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H ird e té s e k e t csak a ján iha tónak is m e r t  czégektö l fo g a d u n k  el. 
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EGYSZEBI IIIBD ETÉS ÁB A:
Egész oldalra terjedő nagyságban . . . .  20 fit kr.
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*» , - ................................ 3 . 50 ,

Egész évre szóló h irdetéseknél húsz szá za lék  e n g ed m én y .

Az üvegedények hitelesítése.
A keresked e lem ü g y i m . kir. m in is le r  á lla l /'. év i 6523/ V il i .  

szá m  a la tt k ia d o tt rendele t a k im érésre  h a szn á lt üveg p a la ezk o k  
és ü v e g p o h a ra k  koronabélyeggel h ite les íte tlen  va ló  kő te lező  h a sz
n á la ta  és ezen  ü veg ed én yek  h ite lesítési ke lléke i tá rgyában .

A vendéglőkben, korcsmákban s egyéb nyilvános 
helyeken, mint bodegák, borozók mulatók slb. a hol kö
zönségesen bort vagy sört kimérnek, kimérésre és mér
tékként használt palaezkok és poharak kizárólag a jelen 
rendeletemben foglalt kellékek alapján mértékhitelesi- 
tési koronabélyeggel hitelesítve használtatnak.

Nem tartoznak azonban ezen hitelesítési kötelezett
ség alá a ezimlappal (czimkével, etiquettevel) ellátott és 
bedugaszolt, lepecsételt, illetőleg egyéb alkalmas módon 
maradandólag elzárt állapotban forgalomba hozott finom 
borral töltött palaezkok, valamint ivó poharak, melyek 
palaezkok mellé (service gyanánt) adatnak.

A palaezkok és poharak hitelesítési kellékeire vo
natkozólag a következőket rendelem.

1. Hitelesithelők olyan 21., 1 1., 071., 05 1., 0*3 1., 0 2 1, 
ÖT 1., 005 1., 002 1.. és 001 l.-es üveg palaezkok, a melye
ken az űrtartalom határa a palaezk nyakán vagy víz
szintes, legalább is 1 cm. bosszú vonással maradandólag 
van megjelölve, ha az űrtartalom eltérése a jelző vonás
tól fölfelé vagy lefelé, 05 l.-es és ennél nagyobb palacz- 
koknál két milliméter,- a 05 l.-nél kisebb palaezkoknál 
egy milliméternél nem nagyobb; továbbá a melyeknél a 
palaezk szája és a mértekjelző vonás közt a 0 -fl.e s  és 
ennél nagyobb palaezkoknál legalább is 3 centimeternyi, 
nűg a 01 1.-esnél kisebb palaezkoknál legaláb is 2 centi
méternyi távolság (felül mérték) van.

2. Hitelesithelők olyan 2 1., 1 1., 05 1., 01 1., 03 1., 
0’2 1., 0 1 I., 0*05 1.. 0031., 0 021., és 0 01 1-es iiveypoharak, a 
melyek oldalán a mérték határa egy vízszintes, legalább 
is egy centiméter hosszú vonással maradandólag van 
megjelölve, ha a pohár belső átmérője ott, hol a mérték 
határának jele van, a 2 1. és 1 l.-es pohárnál legfeljebb 
12 centiméter, a 05 l.-esnél legfeljebb 9 centiméter, a 
01 l.-esnél legfeljebb 8 centiméter, a 03 1. és 0 ‘2 l.-esnél 
legfeljebb 7 centiméter, és a 01 1., 005 L, 003 1., 002 1. 
és 0O1 l.-esnél legfeljebb 55 centiméter; ha továbbá az 
űrtartalom eltérése a jelző vonástól fölfelé vagy lefelé 
egy milliméternél nem nagyobb ;s ha végül a pohár széle 
s a mérlékjelző vonás közt a 03 1. és ennél nagyobb 
poharaknál legalább is 15,- a 0*2 l.-es poharaknál leg

alább is 12.- inig a ÖT 1. és ennél kisebb poharaknál 
legalább is 5 milliméternyi távolság (feliil-mérték) van; 
mégb azon további megszorítással, hogy a pohár széle 
és a mértékjelzés közti térségbe a 03 f és ennél kisebb 
poharaknál 007 l.-nél több mennyiség ne térjen.

