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A millenium és a mi iparunk.
Magyarország ezredéves fennállásának magasztos és 

lélekemelő ünnepe mindinkább közeledvén, az ezredik év 
küszöbén minden hű polgárod mély megilletődéssel és szent 
áhítattal borul le viszontagságteljes, de dicső múltad előtt 
édes hazánk.

S ha majd a világra szóló ünnepnapok megkezdődnek 
clnémuland mindenkiben, a kiben van keserv vagy fájdalom 
hogy helyet adjon egy jobb érzésnek: a honpolgári büszke
ség és boldogság érzetének. Mert ki ne érezné magát büsz
kének és boldognak — hacsak nem tévelygő — a ki 
Magyarország polgárának vallhatja magát.

Ez örökemlékü ünnepen, a milyenre kevés nemzetnek, 
adatott alkalom, képviselve lesz mindazon tényező, mely közre
hatott az ország fejlődésében és művelődésében s igy az ipar is, 
mini a mai államélet egyik legfontosabb boldogulási eszköze.

Mint az iparnak egyik szerény képviselői mi is részt 
fogunk venni a nagy ünnepen, hogy ez által is leróbassuk 
a körülményekhez képest bonpolgári kötelességünket.

Szerettünk volna minden más iparággal versenyre 
kelni. Legfőbb vágyunk volt, hogy iparágunk fényesen, saját
ságos jellegéhez méltóan legyen az ezredéves kiállításban 
képviselve. Mert az idegen a mi iparunk fejlettségéből, mint 
a melylyel legelőbb jut érintkezésbe, nagyon sokat 
következtet egyéb állapotokra. El is követtünk ebben az 
irányban minden kigondolható^ hogy tervünk sikerüljön. 
Felszólítottuk előbb összes helybeli társainkat, hogy járulja
nak hozzá egy impozáns épület emeléséhez s midőn ez itt 
minden jóakarat daczára sem sikerült, lelkes felhívást intéz
tünk egész országban levő társainkhoz. Fájdalom, — buzgó 
igyekezetünk hajótörést szenvedett s nem valánk képesek 
legszebb álmainkat megvalósítani.

De azért, habár szerényen képviselve, de mégis ott 
leszünk mint bű polgárai e bonnak. Nem tart vissza ben
nünket még az a jogosulatlan sértegetés okozta fájdalom 
sem, melyet az újabban ellenünk rontó, ok nélküli, ádáz 
támadás kelteit bennünk, hanem megálljuk 'helyünket úgy 
mint eddig is, meri soha sem húzódtunk félre semmiféle 
elvan alkalom elöl. mikor hazafias czélokra szolgáló áldo
zatokról volt szó.

Nyugodt lelkiismerettel állunk a világ bírálata elé, 
meri legjobb tehetségünk szerint szolgáltuk a hazát, midőn 
annak egyik iparát olyanná fejlesztettük, arra a színvonalra 
emeltük, hogy bármely más állam rokon-iparával összeha
sonlítva, sem vallunk vele szégyent. Sőt művelni fogjuk azt 
tovább minden állami kedvezmények igénybevétele nélkül. 
S mig más iparágakat nálunk a törvényhozás mindenféle 
kivételes kedvezményekben részesít s a lanoncziskolákat 
pedig a törvényhatóság óriási áldozatok árán tartja fenn a 
közvagyon terhére, mi magunk létesítettünk és tartunk fenn 
egy, a mai kulturális iránynak megfelelő tanonczszakiskolát, 
daczára annak, hogy nekünk az. állam részéről többszörösen 
reánk rótt különböző természetű adók elviselésével kell
megküzdenünk.

Miért tehát az az erőszakos, ádáz támadás ellenünk, 
hogy egyik fővárosi lap nem átallotta bennünket, — a kik 
iparunk fényessé fejlesztése által hozzájárultunk Budapest 
világvárosi jellegének megalapításához, — a kocsisokkal, 
bordárdkkal és más ebhez hasonló foglalkozású emberekkel 
egy sorba helyezni?

Hát hol van erre a józan ok. Nem kötelezte-e magát 
a szállodások legnagyobb része, hogy csakis a piaczi árak 
emelkedése arányában emelendi egy csekély százalékkal az 
árakat ?

Es még hónapok választanak el bennünket a kiállítás, 
lói s máris zsarolást hirdetnek a világnak.

Vagy az talán hazafias eljárás s a kiállítás sikerének 
fog használni, ha az ország egyes iparosai sárba ráutalnak 
minden ok nélkül s a kiállítást meglátogatni készülő oilág- 
/mblikum rémhírekkel Ijesztetik el szándékától ?

Szűnjön meg hát az elöleges vádaskodás ellenünk. 
Nem szolgáltunk mi arra rá !

Most pedig minden további panaszbangot elfojtunk 
keblünkben, és hozzátok fordulva, t. tagtársak, azt kívánjuk 
egész őszinteséggel, hogy Magyarország ezredik uj eszten
deje, melyet Isten kiváló kegyelméből megérnünk engedte
tett, édes örömmel töltse el mindenkinek a szivét és haza
fias lelkesedéssel készülődjön mindenki Magyarország leg
fenségesebb ünnepére, hogy bántóink ellen végül is nekünk 
legyen igazunk.
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Hangok a szakiskoláról,
A «Kávésipar Szakközlönye » LBI-ik számában * Reflexió* 

czim alatt egy rokonszenves irányú czikk jeleni meg, mely
nek megírására a mi pinczér-szakiskolánk ünnepélyes meg
nyitása szolgáltatta — úgy látszik a várva-várt alkalmat.

Igen kellemes meglepetést szerzett nekünk a czikk írója, 
Nérey Dezső ur, midőn ez utón értésünkre adta, hogy a 
szakiskola létesítése érdekében kifejlett minden ténykedé
sünket gondos figyelemmel kisérte, de különösen köszönettel 
tartozunk neki azért az elismerésre valló áradozásérl s azért 
a határtalan lelkesedésért, a mely a szakiskola megvalósítása 
miatt s annak ünnepélyes megnyitása alkalmából czikkének 
minden sorából felénk szól.

Azonban olyan kérdéseket is bolygat a czikkiró ur, 
melyeknek felelevenítése épen nem alkalmas a kávés-ipar- 
társulat részéről szított ell< ntélek kiegyenlítésére s a kél 
rokon-iparlársulat közötti jó egyetértés helyreállítására. Ezen 
oknál fogva czélszerübbnek tartjuk azokat hallgatással mel
lőzni, nehogy az egyenetlenség az igazság vitatása közben 
még jobban elmérgesedjék.

