésben gátolva voltam. Fogadják mindezért újból hálás 
köszönetéin. Háromszor is dörgő * éljent* a ragyogó szép
ségű fővárosra Budapestre és kedves lakosaira.

Bchrens Henrik rostocki szállodás és nagyherczegi 
udvari trakteur Írja: A Budapestről szóló album kézhez
vételét köszönettel elismerve, hálás elismerésemet küldöm 
az igen tisztelt bizottságnak, mely ezzel nekem nagy és 
igaz örömet szerzett. Nőm elhalálozása miatt, legnagyobb 
sajnálatomra, elhatározásom daczára sem vehettem részt 
a közgyűlésen (Folytatása következik.)

Különfélék.
Alapítvány. Dr. Szuly Aladár a következő alapító 

levelet küldte az ipartársulathoz.
Nagyságos ipartársulati Elnök ur! Nagyrabeesült 

Uram! Hosszabb idő óta állandó és élénk érdeklődéssel 
kisérem a «Budapesti szállodátok, vendéglősök és korcsmáro- 
sok ipartársulata* tevékenységét; ebből, valamint az érde
mes társulat tiszteletreméltó tagjaival szemben fennálló 
személyes összeköttetéseim folytán szerzett tapasztalatok
ból.örömmel győződtem meg arról a lelkes és hazafias 
szellemről, melvlyel e társulat tagjai erkölcsi és anyagi 
érdekeit szolgálja.

Különösen megragadta figyelmemet ama gondoskodás, 
melvlyel a társulat tagjai jövőjének, a sors csapásai által 
önhibájukon kívül tönkrement, kereset- és munkaképte
lenné vált vendéglősök biztosítására törekszik és példát 
adva a magyar iparosságnak, egyik főfeladatát a huma
nizmus, az emberszeretet nemes munkájának gyakorlásá
ban látja és valósítja meg.

Hálásan gondolva azon támogatásra, melyben a szé
kesfőváros vendéglősei ezégünket annak fennállása óta 
részesítik, a vett jót kívánom némileg hasonlóval viszo
nozni és lelkem benső indításának teszek eleget, midőn 
méltányolva a Nagyságod bölcs vezetése által felvirágzott 
társulat nemes törekvéseit melyeket erőmhöz képest a 
megvalósulásban is támogatni kívánok, a mai napon, a 
tánulat által létesíteni szándékolt vendéglős és pinezér 
menhely alapítói sorába lépek és a menhely-alap javára 
2000 korona azaz kettőezer koronát ajánlok fel, melynek 
első részletét: 500 korona azaz ötszáz koronát ide csatolva 
juttatom el Nagyságodhoz.

Amidőn még megjegyezném, hogy alapítványomat 
*Glück Frigyes —dr. Szuly Aladár alapítvány* néven külön

részletekben fogom befejezni, tisztelettel kérem nagysá
godat, fogadja szívesen a tisztes vendéglősipar iránti jó
indulatom e szerény jelét s tartson meg továbbra is 
nagybecsű jóindulatában.

Az ipartársulat folyó évi február 19-én tartott választ
mányi ülésben tárgyalta ez újabb nagyszerű alapítványt 
$ az ezen ülésben hozott határozatból kifolyólag a következő 
választ intézte a nemes szivtt alapítóhoz:

Nagyságos dr. Szuly Aladár urnák Budapesten.
Ipartársulatunkhoz küldött nagvbecsü alapító levele 

a mai napon tartott ülésünkben előterjesztetvén, annak 
tartalmából azon végtelenül jóleső meggyőződést merítet
tük, hogy Na yságod irántunk és iparunk iránt rokon- 
szenvet táplál!

Ipartársulatunk hazafias és hasznos munkálkodását 
kitüntető figyelmére és elismerésére méltatja!

Sok évi kitartó munka után és nagy áldozatok árán 
létesített nemes c/.élu intézményeink iránt jóakaró, meleg 
érdeklődést tanúsít!

A sors által üldözött szegényeink részére tervezett 
menedékház építésére irányuló szándékunkban pedig igazi 
nemes gondolkozásra valló áldozatkészséggel támogat 
bennünket.

Midőn e valóban meglepő sok jóindulatot tapasztal
juk Nagyságod részéről, mindnyájunkat a hála tiszta érzése 
hatja át s az elszegényedett munkaképtelen vendéglősök 
és pinezérek menedékhely alapja javára tett 2000 koronás 
alapítványáért teljes egyetértéssel őszinte köszönetét sza
vazunk és kiváló nagyrabecsülésünket nyilvánítjuk.