3. Egy és ugyanazon a poháron a lentebb említet
tek közül több mérték is megjelölhető, mely esetben 
minden jelző vonáshoz külön-külön a hitelesítési bélyeg 
alkal i.azandó.

I. Tekintettel a használatban és készletben lévő 
poharakra, megengedem, hogy a 03 l.-es poharak fenti 
feltételei közül a 15 milliméternyi feliilmérlék feltételé
től eltekintessék és folyó évi julius hó 1-éig a 03 l.-es 
poharak akkor is biteíesillethessenek és így tovább is 
használtathassanak, ha azokon a felülmérték legalább 
is 12 milliméter.

5. A palaczkokon és poharakon a liter jelzése »1« 
betűvel történik.

0. Tekintettel a használatban és készletben lévő 
palaczkokra és poharakra, megengedem hogy 1. évi julius 
hó 1-éig hitelesithelők és továbbra is használhatók legye
nek azon palaezkok és poharak a melyeken az »1« jel
zés helyett »L« jelzés van.

7. Ugv a palaezkoknál, mint a poharaknál a mér
ték jelzése (a mennyiség és jelvény, p l. 0.5 I.) a mérték
jelző vonás közelében, az alatt, fölött, vagy mellett ma
radandólag és elválaszthatlanul följegyezendő.

8. Az üvegedények bélyegzése edzés által esz- 
közlendő

9. A hitelesítési dij maximuma ugv a palaezkok, 
mint a poharakra nézve — űrtartalom külömbség nélkül 
— 4 kr, míg poharaknál, ha azokon több mérték van 
feljegyezve, minden egynél több mérték megvizsgálásá
ért külön még 2 kr. maximalis dijat állapitok meg.

10. A hitelesítési kellékekre vonatkozó intézkedések 
e rendelet kiadása napjától fogva lépnek életbe.

II. Az ezen rendeleiemmel ellenkező eddigi intéz
kedésekét ezennel hatályon kívül helyezem.

12. A hitelesített palaezkok és poharaknak a lent 
jelzett nyilvános helyiségekben való használatának köte
lezettsége f. évi julius hó 1-én lép éleibe, kivéve a zárt 
sörös palaezkokal, a melyekre nézve a hitelesítetlen vak) 
használat kötelezettségét 1901. évi julius hó 1-étől álla
pítom meg.

13. A jelen rendeletben megjelölt üzlethelyiségek 
tulajdonosai, a kik hitelesiltetlen. vagy a fentiekben meg
állapított feltételeknek meg nem felelő hitelesítéssel biro
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pnlaczkokal és poharakat üzletükben, illetőleg helyiségük
ben kimérésre és mértékként használnak, vagy ilyent, 
habár használatlanul — olt tartanak, kihágást köveinek 
el és Magyaroszághan az 1879. évi LX. lörvényezikk 13(1. 
$-a alapjan az 1889. évi augusztus hó 17-én 38517. szám 
alatt kiadott belügyministeri rendelet 8. §-áhan megjelölt 
hatóságok által, I(orvát- és Szlavonországokhan pedig az 
ottan jelenleg fenálló törvényes szabályok szerint bün
tetendők.

Budapest, 1899. márezius 15-én. Hegedűs s. k.

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett a «budapesti szállodások, ven