De arra a nyílt kérdésre, hogy: «miért nem kapott a 
kávés-iparlársulat a pinczér-szakiskola ünnepélyes megnyitá
sára meghívót ?» Már a czikkiró ur rokonszenves közeledé
sére való tekintetből is kötelezőnek ismerjük cl magunkra 
nézve a feleletet. S ha őszinték akarunk lenni, akkor a meg
hívás elmulasztásának nem adhajuk más okát, minthogy a 
pinezér szakiskola létesítését, vagy annak előmozdítását 
nem véltük a kávésok érdekében levőnek, a mennyiben 
a kávéházakban nem tartanak tanuló fiukat. Tehát azt kel
lett volna feltételeznünk, hogy c tisztán kulturális értékű ügy 
olt szokatlan érdeklődést keltett s nekünk mint némileg 
rokou-ipartársulalnak a vendégszeretet útjára kellelt volna 
lépnünk

Hiszen mi meg is tettük volna ezt szívesen, csakhogy 
ebben a jó szándékunkban megakadályozott bennünket az a 
merev, úgyszólván ellenséges álláspont, melyet a kávés-ipar- 
társulat intézői velünk szemben minden adott alkalommal 
és még hozzá ferde nézetekből kiindulva, elfoglalnak. Már 
pedig ellenséget — bocsánatot kérünk — még sern szokás 
lakomára hívni.

Vajha sokan volnának ott a czikkiró ur gondolkozásához 
hasonló gondolkozása férfiak, akkor e két rokon ipartársulat 
jó egyetértésének kérdése hamar meg lenne oldva, a mi 
bizony mindkét ipartársulatnak csakis javára válna, mert 
egyesült erővel sok olyan üdvös dolgot lehetne véghezvinni, 
a melynek megvalósítása óhajtott ugyan. — de a szétforgá
csolt erőnek nem sikerül.

A tá r s u la t  tá rg y a lá s a i , h iv a ta lo s  á tira to k ,
v é g z é se k , b e a d v á n y o k  s tb .

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1895. évi október 
hő 18-án, délután 4 órakor, s ját helyiségében, Gundel János 
elnöklete alatt tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak: idb. Kammer Ernő tiszt, elnök, Wirth 
Ferencz alelnök, Hermáim Ferencz pénztárnok, Blaschka 
István, Foister Konrád, Fritz Henrik, Glück Frigyes, Kommer 
Ferencz, Kern Ferencz, Lippert Lajos, Maloschik Antal, Mor
bitzer Lőrincz, Sperl Flóris, Steinbeisz János és Varsányi 
Ferencz választmányi tagok, ifj. Ács Károly társulati ügvész 
és B’rtoun Ignácz társ. titkár.

Elmaradásukat kimentették: Mehringer Rezső, Illits Jó
zsef, Bell Ferencz, Nősek Ignácz, Prindl Nándor, Kriszt Fe
rencz és Vincze Lajos urak.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitoltnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Morbilzer Lőrincz és Steinbeisz János urakat.

1. Olvastatott az 1895. évi szeptember hó 26-án tar
tott választmányi ülés jegyzőkönyve.

A jegyzőkönyv tudomásul vétetett és hitelesíttetett.

2. Napirend előtt Kern Ferencz ur, a Szegeden tartott 
zászlószenlelési ünnepségnél eljárt küldöttség vezetője, meg
bízatásának tejesítéséről jelentést tesz és meleg szavakban 
emlékszik meg azon szívélyes fogadtatásról, melyben a kül
döttség tagjai a szegedi kartársak részéről részesültek.

Köszönettel tudomásul vétetett.
3. Olvastatott Edelmann Amália segély iránti kérvénye.
A választmány folyamodónak 1 > írt segélyt szavaz.
4. Olvastatott, özv. Follander Jánosné kérvénye, mely

ben ínséges helyzetére való tekintettel segélyt kér.
A választmány nevezettnek 15 frt segélyt szavaz.
5. Elnök bemutatja a budapesti építőmesterek, kőműves, 

kőfaragó és ácsmesterek iparlestülete betegsegélyző pénztára 
zászlószentelési ünnepére szóló meghívói s az ugyanaz alka
lomra küldött zászlószeget.

Tudomásul vétetett.
6. Olvastatott a «Magyar Egyesület* felhívása, melynek 

értelmében ingyenes népkönyvtárak létesítése czéljából haza
fias bizalommal fordul a nagy közönséghez, hogy eme czél 
érdekében az egyesület lehetőleg támogaitassék.

Tudomásul vételeit és az «Ertesitő»-ben közzétételei 
határoz látott.

7. A társulat kebelében megüresedett titkári állásra 
utólag beérkezett ajánlatok felolvaslatván, határozatilag ki
mondatott, hogy a titkár tiszteletdija, az «Ertesitő» szerkesz
téséért járó tiszleletdijjal együtt havi 50 (ötven) forint
ban állapittatik meg s hogy a megválasztandó titkár három 
havi próba után fog csak véglegesittetni.

A nyomban megejtett választás — a mely titkos sza
vazás utján eszközöltetett — eredményképen Poppel Miklós 
12 szavazatot, Norgauer János 3 szavazatot, Pilisy István és 
Wagner István szavazatot nem kapott, minek folytán elnök 
Poppel Miklós urat, mint az ipartársulat titkárát, szótöbb
séggel megválasztottnak nyilvánítja.

8. Glück Frigyes, a szakirányú iskola felügyelőbizott 
ságának elnöke, az iskola, küszöbén levő ünnepélyes meg
nyitásáról tesz előterjesztést. Örömmel felemlíti, hogy a kor
mánynál és székesfőváros törvényhatóságánál eljárt küldöttség 
mindenütt nyitott ajtókra talált. Különösen a vallás- és köz- 
oktatásügyi magv. kir. miniszter nagyon is érdeklődött az 
ügy iránt, az uj intézmény fontosságáról meg van győződve 
és azt állandó és jóakaró figyelmében fogja részesíteni; a 
székesfőváros polgármesterepedig mindenekelőtt megköszönte 
a szép és magasztos ünnepélyre szóló meghívást és miután 
ő is az iskola nagy fontosságáról és leendő eredményes mű
ködéséről meg van győződve, biztositolla a küldöttséget, 
hogy a tanács jövőben sem fogja ezen iskolával szemben 
érdeklődését és támogatását megvonni. Ép oly szívélyes és, 
biztató volt a fogadtatás a többi intéző köröknél is.

Szóló egyben a választmány figyelmét arra is felhívja 
hogy nap nap után hangzik el azon vád iparunk ellen, hogy 
germanizál; hogy ez mennyire alaptalan, eléggé bizonyítja 
azon té.iy, hogy van iparos-tanoncz és pedig szép számmal, 
ki a német betűt nem is ismeri, pedig hogy mily nehéz ipa
runknál a német nyelv nélkül boldogulni, azt mindenki tudja: 
miért is addig, mig jobb könyv nem létezik, tankönyvül 
saját német magyar tankönyvét ajánlja; de ezenkívül a minisz
ter in len ez jójához képest a franczia és angol nvelv tanítását 
is melegen pártolja.

Végül a lclügyelőbizoltság nevében köszönetét mond 
az ipartársulat elnökének, hogy sokoldalú e'foglaltsága mellett 
már több ízben meglátogatta a szakiskolákat és a tapasz
tallak felelt megelégedését kifejezte; egyben felkérte a választ
mányt. hogy a székesfővárostól nyerendő 500 frt kiulalvá- 
nyozása iránt a lépések mielőbb megteendők.