Budapesten, az 1901. évi február hó 19-én tartott 
üléséről:

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- 
sok ipartársulata.

Kiviteli Czinitár. A m. kir. Kereskedelmi Muzeum 
igazgatósága hétszáz oldalra terjedő kötetet küld szét, 
mely a legszélesebb körökre nézve bir kiváló gyakorlati 
érdekkel. Czime: «Kiviteli Czimtár. Jelentősebb beszerzési 
források a magyar szent korona országainak ipara és 
őstermelése köréből» A könyv ipari része ezúttal harma
dik kiadásban jelenik meg; az I. kiad.'ts 1894-ben 1223 
kivitelképes hazai ipartelepet sorolt fel, a második kiadás 
1897-ben 1905-öt. A mostani kiadás a magyar korona 
országainak 2935 ipartelepét ismerteti, melyek kivitelké
pesek vagy legalábbis felülemelkednek a helyi ipar szín
vonalán. Az adatok feltalálását nagyon megkönnyíti a betü- 
soros tárgymutató, mely maga 73 lapra terjed és 3002 
féle gyártmányra és terményre adja meg a hazai jelentő
sebb beszerzési forrásokat, ami az iparpártolási mozgalom 
szempontjából kiválóan fontos. A mű II. része a különle
ges terményekre (kereskedelmi növények, fajborok, ál
lati termékek stb.) adja meg 1510 nagytermelő és nagy- 
kereskedő czimét. Az uj kiadás két fontos fejezettel is 
bővült. Az egyik a kivitellel többé-kevésbbé kapcsolatos 
hazai közgazdasagi törvényeket, intézményeket, érdekkép
viseleteket stb. ismerteti Ez a fejezet voltakép a külföldi 
közönségnek volt szánva, mivel ez annak tárgyairól, ame
lyekre pedig nagy szüksége van, ha Magyarországgal üz
leti összeköttetésbe akar lépni, nem igen tud értesítése
ket szerezni. Az egybegyüjlött anyag jórészét azonban sok 
magyar üzletember sem ismeri hiteles alakban és ezért a 
Kereskedelmi Muzeum ezt a fejezetet a magyar kiadásba 
is bevette. A közlemények sorozatát befejezi az «Adatok 
a világpiacáról* czimü fejezet, mely harminezháron kül
országról tartalmaz különféle tudnivalókat és az üzletem
bereket behatóan tájékoztatja a Kereskedelmi Muzeum 
hírszolgálatának sokoldalúságáról. A Kereskedelmi Muzeum 
az itt közölt anyagot, folytonosan kiegészíti és a változá
sokat félévenkint megjelölendő pótfüzetekben, illetve uj 
kiadásokban közzé fogja lenni. Az eredeti czélhoz képest 
a műből franczia német és angol kiadás is fog megjelenni 
rövid idő múlva. Említést érdemel még, hogy ez a cziin- 
tár tüzetesen tárgyalja Horvát-Szlavonországokat is és 
horvát nyelven szintén meg fog jelenni. A mü a Stepha- 
neum nyomdánál rendelhető meg. Ára kötve 5 korona.

Kimutatás. A budapesti (ipari) munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett pinezérek, csapos, borfiu és bérszolgákra 
vonatkozó férfi munka kínálat — ; kereslet pinezér 5, 
csapos és borfiu 14, bérszolga 11. '
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TÖRLEY JÓ ZS .É sTs.‘

( B u d a p e s t . ,
OCPOSÍ,

Első Magyar Részvény serfőződe
f fBUDAPEST—KŐBÁNYÁN

=  F ennáll 18 5 4  óta.
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Az 1900. évi párisi Yillágkiállításon collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té st nyert.
D I 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. kerü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

A já n lja : ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilsenl 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésit palaczksöreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
u a s -ss  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőzödénknek 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 képv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, 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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LOWENSTEIN NI. (Mihály)
czégtulajdonos :

H O R V Á TH  F. N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító, József fhg. Ö 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
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

S K i R H X W E

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

rutnál.

Jlattoui Beütik, faisMfc htyut

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

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

P E Z S G Ő

LOUIS FRANCOIS & Co.
PROMONTOR.
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Kitüntetések:

Páris 1889. e zü 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 ag y  a r a n y -é r e m .

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

Nizza 1890. 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

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

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

RUDAés b l o c h m a n n
BUDAPEST, A kadém ia-utcza 16.
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