déglősök és koresmárosok* iparlársulalának 1899 évi már
ezius hó 23-án délután 3 órakor az ^István főherczeg» 
szállodában tartott XXV-ik rendes közgyűléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, id. Kammer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Wirtli Ferencz alelnök, Mehringer 
Rezső pénztárnok, Bittner Alajos, Blasehka István, Bojcics 
Simon, Förster Konrád. Fürst Tivadar, Glück Frigyes, 
Bein Lipót, Mell Ferencz, Illits József, Kárikás Mihály, 
Kommer Ferencz, Krist Ferencz, Nősek Ignácz, Pelano- 
vits József, Prindl Nándor, Reulter Nándor, Sperl Flóris, 
Stadler Károly, Steinheisz János, Schartner János, Schnell 
József, Tóth József, Vincze I.njos. Wilhurger Károly vá
lasztmányi tagok, dr. Solti Ödön ügyész, Poppel Miklós 
titkár, Anfried Ferencz, Bábel Nándor, Barabás József, 
Blazsek József, Bokros Károly, Brückner József, Csasznek 
István, Dantzinger József, Dávid Domonkos, Doktor László, 
Döcker Ferencz, Dvorzsák János, Finn János, Emoser 
Ferencz, farkas István, Feilli István. Foitt Lajos, Friesz 
József, Gradwohl Antal, Goschenhofer Károly, Gürscli 
Ferencz. Hausknecht János, Hecht Gyula, llell József, 
Ilruska János, lluher György, Ilühner József, Jalin Kde, 
Kastel Mihály, Keleti Henrik, Kerécz Ferencz, Kilár Já
nos, Kovács Imre, Kővár Antal. Kramer Miksa, Kreisz 
István, Kuhanek Vendel, Lieher Salo, Lindmayer Mihály, 
Macskássy Sándor, Mayer Ferencz, Mayer János, Mayer 
Venczel, Neuhauer János, Palády László, Palkovils Ede, 
Pázmán F. Jakab, Poós István, Pulay Gyula, Putzer György, 
Rechlorisz Márton, Rechtorisz Samu, Rónai Mór, Spall 
Mátyás, ifj. Sprung János, Steger János, Suchy Ferencz, 
SverteczkyGáspár, Schermann Sándor, Schmidt Károly, 
Schmidt Konrád, Schodits Adolf, Schreiber Károly, Sziber 
János, Szőke Imre, Tálos Lajos, Tóth Mihály, Wagner 
Raiinund, Wagner Vilmos, Weisz Károly, Woracsek 
Antal ipartársulati tagok.

I. Elnök bejelenti, hogy a közgyűlés egybehivása 
alapszabályszerűen, 10 nappal ezelőtt, külön meghívók 
által történt s azonkívül a meghívó hirlapilag is közzé 
tétetett.

Megállapítja, hogy a határozatképességhez megkiván- 
laló 51) tag jelen van, minélfogva a közgyűlést meg
nyitódnak nyílvánítja s a jegyzőkönyv vezetésére dr. 
Solti Ödön ügyész urat, hitelesítésére pedig Ilruska Já
nos és Brückner József urakat kéri fel.

Tudomásul vétetik.
/A Elnök a következő beszédet intézi a közgyűléshez: 
lisztéit közgyűlés!
Midőn ipartársulatunk lolyó évi rendes közgvülésél 

ezennel megnyitom, el nem mulaszthatom becses figyel
müket azon rendkívüli körülményre felhívni, hogy 25-ik 
évi rendes közgyűlésünket tartjuk.

ÁltalállOS szokás P.ffV leieknél é s  le s l í i ln tn k n ó l  •Általános szokás egyleteknél és testületeknél: egy 
negyedszázadra menő idő leforgását rendkívüli intézkedé-
sekkd, ünnepélyek rendezésével nevezclcssé és emléke- képest, mindenkor „ legmesszebb teriedő'lialárití evako- 
Hlou l Ad!!;'’ .lí " ,,tltu 11 í°b "  róttuk ;s Hl felemlítjük első sorban, hogv amink’ iitóén",
jö.... inkáid Hiúk ezetó  m d S  " ' ' lsz0".'»mkra szeg,dlárvíz károsul, sznküirsnk javára 20(1(1 frlnnl ' lob-

A magam részéről kedves kötelességemnek tartom, 
hogy e 25 év történetéről, melynek viharai iparunknak 
sok derék  művelőjét és számos kiváló szakférfiút söpör
ték el az élet színteréről, s mely nagy időszak történeté
nek, Isten kegyelméből, szerény munkásságom által kez
dettől fogva részese lehettem (éljenzés) néhány röpke 
szóval megemlékezzem : mert lehetetlen a jelen pillanatban 
hallgatnom, ha arra gondolok hogy 25 évvel ezelőtt, 
ugyanennyivel ifjúbban, ott állottam ipartársulatunk böl
csőjénél, s attól fogva láttam nőni, gyarapodni s büszke
ségünkké fejlődni. (Lelkes éljenzés).

Visszaemlékezésembe szomorúság is vegyül, mert 
fájdalommal gondolok arra, hogy kevesen vagyunk az élők 
sorában azok közül, kik akkor, 25 évvel ezelőtt, iparun
kért, lelkesedéssel eltelve indultunk a küzdelembe.