Helyeslőleg tudomásul vétetett és a tanácshoz intézendő 
átirat szerkesztésével, az ipartársulat ügyésze bízatott meg.

I óbb tárgy napi renden nem lévén, elnök az ülést 
befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f
B 'r to u n  I g n  á c z  s. k. „ 

titkár.
M o r b i t z e r  L ö r i n c z  s. k.

G u n d e l  J á n o s  s. k. 
elnök.

S t e i n b e i s z  J á n o s  s. k .
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Jegyzőkönyv. 1 elvétetett a Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulatának 1895. évi november 
19-én délután 4 órakor tartott választmányi üléséről.

.Jelen voltak: Gundel .János elnök, Kammer Ernő tisztb. 
elnök. Wirlh Ferenez alelnök, Hermann Ferencz pénztárnok, 
Glück Frigyes, Reutler Nándor, Wohlfarth Vilmos, Sperl 
Flóris, Nősek Ignácz, Kern Ferencz, Förster Konrád, Reitter 
György, Varsányi Ferencz, Lippert Lajos, Morbitzer Lőrincz, 
Steinbeisz .János, Kocli József, Blaschka István, 1 leli Ferencz, 
Hrindl Nándor, Maloschik Antal válaszmányi tagok. ifj. Ács 
Károly ügyész és Hoppéi Miklós titkár.

Távollétüket igazolták: llein Lipót, Kommer Ferencz, 
Illits József, Kriszt Ferencz választmányi tagok.

I. Elnök konstatálja a választmány határozatképessé
gét. Üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja. Jegyző

könyv hitelesítőül kijelöli Förster Konrád és Kern Fe
rencz urakat.

Üdvözli Hoppéi Miklós urat, mint az ipartársulat újon
nan megválasztott titkárát.

Hoppéi Miklós köszönetét mond az ipartársulat titká
rává történt megválasztatása által irányában nyilvánuló biza
lomért. A választmány megelégedését úgy véli elérhetőnek, 
ha. az alapszabályokban meghatározott ügykörét híven töl-
tendi be

2. Felolvastatott Brtoun Ignácz volt titkár levele, mely
ben az ipartársulat elnökének és választmányának köszönettel 
adózik a vele szemben tanúsított jóindulatért s fájlalja, hogy 
az ipartársulatlól megválni kénytelen.

A választmány Brtoun Ignácz urnák, habár csak rövid 
ideig viselte, a titkári tisztséget, — az elnök dicsérő meg
emlékezése és indítványa következtében köszönetét szavaz.

3. Felolvastatott az 1895. évi október 18-án tartott 
választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

A felolvasott jegyzőkönyv ellen kifogás nem emeltetvén, 
hitelesíttetik.

4. Elnök sajnálkozással emlékezik meg Kern Ferencz 
választráiányi tag ur anyjának elhuny tárói s azt indítványozza, 
hogy a választmány részvétnyilatkozata a jegyzőkönyvben 
nyerjen kifejezést.

A választmány készséggel határoz az elnök indítványa 
értelmében s részvétnyilatkozatát jegyzőkönyvbe iktatni rendeli.

5. Kern Ferencz választmányi tag úgy az itt hallott 
részvétnyilatkozatért, valamint azon rokonszenvért, melyet a 
tagtársak részéről édes anyja temetése alkalmával tapasztalt, 
ineghatotlan mond köszönetét..

6. Elnök bejelenti, hogy az ipartársulat által létesített 
szakiskola ünnepélyes megnyitása f. évi október 22-én meg
történt. Az ünnepély részleteinek felsorolását fölöslegesnek 
: artja, mert azok már ismeretesek. De el nem mulaszthatja 
ezuital is hangoztatni, hogy nemcsak a szakiskola létesí
tésének kezdeményezése, hanem annak megvalósítása is leg
inkább Glück Erigycs urnák köszönhető, a ki odaadó fára
dozással küzdött e nemes ügyért.

Épen azért örömmel teszi azt az indítványt: szavazzon 
a választmány Glück Frigyes urnák érdemei elismeréséül 
köszönetét s vétesse ezt jegyzőkönyvbe.

A választmány az elnök indítványát tetszéssel fogadván, 
azt határozattá emeli, s Glück Frigyes ur iránti elismerésé
nek éljenzéssel ad kifejezési.

7. Glück Frigyes röstelkedve köszöni a sok dicséretet, 
melylyel minduntalan elhalmozzák. Azt mondja, hogy a 
szakiskola megnyitásánál az ünnepélyesség azért volt szük
séges, mert ez által az iskola Ilire a nyilvánosságba is eljut 
és jelentőségében nyer.

Kijelenti, hogy ő ezentúl is buzgó hive lesz a szak
iskolának, de egyúttal fölkéri az összes lagtársakat, hogy 
vele együtt valamennyien törekedjenek annak felvirágozását 
előmozdítani.

Általános helyesléssel fogadtatik.
8. Elnök felmutatja Mandl Sámuel levelét, melyben az 

tudatja, hogy Ijjpestre történt elköltözése miatt kilép az 
ipartársulat kötelekéből.

Tudomásul szolgál.

9. Felolvastatott a budapesti pinczéregvlet javaslata 
az ipartársulati jubileum-alapítványból esedékessé vált 50 
frt segélyösszegnek Kopp János és Kigel Dávid egyesületi 
tagok részére leendő engedélyezése iránt.

A választmány az 50 frt segélyt az elnök tájékozó 
közlése alapján, mely szerint a segélyösszeget rendesen az 
egyesület elnöksége által ajánlott egyéneknek szokás kiadni, 
— Kopp János és Kigel Dávid részére megszavazza s erről 
a pinczéregylelet átiratilag értesíteni rendeli.

10. Felolvastatott a budapesti pinczéregylel abbeli 
kérelme, hogy az ipartársulat ez évben is velük együtt ren
dezzen bált.

A választmány az elnök pártoló felszólalása után elha
tározza, hogy az ipartársulat ez évi bálja is a pinczéregylet 
báljával együttessen rendeztessék. A szükséges intézkedéseket 
a rendező bizottságra ruházza, s e határozatáról a pinezér- 
egyletet értesíteni rendeli.

11. Glück Frigyes kérdést tesz az iránt, hogy a szak
iskola javára a székesfőváros törvényhatósága részéről 
engedélyezett 500 frt kiutalványozása végett történtek-e már 
lépések?

Ifj. Ács Károly ügyész megnyugtatásul azt a fölvilágo- 
sitást adja, hogy az 500 frt kiutalványozása végett, kérvény 
intéztetett a székésfőváros tanácsához, s az összeg kiutal
ványozása folyamatban van.

Tudomásul vétetik.
12. Glück Frigyes, mint a szakiskola felügyelő bizottsá

gának elnöke, jelenti, hogy az I. osztály növendékeinek 
nagyszámú jelentkezése miatt szükségessé vált egy párhuza
mos osztály szervezése s ő ez irányban már lépéseket is 
tett az illetékes hatóságnál. Minthogy azonban egy uj osztály 
felállítása 174 frt költségtöbbletet fog okozni, — de csak 
látszólagosan, mert az a szakiskola czéljaira ez évre elő
irányzott összegben fedezetet lel, — mégis kötelességének 
tartja a választmány hozzájárulását kikérni.

Elnök azt hiszi — úgymond, — hogy ha az említett 
uj osztály felállítása elkerülhetetlenül szükséges, a választmány 
addig is, mig a magas kormány, vagy a törvényhatóság 
anyagi támogatását kieszközölni sikerülend, készséggel hoz 
újabb áldozatot.

A választmány egy uj osztály létesítéséhez megadja 
hozzájárulását s a folyó évi költségvetés keretén belül fel
merülő költségtöbbletet engedélyezi.

13 Glück Frigyes az ipar jó hírneve s a segédsze
mélyzet tisztességes magatartása fölötti őrködést az ipartár
sulat egyik feladatának tartja. S mert újabban a segédsze
mélyzet egy csekély töredékénél olyan mozgalom észlelhető, 
melynek terjedése káros lehet, tehát figyelmen kívül nem 
hagyható, czélszerünek véli, ha az üzlettulajdonosok erkölcsi 
fölényükkel oda hatnak a segédszemelyzetlel szemben, hogy 
azok az elféle mozgalomtól óvakodjanak. Befolyásuk érvé
nyesítésére kedvező alkalomnak gondolja a közös bált, s 
azért annak pártolását különösen e szempontból ajánlja.

Elnök abban a meggyőződésben él, hogy a személyzet 
józan gondolkozása része nincsen érdekelve az említett 
mozgalomban, s igy ő annak nem tulajdonit veszélyes jelleget.

Véleménye az, hogy a kiállítás tartamára tisztességes 
személyzetről kell gondoskodni, a mit megkönnyit majd az a 
körülmény, hogy a segédszemélyzet a vidékről, sőt még a kül
földről is ide fog seregiem.

A jövőre nézve pedig főczélnak tekinti e kérdésben 
a tisztességes és szakképzett pinezérek nevelését. E szem
pontból kiindulva, lelkűkre köti a t. tagtársaknak: látogassa
nak el minél gyakrabban a szakiskolába, mert az igen jó 
hatással lesz a növendékekre és iparko Sásra serkenti őket, 
ha látják, hogy törődnek velük. Sőt az ilyen érdeklődésnek 
az lesz majdan az eredménye, hogy jobbmódu családok is 
e pályára szánják gyermekeiket.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
14. Elnök azt indítványozza, hogy az ipartársulat nevé

ben intézzenek kérvényt a belügyminiszterhez a vendéglői 
zárórának a kiállítás tartamára leendő beszüntetése végett; 

a kereskedelemügyi miniszterhez pedig annak engedé-
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lyezése iráni, hogy a sörszállitó kocsik a sört a kiállítás 
ideje alatt — tekintettel a várható nagy szükségletre - -  
vasárnapokon is hordhassák.

A választmány az elnök első indítványát elfogadja s a 
belügyminiszterhez intézendő kérvény megszerkesztésével a 
jelenlevő Ács Károly társulati ügyész ural megbízza.

A második indilváin fölött a választmány akként dön
tött. miszerint felkérendők a sörgyárosok, hogy, mint szállítók, 
ők legyenek a kezdeményezők, vagyis ők folyamodjanak a 
miniszterhez a vasárnapi sörszállitás engedélyezése iránt s 
az ipartársulat is csatlakozni lög kérelmükhöz.

15. Elnök felmutatja a pinczéregylet által szegény gyer
mekek í’elruh zása czéljából kibocsátott gyűjtő-ivet. S egyúttal 
javaslatba hozza, hogy a gyüjtő-ivre, az eddigi szokásokhoz 
képest, a rendelkezési alap terhére 40 Irtot jegyezzenek.

Az elnök javaslata elfogadtatván, a. gyüjtő-iv a határozat 
végrehajtása végett kiadatott a pénztárnoknak.

Több tárgy nem lévén napirenden, elnök az ülést befe
jezettnek nyilvánít ja.

Kell m. f.
Poppel Miklós. üundel János.

titkár. elnök.
Förster Konrád. Kern Ferencz. 

választmányi Ingok.

A kőbányai sörgyárak és az ipartarsulat az alább kö
vetkező kérvényt, intézték a kereskedelemügyi miniszterhez:

Nagyméltóságu Miniszter ur! Kegyelmes urunk!
Alulírott serfőzdék valamint a budapesti szállodások, 

vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata kapcsolatos érde
künk szempontjából a következő alázatos kérelemmel járu
lunk Nagyméltóságodboz:

A jövő évi ezredéves kiállítás sikere érdekében már 
több iparvállalatot részesített Nagyméltóságod kivételes elő
nyökben. E körülmény bátorít fel bennünket arra. hogy egy 
a mi iparágunkat érintő könnyebbség szükségét Nagyméltó
ságod ügyeimébe ajánljuk.

Ugyanis az érvényben levő törvényes rendeletek sze
rint a vasárnap délutáni sörfuvarozás meg van tiltva. E 
rendszabálynak lelkiismeretes szigorúsággal történő végre
hajtása azon aggodalmat kelti bennünk, hogy ha az a jövő 
évi ezredéves kiállítás idejére is érvényben marad, igen 
káros hatással lesz a mi üzletágunkra.

Mert a jövő évben a forgalom növekedése a sörszük
ségletet is nagy mérvben fokozni fogja s az akadálytalan 
sörfuvarozás lehetővé tétele már e szempontból is figyelmet, 
érdemel.

De tekintve, hogy a sör kényes voltánál fogva sokkal 
jobban megtartja minőségét, ha a nyári meleg időben 
naponta szállittalik közvetlenül a sörfőzdékből s hogy meg
történhet egy előre nem látott esős idő beállta miatt, hogy a 
sörkészlet hosszabb ideig fekszik, ha azt szombaton két 
napra kell a kiállítás területére szállítani s ez minden esetre 
kárt okozna az elárusítóknak, mert nem rendelkezhetnek 
hosszabb sörraklározás czéljából a megfelelő jégkészlettel és 
berendezéssel; tekintve továbbá, hogy a vasárnapi szünet a 
3Örszállitásra nézve Ausztriában sincsen érvényben — alul
írottak azon tiszteletteljes kéréssel járulnak Nagyméltó
ságod elé:

kegyeskedjék törvényes hatásköréből kifolyólag enge
délyezni. hogy a sör az 1896. évi ezredéves kiállítás tartama 
alatt kivételesen a vasárnapokon is szabadon szállítható 
legyen.