Tisztelt közgyűlés! Ipartársulatunk negyedszázados 
múltját csak röviden a jelentősebb események felcmlité- 
séveí, a nevezetesebb alkotások felsorolásával akarom is
mertetni.

A f. év április 9-én lesz 25 éve annak, hogy ipar tár
sulatunk az akkor tartott alakuló közgyűlés alkalmából 
— a régi feloszlott iparlársulallól átveti 2719 frt 27 kr. 
tőkével hivatásának indult, és ma, az 1899. évi január 31-én 
lezárt számadások szerint pedig 15,113 frt 12 krnyi vagyon 
fölött rendelkezik.

Azonkívül még 11997 Irt 65 kr. értékű alapítványok 
vannak a kezelése alatt.

A megalakuláskor 17/ tagol számláltunk, s azóta 
2486 szaktarsat vettünk fel, s jelenleg 698 tagja van ipar- 
társulatunknak.

Az ipartársulali élet mindinkább kifejlődvén, 1877-ik 
év szeptember 8-án tartottuk nagyszerű zászlószentelési 
ünnepélyünket, tehát volt zászlónk is, mely alá a szak
társaknak tömörülni kellett.

Szaklársainknak saját ügyeink iránt való elevenebb 
érdeklődéséből keletkeztek közhasznú és jótékony intéz
ményeink ; nevezetesen:

Szerveztük az iparlársulal kebelében a temetkezési 
egyesületet, melynek jótéteményeit hálával fogadjak elhunyt 
szegényebb sorsú szaktársaink családjai.

Megindítottuk az »Ertesitő» ezimfí szaklapunkat, mi 
állal szoros kapcsolatba hoztuk ipartársulatunk tagjait 
annak intézőivel, mert e szaklap hasábjain úgy az ipar
társulati élet minden mozzanatáról, valamint az iparunkra 
vonatkozó összes kormányhatósági intézkedésekről min
denkor kellő tájékozást nyernek ipar társulatunk tagjai.

Életbe léptettük a ma már feladata magaslatán álló 
szakiskolát, hogy általa a kor követelményeinek minden 
tekintetben megfelelő nemzedéket neveljünk egy szebb 
jövőre hivatott iparunknak.

Mindnyájunk büszkeségét képezi ezen intézetünk és 
soha eléggé meg nem köszönhetjük Glück Frigyes (lelkes 
éljenzés) szaktársunknak fáradhatatlan buzgalmát, aki a 
szakiskola eszméjét felszínre vetette, és annak életbe lép
tetése által soha el nem évülhető érdemeket szerzett ma
gának, s ma is ezen intézmény élén áll s annak ügyeit 
törhetetlen kitartással és lelkesedéssel szolgálja. (Viharos 
éljenzés)

Hozzájárultunk anyagi és erkölcsi segítséggel az or
szágos nyugdijegyesület megalapításához mely nagyszabású 
országos intézmény is ipartársulatunkból "sarjadzott ki.

Legújabban pedig tervbe vettük az elszegényedett 
vendéglősök és pinezérek számára emelendő menedék há
zal s e czélra már is több ezer forintot gyűjtöttünk.

A jótékonyságot az iparlársulal anvagi viszonvaihoz

bet gyűjtöttünk.
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Elszegényedett szaktársaink segélyezésére évenkint (»0() — 
700 frlot, sőt mióta a Dréher alapítvány is rendelkezé
sünkre áll, 1000 írtnál is többet lorditnnk.

A szaktársaink közötti testvéries jó viszony és a társas- 
élet Fejlesztése érdekében meghonosítottuk az úgy ne
vezett ^pénteki, reggeliket^ mely találkozásainknak egy 
másik üdvös eredménye a rendelkezési alap, melynek ter
hére szintén sok jótékonyságot gyakorolunk; ezen ren
delkezési alap, ma 700 frt-nyi tőkéből áll s fölötte a vá
lasztmány saját hatáskörében rendelkezik.