Reményivé, hogy Nagyméltoságod a kiállítást is elő
nyösen érintő csekély kérelmünknek helyt fog adni, — ma
radunk Nagyméltósátrodnak alázatos szolgái: aláírások: Dre- 
her sörfőzde, Sörfőző részvénytársaság. Haguenmacher Hen
rik, Király sörfőző részvénytársaság. Polgári sörfőző rész
vénytársaság, Száll, vend, és korcsm, ipartársulata

Az iparlársulat nevében az alább következő kérvény 
intéztetett a belügyminiszterhez:

Nagyméltóságu Miniszter ur!
Kegyelmes urunk!
Mély tisztelettel alulírott ipartársulat azon alázatos 

kérelemmel járul Nagyméltóságodhoz, hogy a jelenleg érvény
ben levő vendéglői zárórát az 1896. évi millenniumi kiállítás 
tartamára megszüntetni kegyeskedjék.

Méltánylást érdemlő alázatos kérelmünket az alább 
felsorolt okokkal támogatjuk:

Ugyanis az ezredéves kiállítás iránt az általános érdek
lődés oly nagymérvűnek mutatkozik, hogy abból méltán 
következtethető, mikép az idegen forgalom hatványozott 
módon fog emelkedni s ehez képest a különböző vasutak 
menetrendéi is lényeges változáson lógnak keresztülmentik 
hogy az érkező és elutazó közönség igényeinek megfelel
hessenek, — s így minden tényező oda fog halni, hogy a 
kiállítás fényessége mellett hazánk fő- és székvárosát mint 
világvárost mutassa be.

Már pedig köztudomású az. hogy világvárosokban, 
melyek a vasutak góczpontjait képezik, a vendéglői zárórát 
— tekintettel az utazó közönség kénveimére — évtizedekkel
ezelőtt beszüntették s igy hazánk fő- és székvárosa sem 
maradhat ez irányban legalább a kiállítás tartamára — 
hátrább; mert legtöbb esetben csekély dolgok képezik alap
ját a rossz vélemény megalkotásának és sülik rá e hazára 
az el- és hátramaradás bél vegét.

Felsorolhatnánk még számos — az ipar emelésével 
szoros összefüggésben álló okokat is, melyeknek ismerteté
sét azonban ezúttal mellőzzük s tisztán hazafias érzülettől 
vezéreltetve, csakis a kiállítás érdekeire fektetünk súlyt, 
midőn a hozzánk érkező idegenek kényelméről és ellátásáról 
aként akarunk gondoskodni, hogy ez irányban se érhessen 
bennünket megszólás.

Midőn még felemlítjük, hogy a fő- és székváros tör
vényhatóságának közgyűlése egy alkalommal már szabály- 
rendeletileg eltörölte ugyan a vendéglői zárórát, de ezen 
intézkedése nem találkozott a nagyméltóságu m. kir. bel
ügyminisztérium jóváhagyásáyal, — ismételten kérjük az itt 
l'elbozoltak alapján Nagyméltóságodat:

naéltóztassék az 1896. évi millenniumi kiállításnak csakis 
javára s hazánk világvárosi jellegének is előnyére válható 
kérelmünknek helyt adva, a kiállítás tartamára a vendéglői 
záróra beszüntetését kegyesen elrendelni s az ez irányban 
hozandó határozatról alulir. lt ipartársulatot elnöke kezeihez 
szokott módon értesíteni.

Nagyméltóságodnak alázatos szolgája a budapesti szál
lodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata nevében 
Gundel János s. k. elnök.

Csőd. Grell Mihály csődtömegéhez tartozó 2.109 frtra 
becsült borok, hordók és vendéglői felszerelési tárgyak 1896. 
év január 7-én délelőtt V4 11 órakor a Baross-utcza 59. sz. 
a. lévő vendéglői helyiségben nyilvános árverésen  el
adatnak.

A leltár Dr. Singer Gyula lömeggondnoknál (Széchenyi- 
ulcza 12. sz.) a délutáni órákban betekinthető.

P ro to k o lle , á m tl ic h e  Z u s c h r if te n .
Protokoll über die am 18-ten Október 1895. Nach- 

mittags 4 Uhr, in den eigenen Localitá en, unter dem Vor- 
sitze des Priisidenten Johann Gundel abgelialtene Ausschus- 
sitzung dér Budapester Hoteliers, Gast- und Schankwirthe- 
Genossenschaft.

Anwesend waren: Ernest Kammer sen. Ehrenprasidenl, 
Franz Wirth Vicepráses, Franz Hermann Cassier, Stefarí 
Blaschka, Konrad Förster, Heinrich Fritz, Friedrich Glück, 
Franz Kommer, Franz Kern, Ludwig Eippert, Autón Malo- 
schik, Lorcnz Morbitzer, Flórian Sprel, Johan Steinbeisz und 
Franz Varsányi Ausschussmitglieder; Ka.l Ács jun. Bechts- 
anwalt und Ignaz Brtoun Hecrelár.

Prásident begrüsst die anwesenden Mitglieder und 
erklart die Sitzung für eröífnet. Gleichzeitig ersucht er zűr
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Autenlicalion des lieutigen l'rotokolles die Herrn Eorenz 
Morbitzer und .Johann Steinbeisz.

1. Verlesen wurde das Protokoll dér am 29. September 
1895. abgeliallenen Aussclmssilzung.

Das Protokoll wurde zűr Kennlniss genonnnen und 
autenl isiért.

2. Vor dér Tagesordnung berichtet Herr Franz Kern. 
als Führer dér Deputation anlasslich dér Szegediner Feier- 
lichkeilen über die Vollziehung dór diesfiillig erhaltenen 
Mission und gedenkl. in warmen YVorten dér ireundlichen 
Auinachme. welche die Deputation von Seite dér Szegediner 
Faehgenossen theilhaftig wurden.

Wird mii Dank zűr Kenntniss genommen.
3. Verlesen wurde das Gesucli dér Frau Ainalia Edel- 

inann I in I nterstützung.
Dér Ausschuss votirt dér Gesucbstellerin lő II. Unter- 

sl iitz ung.
4. Verlesen wurde das Gesucli dér Witlwe Johann 

Follander, in welchem sic mit llinblick auf ihre Nothlage 
uni eine I 'nterstützung ansuchl.

Dér Ausschuss volirl dér Genannten eine 1'nterstützung 
von 10 II.

5. Vorgelegt wurde die Einladung dér Budapestéi* Bau- 
meister. Maurer, Steinmetz und Zimmermann Gewcrbe- 
Korporations Krankenkassa zu dér abznlialteliden Fahnen- 
weihe und dér aus diesem Anlasse gospendete Fahnen- 
nagcl.

W urde zűr KenntnBs genommen.
6. Verlesen wurde dér Aufruf des «Magyar-Egyesület* 

in welchem sich dér Véréin. — betrelís dér Errichlung von 
Volksbibliotheken — mit dér patriolischen Bitté an das 
gmsse Publikum wendet. denselben in dér Erreichung seines 
Zieles, -  durch Spenden von bel etristischen Zeitschriften 
und gemeinnützlichen Büchern in ungarischer Sprache — 
unlerslützen zu sollen.

Wird zűr Kenntniss genommen und beselilossen den 
«Aufruf» im Wege des «Értesitfí» zu \eröffentlichen.

7. Die auf die vakante Sekreliirs-Stelle eingclaufenen 
neueren Gesuche werden verlesen und bei dieser Gelegenlieit. 
merrilorisch beselilossen, dass das Honorar des Sekrreliirs, 
inbegrilfen dem Honorare von 10 II. für die Redakiion des 
«Értesitő» monatlich 50 II. betrage und dass dér neue 
Sekretiir erst nach einer Probezeit von 3 Monaten deffiniliv 
angesiellt wird.

Die vorgenommene gelieimc Walil ergab. dass Nikolaus 
Poppel 12, Johann Norgauer 3, Stefan Pilisy und Stefan 
Wagner keine Voten erhillen; nacli diesem Besultate erkliirte 
dér Priisident Herrn Nikolaus Poppel mit Stírmnenmehrheit 
zum Sekretiir dér Genossensehaft fiir gewahll.

8. Friedrich Glüek Priisident des Aufsichtsralhes refe- 
riert über die bevorstehende feierliclie Eröffnung dér Fach
schule. Mit Freude konstalirt Redner, dass die Deputation 
sowohl bei dér Regierung als auch bei dér Haupt- und 
Residenzstadt oífene Thüren antraíf. Besonders dér Herr 
Minister für Gultus- und Unterricht /.eigte besonderes Inte
ressé dér Fachschule gegeniiber und versprach, von dér 
Wichligkeit dieser neuen Institulion überzeugt auch ferner- 
hin derselben seine wolilwollende IJnterstützung angedeihen 
zu lassen; dér Bürgermeister dér Haupt- und Residezstadt 
bedankte sich vor Allém für die freundliche Einladung zu 
diesem schönen Feste und nachdem auch er von dór Wich- 
tigkeit dér neuen Fachschule überzeugt ist, so versicherte er 
die Deputation, dass die Vertreter dér Haupstadt auch fer- 
norhin ihre IJnterstützung nicht versagen werden. Ebenso 
herzlich war dér Empfang bei den übrigen massgebenden 
Faktorén.

Redner will die Geduld des Ausschusses nicht alzusehr 
in Anspruch nehmen, nur auf einen Punkt muss es dessen 
Aufmerksamkeit lenken. Tag für Tag liören wie die Klage, 
unser Gewerbezweig germanisiere, in wie férné diese Be- 
schuldigung ungeéecht ist, heweist die Thalsache, dass es 
heute Zöglinge dér Gewerbeschule gibt, — und zwar in

gehöriger Anzahl, die den deutschen Buchslaben nicht 
eininal keimen, trotzdem unser Gewerbezweig die deutsche 
Sprache fordere, ohne welcher er aufhlren miisste zu exis- 
tieren. Aus diesem Grunde empfiehlt Redner als Eehrbuch 
dér deutschen Sprache so lángé kein besseres Bucii am 
Büchermarkle erscheinl -  sein deutsch-ungarisches Eehr
buch, aber auser diesem befürworte er ganz dér Intention 
drs Ministers enlsprechend auch das Eehren dér englischen 
und französischen Sprache.

Zum Schlusse dankt Redner im Namen des Aufsiclns- 
rallies dem Priisidenten dér Genossensehaft. dass er, Irotz 
seiner vielseiligen Beschiifiigung die Zeit sich nahm. die 
Eehrliiigsschiile eiriige Male zu besuchen, und seine zufrieden- 
lieil über das VVahrgenommene zu aussern, gleichzeitig 
ersucht er den Ausschus die Schritte veranlassen zu wollen, 
damil die Hauptstadt die zugesprocliene I nterstützung von 
500 II. Ilüssig m aciién müge.

Wurde billigend zűr Kenntniss genommen und mit dér 
Ablassung dér Zuschrif't an die Hauptstadt dér Rechtsanwalt 
dér Genossensehaft belraut.

Indem liiemit die Tagesordnung ersehöpft war, erkliirt 
Priisident di Sitzung für geschlossen.

I). U. S.
Ignatz Brtoun m. p., Johann (Mindek

Secrelilr. Priises.
Lőrén/ M orbitzer in. p.. Johann Steinbeis m. p.

Protokoll über die am 19-ten November 1895. N'acli- 
mittags 4 Elír, in den eigenen Eokalitiiler abgelialtene 
Ausschuss-Sitzung dér budapester Hoteliers-, Gast- mid 
Schankwirthe-( íenossenschaft.

Zugegen waren: Johann Gundel Priises, Ernst Kammer 
E írenpriises. Franz Wirtli Viceprüses, Franz I lermann Gassier. 
Friedrich Glüek, Ferdinand Reutter, Wilohebn Wohlfarth, 
Flórian Sperl, Ignatz Nősek, Franz Kern. Konrad Förster, 
Georg Reitter, Franz Varsányi, Endwig Eippert, Eorenz .Mor
bitzer, Johann Steibeisz, Josef Koch, Stefan Blaschka, Franz 
llell, Ferdinand Prindl, Anton Maloschik Ausschussmitglieder: 
Kari Ács jun. Rechtsanwalt und Nikolaus Poppel Sekretiir.

Ihr Fernbleiben liessen entsclmldigen: Leopold Hein, 
Franz Kotnmer, Josef Illits und Franz Kriszt Ausscfuiss- 
mitglieder.

1. Prases constatirt die Beschlussfiihigkeit des Aus
schusses und erkliirt die Sitzung für erölfnet.

Zűr Autentication des lieutigen Prolokolles ersucht er 
die Herrn Konrad Förster und Franz Kern.

Sodann bogrüsst er Herrn Nikolaus Poppel als den neu 
gewiihiten Sekretiir dér Genossensehaft.

Nikolaus Poppel dankt für das in ilirn gesetzte Ver- 
trauen und hoíft dasselbe dadurch zu kriiftigen, dass er den 
Staluten entsprechend amtiren werde

2. Verlesen wurde das Schreiben des Ignatz Brtoun 
gewesenen Sekretars, in welchem er für das Wohlwollen 
seinen Dank sowohl den Priises als auch dem Ausschusse 
gogeniibor ausspricht und gleichzeitig tief bedauert, seinem 
Wirkungskreise entzogen worden zu sein.

Dér Ausschuss votirt dem Herrn Ignatz Brtoun trotz
dem er nur kurze Zeit die Agenten eines Sekretiirs fiihrte, 
auf Vorschlag des Priisidenten seinen Dank.

3. Verlesen wurde das Protokoll dér Ausschuss-Sitzung 
vöm 18-len Október 1895.

Das Protokoll wurde okne Bemerken autenticirt.
4. Priisident gedenkt nun des traurigen Familien- 

erreignisses, welclies das Ausschussmitglied Fianz Kern, 
durch das Hinscheiden dessen Mutter traf und beantragt., 
dér Ausschuss mögc protokollarisch seinem Beileide Aus- 
druck gében.

Dér Ausschuss gibt dem Antrage des Priisidenten ent
sprechend, seinem Beileide protokollarisch Ausdruck.