Az 1885. évi országos kiállításban iparlársulalunk 
fényes sikert aratott azáltal, hogy tagjainak áldozatkészsége 
folytán saját erejéből állíthatott fel egy csarnokot, ahol 
nem csak szaktársaink borai voltak kiállítva, hanem kép
viselve volt mindaz,a mi iparunkhoz tartozik; nevezetesen: 
szállodai és vendéglői berendezések, pincze- és konyha
felszerelések a legújabb találmányok szerint. E csarnok 
költségei meghaladták a 21.000 frtot; az ipartársulat va- 
gvonából azonban csak 1500 frt vétetett igénybe.

Az 1890. évi országos kiállításon is nagy számban 
részt veitek szaktársaink.

H vendéglős ipar emelése bajainak orvoslása érdekében 
országoskongressusokat szerveztünk} nevezetesen: 1885. és 1890. 
években Budepcsten; 1898. évben pedig Debreczenben.

E kongressusok határozataiból kifolyólag számtalan
szor vittük a magas kormány elé panaszainkat és kérel
meinket feltártuk az iparunk terén tapasztalt törvény- 
ellenes cselekedeteket és a törvény végrehajtásának hiá- 
nvos ellenőrzése következtében űzött visszaéléseket.

S ha nem is lehetünk megelégedve a mai állapotok 
kai, mégis sok bajt elhárítottunk iparunkról.

Végül nem mulaszthatom el különösen hangsúlyozni, 
hogy részt vettünk minden hazafias mozgalomban, s va
lahányszor áldozni kellett ily czélra, mindenkor szívesen 
nyitottuk ki ipartársulatunk pénztárát, s nem maradtunk 
e téren sem más testületek mögött.

Tisztelt közgyűlés !
Huszonöt éven át kifejtett munkásságnak a felsoro

lása nem szorítható bele egy megnyitó beszédnek a ke
retébe. mert erről kötetekre menő jegyzőkönyvekben 
számolhatunk be, de nem is volt nekem más szándékom, 
minthogy ez ünnepélyes pillanatban ipartársulatunk 25 
éves történetét nagy vonásokban vázoljam.

Annyit azonban bátran mondhatok, hogy iparlársu- 
latunk haladása, iparunk szakszerű fejlődése és nemese- 
dése a lepergett 25 év alatt szorosan lépést tartott sze
retett székesfővárosunk rohamos fejlődésével.

Sajnos, hogy iparunk anyagi oldalát tekintve, ma 
másként áll a dolog, mert inig 25 évvel ezelőtt ebben az 
irányban is virágzónak mondhattuk, a mai állapotot csak 
tendgődésnek nevezhetjük.

Igaz, hogy a regále-jog megváltását, melyért évekig 
küzdöttünk, eíértük, de ez eláltal elértük azt is, hogy üzleti 
viszonyaink azóta évről-évre rosszakra fordultak, s ma 
már tarthatatlanok. Az uj jogosítványok korlátlan kiszol
gáltatása olv egészségtelen versenyt teremtett, hogy a 
legrégibb, jóhirnevű üzletek alatt is megingott a talaj, 
az újabb üzletek pedik egymásután mennek tönkre.

Mégis a székesfőváros ez évi költségvetésének tárgya
lása alkalmával sajnálkozás hangzott föl a miatt, hogy 
a főváros a regale-jogol annak idején, mikor az még 
tulajdonában volt, jobban ki nem aknázta, pedig akkor 
Tisza Kálmán minister úr figyelmeztette is erre. de a fő
város törvényhatóságának közgyűlése, a tanács erre vo- 
kozó javaslatát elutasította azon indokolással, hogy 
nem akarja a polgárokat kiszipolyozni.

Erre feleletül megjegyzem, hogy addig, mig a re- 
gale-jog a főváros tulajdonában volt, évente legfeljebb 
10 1, az uj italmérési törvény éleibe léptetése óta azon
ban évenkint 400-nál több vendéglős megy tönkre.

Adja az ég Ura, hogy ez elszomorító állapot mi
előbb jobra forduljon!

Es ha már bajainkról, sérelmeinkről van szó, nem 
mulaszthatom el még egy nagyon is szomorú tényről 
megemlékezni és pedig olyanról, mely nemcsak ipa
runkra nézve életbevágó, sőt egész hazánkra is kiható.