5. Ausschuussmitglied Franz Kern dankt sowohl für
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das im Ausschusse vernommene Beileid, als auch die für 
rege Theilnahme, am Leichenbegiingnisse seiner vielgelieblen 
Mutter.

6. Priisident berichtet über die feierliche EröíTnung dér 
Fachschule, ohne dérén E in ze lh e iten d ie  eben schon bekannt 
sind — zu erwahnen.

Bei dicsér Gelegenheit kann es umhin nicht genug be
tonon, dass sowohl die Iniative als auch die Verwirklichung 
dér Fachschule dem llerrn Friedrich Glück zu verdanken 
sei. dér mit hingebender Ausdauer das edle Zicl anstrebte. 
Eben de-halb schlügt er mit Freude vor dem Begründer dér 
Fachschule llerrn Friedrich Glück protokollarisch Bank zu 
votiren.

Dér Ausschuss nimmt mit Aklamacion den Vorschlag 
des Prasidenlen zűr Kenntniss und votirt llerrn Friedrich 
Glück protokollarisch Bank.

7. Herr Friedrich Glück verwahrt sich für die ihm 
erwiesene Auszeichnung und motivirt zugleich die Nothwen- 
digkeit dér feierlichen EröíTnung dér Fachschule durch 
welche dieselbe publik wurde und dadurch in ihrem Ansehen 
nur gewann. Er versprach auch fernerhin ein treuer Anhan 
ger und Kiimpfer dér Schule zu Ideiben und ersucht die 
llerrn Fachgenossen ihm in seinen Bestreben unterstützen 
zu wollen.

Wurde unter allgemcine Zustimmung acceptirt.
8. Vorgelegt wurde dér Brief Sámuel Alandels, in 

welchem dieser anzeigt, dass er in Folge Uebersiedlung nacli 
Újpest aus dem Verbande dér Genossenschaft scheide.

Wird zűr Kenntniss genom mén.
9. Verlesen wurde die Zuschrift des budapester Kell

ner-\ ereines, in welcher derselbe für die im laufendem Jahre 
fallige Summe von 50 II dér Jubileums-Stiftung die Vereins- 
mitglieder Johann Kopp und Dávid Kigel in Vorschlag 
brin gt.

Dér Ausschuss votirt die für das laufende Jahr entfal- 
lende Jubileums-Stiftung von 50 11 in zwei gleichen Theilen 
den durch den budapester Kellner-Véréin in Vorschlag 
gebrachten Vereinsmitgliedern Johann Kopp und Dávid Kigel, 
von welchem Beschlusse dér budapester Kellner-Verein zu 
verstimdigen isi.

10. Verlesen wurde die Zuschrift des budapester Kell
ner-Vereines, mit welcher dér genannte Véréin anfragt, ob 
die Genossenschaft geneigt wiire in dér nachster Fasching- 
Saison, in Gemeinschaft mit dem Kellner-Verein wieder einen 
Ball zu arrangiereu.

Dér Ausschuss beschliesst, mit Bücksicht auf den 
erzielten moralischen und materiellen Erfolg dér Aufl'orde- 
rumr folge zu leisten. Gleichzeitig werden die nothwendigen 
Verfiigungen *• dem Arrangirungs-Comitée überlassen, von 
welchem Beschlusse dér budapester Kellner-Verein zu ver- 
stiindigen ist.

11. Ausschussmitglied Friedrich Glück stellt die Frage, 
ob an das Municipium dér llauptstadt betrefTs flüssigmachung 
dér 500 II Unterstützung für die Fachschule die nöthigen 
Schritte schon eingeleitet worden oder nicht?

Rechtsanwalt Kari Ács jun. kann die beruhigende Ver- 
sicherung abgeben, dass in folge dér Eingabe dér Genossen
schaft an den Magistrat die flüssigmachung dér Unterstützung 
in Bükié erfolgen werde.

Bient zűr Kenntniss.
12. Friedrich Glück, Priisident des Aufsichtsratlies dér 

Fachschule berichtet, dass wcgen dér hohen Zahl dér Schüler 
die Nothwendigkeit dér EröíTnung einer parallel Klasse sich 
ergab, und er in seinem Wirkungskreise mit dem betreflen- 
den Behörden das Erforderliche diesb‘ztiglich schon ver- 
anlasst habé. Nachdem aber die Errichtung dér parallel 
Klasse ein Mchrerforderniss von 174 fi involvire, so bringt 
er dies pflichtgemiiss dem Ausschusse zűr Kenntniss und 
bitiét um nachlragliche Genehmigung, erkliirt aber gleich, 
dass das Mehorforderniss in den Voranschlagc dér Fachschule 
Deckung finden werde.

Priisident glaubt, nach dem sich die Nothwendigkeit

dér Errichtung einer parallel Klasse ergab, dér Ausschuss 
gerne hereit sein wird ncue Gpfer zu bringen, wcnigsiens 
so lángé, bis es gelingen wird von dér hohen Begierung. 
oder Komimé eine entsprechende Unterstützung zu erwirken.

Bér Ausschus gibt seine Einwilligung zűr Errichtung 
dér parallel Klasse und votirt die nothwendige Mehrausgabe,

13. Friedrich Glück erklart als Aufgabe dér Genossen
schaft über den Guten Buf des Gewerbes und des Hilfper- 
sonales zu wachen. Eben darum, weil sich be cinem Bruch- 
theile des 1 lilfpersonales eine gewisse Bewegung bemerkbar 
maciit, die von schlechter Wirkung und zum Nachtheile des 
Gewerbes sein kann. wiire es nothwendig, wenn die Eigen- 
thüiner dér Geschüfte, in Anbetracht ihrer moralischen 
Ueberlegenheit daliin wirken mögen, dass sich das Hilf- 
personale von solchen Bewegungen fern haltén müge. Als 
willkoinmene Gelegenheit betrachtet er den Ball. und ins- 
besondere aus diesem Grunde unlerstützt er die gemeinsame 
Abhaltung desselben.

Priisident gibt dér Uuberzcugung ausdruck, dass dér 
nüchlerne Theil des Ililfpersonales sich vöm gefiihrlichcn 
Experimentiren fernhalte, darum misst er dér Bewegung auch 
keine so grosse Bedeutung. Nach seiner Meinung muss mán 
für die Ausstellung ein gutes Hilfpersonale zűr Verfügung 
habén, ein solches zu bekommen wird auch keine Schwirig- 
keiten verursachen, denn die Provinz und sogar das Ausland 
werden schon für ein gutes Hilfpersonale Sorge tragen.

Für die Zukunft diene die Erzieiiung fachkundiger und 
rechtschaffener Kellner zűr Bichtschnur. Aus diesem Gesichts- 
punkte legt er es jedem Fachgenossen ans llerz, die Schule 
so oft als nur möglich zu besuehen, denn dass eifert die 
Jugcnd zum Lemen an. wenn sie sicht, dass mán sich 
interessi'*rt, die folge davon werde sein, das auch besser 
situirte Familien ifire Kinder dieser Laufbahn zuwcnden 
werden.