Tisztelt közgyűlés!
Mikor az 1893: XXIII. lörv. ezik, mely a mestersé

ges borok készítése és azok forgalomba hozataláról szól, 
életbe lépett — minden tiszteséges vendéglős, borkeres
kedő és bortermelő örömmel üdvözölte azt, azon meg
győződésben, hogy ezáltal végre sikerülni fog a magyar 
borok régi jó hírnevét megint helyre állítani. Hanem a 
gyakorlat azonban reményeinket megezálölta, mert nem
csak, hogy nem sikerült ezáltal czéll érni, hanem ellen
kezőleg az eddigi meg biz ható sáp a is úgyszólván egészen 
tönkre lett léve nem csak minálunk, hanem még kül
földdel szemben is és pedig oly mérvben, hogy külföldi 
lapok azon híreket terjesztik, miként egész Magyar- 
országban forgalomba hozott borokból több mint 8O"/o 
hamisított! —- Mi a kik legjobban tudjuk, hogy ezen ál
lítások nem felelnek meg a valóságnak, kötött kezekkel ál
lunk azokkal szemben. — A hajsza mely boraink ellen úgy 
a sajtó utján, mint társadalmi körökben folytatódik — a 
helyett,hogy a mérvadó körökben csilapittanék, folytonosan 
még felfújják a dolgot, szomszédaink és a külföldiek örömére, 
kik ezáltal saját boraikat előtérbe szorítják. — Igaz 
Németországban is alkalmazzák a borhamisításról szóló 
törvényi, ott sokkal jobban büntetik a borhamisítókat, 
mint nálunk — a hírlapokban közzététetik a tényállás 
— de azért senkinek sem fog eszébe jutni oly híreket 
terjeszteni, melyek a valósággal ellenkeznek t. i. ha ezen 
hamisítók száma nagyobb is, nem fogják azért összes
ségében a boreladássaí foglalkozókat elítélni, mint sajnos 
nálunk ez szokásos. 'Tisztelt közgyűlés ! Én nem 
akarom szives türelmüket tovább igénybe venni — 
bár sok elmondani valóm volna még ez ügyben s rövi
den csak azt jegyzem meg, hogy a magas kormány mi
nél előbb felkérendő lenne ezen viszás állapotoknak vé
get vetni, mi állal a felháborodott szenvedélyek is 
csillapulnának.

S midőn most hálát adok Istennek azért, hogy vég
telen kegyelméből iparomnak, melyhez ma is szeretette 
és szivem egész melegével ragaszkodom, 25 éven át 
egyik munkása és bajnoka lehettem, egyszersmind azért 
fohászkodom hozzája : engedje a mi iparunkat, szereteti 
Magyar hazánk javára felvirágzani!

A közgyűlés az elnök megnyitó beszédét szűnni 
nem akaró lelkes éljenzéssel és tapssal fogadja

III. Elnök a múlt évi közgyűlés határozataira vo
natkozólag jelenti, hogy az országos nvugdijegyesület 
az 1898. év május havában Debreczenben tartott orszá
gos kongressus alkalmával végleg szerveztelvén. annak 
alaptőkéjéhez a közgyűlés által megszavazott 5000 Irt 
az ipartársulat pénztárából — a kikötött feltételek mel
lett — kifizettetett.

Továbbá bejelenti, hogy ugyancsak a közgyűlés ha
tározata folytán az ipartársulal tiszta jövedelmének lele 
a tervbe vett menedékhely alaptőkéjének gyarapítására 
lévén fordítandó, s miként a mérlegből kitűnik, az ipar
társulatnak 1898. évben 11-19 Irt 17 kr. Úszta jövedelme 
volt s e szerint ez összegnek fele : azaz 574 frt 58 kr. a 
menhely-alapnak áladatik. ,

Eelkéri a közgyűlést, hogy ezen intézkedéseket jóvá
hagyni szíveskedjék.

A közgyűlés az elnök jelentését tudomásul veszi s 
a történt intézkedéseket jóváhagyja.

IV. A tárgysorozat első pontjánál elnök felteszi a 
kérdési, hogy a közgyűlés kivánja-e az évi jelentés fel
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olvasását, tekintve, hogy azt az ipartársulal minden tagja 
nyomtatásban megkapta?