Wird zűr Kenntniss genommen.
14. Priisident proponirt die Ueberreichung eines Gesil- 

ches an das hohe Ministerium dér Innern, betreffs Aufhebung 
dér Sperrstunde anliisslich dér Landesaustellung. Ein zweites 
Gesuch wiire an das hohe llandelsminiszterium zu richten, 
in welchem angesucht werde, dass es warend dér Ausstel
lung in Folge des grossen Gonsumes den Bierwagen gestattet 
werden müge, auch an Sónntagén das Bier liefern zu 
dürfen.

Bér Ausschuss nimmt den ersten Antrag des Prasidenlen 
an und überliisst die formulirung des Gesuches dem Bechls- 
anwalte.

Nach dér Debalte über den zweiten Antrag wurde 
beschlossen, die Bierbrauereien zűr formulirung und Ueber
reichung des Gesuches aufzufordern, wofern sich die Genos
senschaft hereit erkliirt, dér Bitté anzuschliessen.

15. Priisident legt den Weinachts-Sammelbogen dér 
budapester Kellner-Vereines vor, und beantragt aus dem 
Dispositions-Fonde wie alljührlich auch heuer 40 fi. zu 
spenden.

Dér Vorschlag des Prasidenten wurde angenommen 
und dér Sammelbogen behufs Efektuirung des Beschlusses 
dem Cassier dér Genossenschaft übergeben.

Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erkliirt 
Priisident die Sitzung für geschlossen.

S. U. D.
N i k o l a n s  P o p p e l ,  J o h a n n  G u n d e l ,

Sekrctür. Priises.

Concurs. Die zűr Goncurs-Masse des Michael Grell 
gehörende Weine, Gefiisse und Gaslhausgeriithen im Werthe 
von 2.109 fi. werden am 7-ten Janner 1896. Vormittags 
11 Uhr im Gaslhauslokale in dér Baross-Gasse Nr. 59 
verlizilirt.

Das Inventar liegt zűr Einsicht beim Herrn Advokaten 
Br. Singer (Széchenyi-Gasse Nr. 12.) in den Nachmittags- 
Stunden vor.
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S i e m e n s  R e g e n e r a t i v - G a s o f e n
einziger Gasofen mit wirklicher Regenerativ-Flamnie. (S tra h le n d e  W iirnie ist dió gesundesto reinlicbste und bequernste Zimmerheizung. 

Erbielt im laufenden .lahre folgende Auszeichnungon:
G o l d e n e  M e d a i l le  u n d  E h r e n d i p l o m  (Höchsle Auszeichnung) W e l t a u s s t e l l u n g  A m s t e r d a m  1 8 9 5 . í  S  

— G o l d e n e  M e d a il le  N o r d i s c h e  H a n d e l s -  u n d  G e w e r b e - A u a s t e l l u n g  in  L ü b e c k .  1

ZEUGNISSE. Herr Joliann Gumiéi, Ilotelier zum »Gi*zhei*zcg Stefan« schroibt ddlo 10. Scplcmber ISílő:
--------------------------»Gelieferter S i e m e n s  I l e j i e u e r n Ü v - f i n s o i e n  habé ieb im vorigen W inter »usprobivt und nádidéin ich

m idi überzeugte, dass dicse Oefen doni vorliandeii n Hedürfniss nach cinci- reineii, verlas.slidien und regiilirliarcn Ziniuicrlici/iing 
vullkouh.íCii cnlsprerlicn. so ersuche ich Sic. mii- műiméin- wcilcre 5 StUck Siemens Regenerntiv-Gasöl’en aiifziislcllen.

Vedreimig und Láger bei W. S T E I N EB A C H
Magazin: A c a d e m ie g a s s e  1 6 . V., Széehcnyigasse 10.
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ratik vegyíteni, mindenek e'Ott

aján h-.tó. E vti kAgftmböiiti a bor Havát én az italnak 
telette keliemetaa, IngarlO m ellékizt ád, annélkül, hogy 
azt feketére tortaaá
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T. ez. szállodás, vendéglős és kávés Urakat
ez utón is van szerencsénk teljesen  újonnan berendezett

fa g y la lt g yárunk
^*3 m egtek in tésére  tisz te le tte l  m eghívni.
OK A gyárban  kiváló szakem berek vezetése mellett, a leg- 
OK kitünöbb m inőségű  és naponta  több féle izü fag y la lto k a t

készítjük .•OK N em külöm ben a ján lju k  „St rilizált** folyékony szénsavas 
o K  szikviz, gazeuse és gyümölcs pezsgő, va lam in t 

ok i»  y  ü  m  ö  1  e  s  s  x ö  v  p
OK gy ártm án y a in k a t. K iváló  tisz te le tte l

„SANITAS**
s te r iliz á lt sz ikv iz - s fa g y la lt-g y á r

és szikvizgyárakat berendező részvénytársaság.
B u d a p e s t .  G y ű r :  VI. kér., Felső erdősor 48. sz.
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IMATTONI és Wll LE. BUDAPEST
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Polgári Serffizo
rászványtársa sáy.

Szent- István-sör.
Polgár-sör.
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LÖWENSTEIN M. (MIHÁLY)
e z é g ; t u l a j d o n o s  L Ö V E N S T E I N  F . N Á N D O R

cs. és k ir . u d v a r i szá llító ,
J ó zse f fö h e rcze g  cs. és k ir. fensége  u d v a r i s z á llító ja .I

Főüzlet: Fióküzlet:
I"V. k é r . ,  E s k ü t é r .  * I V . ,  K i s h í d - u t o z a ,  7 .

a já n lja  n a g y  ra k tá r á t
mindennemű fűszer-árukban a legjobb minőségben; mindennemű bel-és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék és gyümölcs conservekben, csokoládé, franczia és magyar cognacban, angol és 
franczia különlegességeket,finom konyhák részére finom főző bort: Madera, Marsalla, Sherryt.

K izárólagos fő ra k tá ra  az „Anglo Contiwenthal Thee-Association”-nak  
legjobb fekete teákban, va lódi J a m a ik a  rum ok.

Kívánatra árjegyzék bérmentve. Kívánatra árjegyzék bármentve
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P E Z S G Ő CHAMPAGNER

LOUIS FRANCOIS & Co.
P R O M O N T O R .

II II
K itüntetések:

P á r i a  1889. EZÜST-ÉREM 
N iz z a  1890. ARANY-ÉREM 

L is s a b o n  1890 . Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

T e m e s v á r ,  NAGY ARANY-ÉREM.

A

T

Auszeichnungen:
P a r i s  1889. S1LB. MEDA1LLE

N iz z a  1890 . GOLD. MEDAILLE 
L is s a b o n  1890 . Hors Concours und 

GROSSES DIPLOM
T e m e s v á r  GROSSE GOLD.-MEDAILLE.

11 ||----------------------------------------- -
Főképviselők: — General- V ertretung:

R U C A  <és Et.OCSM.A.N'Kr
B U D A P E S T , A k a d é m ia  u tc a  16.

Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája részv.-társaság. Budapest. IV.. Vármogye-utcza 11.—13.
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