A közgyűlés eláll az évi jelentés felolvasásától és 
azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

V. A tárgysorozat 2-ik pontjánál elnök felkéri a 
titkári a számvizsgáló bizottság jelentésének felolvasására.

Titkár olvassa, mint következik:
Az ipartársulat számvizsgáló bizottságának jelentése 

az 1898. évről.
Tisztelt közgyűlés! Az ipartársulat könyveit és 1898. 

évi számadásait folyó évi márezius hó 2-an a társulat 
hivatalos helyiségében vizsgálat alá vettük s a számadás 
anvagát képező okmányokat gondosan átvizsgálván, a 
könyvekben foglalt bejegyzésekkel tetelről-tételre össze
hasonlítottuk s azokat teljesen megegyezőknek találtuk. 
Meggyőződtünk továbbá pénztárvizsgálat utján arról, hogy 
a vagyonkimutatásban szereplő készpénz, értékpapírok és 
takarékpénztári betétek hiány nélkül megvannak s ez 
alapon tisztelettel jelenthetjük, hogy

az ipartársulatnak 1898. évben 12.309 frl 83 kr. be
vétele és 11.100 fit 00 kr. kiadása, tehát 1149 Irt 17 kr. 
jövedelme volt, miáltal vagyona 45.443 Irt 22 krra emel
kedett Azonban megjegyezzük, hogy ebből 571 irt 58 kr. 
vagyis az 1898. évi tiszta jövedelemnek fele kiadásba he
lyezendő és a t. közgyűlés korábbi határozata folytán a 
menedékhely alaptőkéjéhez csatolandó.

Zz ipartársulal kezelésében lévő alapítványok ösz- 
szege kamatostól 12.305 frl 70 krt, a menedékelv-alap 
javára begyült összeg kamatostól 2541 frt 89 krt tesz ki.

Jelentésünk kapcsán azzal a javaslattal járulunk a 
l. közgyűlés elé, hogy úgy az elnökség, mint a választ
mány részére a felmentvényt megadni méltózlassék.

Budapest, 1899. márezius 2-án. A számvizsgáló bi
zottság. Beüt tér Nándor, I.ippert Lajos.

Tudomásul vételik.
VI. A tárgysorozat 3-ik pontjánál a közgyűlés a 

nyomtatásban kiosztott 1898. évi zárszámadást, 1898. évi 
mérleget, vagyonkimutatást az ipartársulal kezelésében 
levő alapítványok kimutatását beható vizsgálat után

tudomásul veszi és a bemutatott mérleget jóvá
hagyja.

VII. A tárgysorozat 4-ik pontjánál elnök felkéri a 
közgyűlést, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok alap
ján a felmenlvényt adja meg.

A közgyűlés a feímentvényt 1898. évi január 31-től 
1899. évi január 31-ig terjedő időre a pénztárnoknak, a 
választmánynak, valamint a számvizsgáló bizottságnak 
egyhangúlag megadja és nevezeti eket a felelősség terhe 
alól felmenti.

VIII. Elnök előterjeszti a választmány állal szer
kesztett 1899. évi költségelőirányzatot, mely approxima- 
tive a bevételt és kiadást 601)1)—6000 Írtban állapítja 
meg.

Jóváhagyólag tádomásul vételik.
IX. A tárgysorozat 6-ik pontjánál Glück Frigyes:
Tisztelt közgyűlés! A midőn a közgyűlési tárgysoro

zat 4-ik pontjához hozott határozattal az elnökség és 
választmány a felmentvényt megkapta, nem mint választ- 
nyhivi tag. hanem mint a szakipari ügyek iránt érdek
lődő lél és annak egyik munkása, óhajtom a közgyűlés 
türelmét igénybe venni.

Ipartársulati életünk 25 évére visszapillantó elnöki 
megnyitó beszéd, azt hiszem, mindannyiunkra legmélyebb 
hatással volt s azt a tanulságot kellett abból merítenünk, 
hogy midőn iparunk még most is folyton küzd, arra va
gyunk utalva, hogy teljes egyetértéssel, bajainknak orvos
lására irányzott vállvetett együttműködéssel, összetarlóan 
igyekezzünk érdekeink sikeres megvédésére.

Csak az összetartással, czéltudalos egyetértéssel te
hetjük iparunkat nagvgyá, csak igv győzhetjük meg azo

kat tévedésükről, kik azt hiszik, hogy iparunk (ízeséhez 
sem előképzettség, sem szakértelem nem szükséges és 
azokat, kik azt hiszik, hogy ezen ipar csak a földi és 
anyagi érdekek előmozdításán fáradozik.

Az elnöki megnyitó beszéd utalt azon számos ne
hézségre, mely boldogulásunknak útját állja, ép azért ké
rem tisztelt kartársaimat, hogy holmi « rei'orm» és egyéb 
pártok mellőzésével tartsanak' ki híven azon zászló mel
lett, mely alatt iparunknak nem egy igaz ügyét vittük 
már diadalra, tartsanak ki azok melleti, kik a diadalmas 
zászló alatt immár 25 év óla teljes odaadással és siker
rel munkálkodnak. (Lelkes éljenzés.) Ez ünnepélyes pil
lanat hatása alatt igaz magyar szívvel, őszinteséggel je 
lentem ki, hogy az iránt, ki e tövises úton oly derekasan 
megállja helyéi, olv ifjú lelkesedéssel teljesiti nehéz kö
telességét, s ennek elismerésével nem hynmust zengek, 
hanem a köteles hálál rójuk le. Kérem a közgyűlést, 
mondjon velem együtt lelkes köszönetét Gundel János
nak. (Viharos éljenzés és taps.)

Elnök: T. közgyűlés! Kedves barátom szép szavai 
arra késztetnek engem, hogy iparunk érdekében újra 
felvegyem a küzdelmet, ismét a tettek mezejére lépjek; 
1877. óta töltöm be kartársaim kitüntető bizalmából az 
elnöki széket, a megalakulás óla ez ideig választmányi 
tag voltam, igy végig küzdöttem azon harezot, melyet 
egy negyedszázadon át iparunk érdekében vívtunk, ked
ves kötelességemnek tartottam mindenkor szeretett ipa
rom érdekében működni, és csak sajnálom, ha nem si
került törekvéseinket minden téren sikerre vezetni. Kü
lönösen fáj az, hogy némelyek iparunkról még mindig 
kicsinyléssel nyilatkoznak, pedig el kell ismernie min
denkinek iparunk nagy jelentőségét; hisz az idegen ki 
nálunk fordul meg, iparunk közelében nyeri első impres- 
sióit. Iparunk emelésére irányzott fáradozásunk nem 
maradt meddő. A küzdelmekben gazdag 25 esztendő 
megtenné gyümölcseit olyan szállodáink, olyan szaküzle
teink vannak, melyek tekiketében bátran kiállják a ver
senyt a continens bármely városával.

De nem fárasztóm Önöket tovább. Fogadják jóin
dulatuk, ragaszkodásuk kitüntető nyilvánításáért hálás 
köszönetemet. (Éljenzés.)

XI. Glück Frigyes beterjeszti Mehringer Rezső indít
ványát, mely szerint utasittassék a választmány, hogy a 
borvizsgálati 16 frtnyi taksának leszállítása s lehetőleg 
teljes törlése iránt feliratot szerkesszen és sürgősen fel
terjessze a nagyméltóságú kereskedelemügyi és földmi- 
velésügyi m. kir. miniszter urakhoz; megokolásul felhozza, 
hogy a nagyban vásárlás alkalmával lehetetlen manapság 
mellőzni a borvizsgálatot, mert még a legmegbízhatóbb
nak vélt helyekről is kaphatunk és kapunk hamis borokat 
igy a vizsgálat a legritkább esetekben mellőzhető. Nem
csak a nagy közönség, de közegészségügyre nagy jelen
tőségénél fogva állami szempontból is rendkívül fon
tos, hogy a borvizsgálat megkönnyítessék. Nem is méltá
nyos, hogy a vendéglős, a ki üzlete érdekében majd min
den alkalommal kénytelen a borvizsgálatot megejteni, 
ezen nagy teherrel sujtassék, nem méltányos különösen 
már azért sem, mert a legutóbbi borhamisítási vizsgálatok 
alkalmával felmerült esetekből megállapitlatott, hogy a 
bort leggyakrabban a termelők hamisítják, igy szakipa
runkra ezen súlyos adó a mások hibájából nehezedik. 
Ajánlja az indítvány elfogadását.

A k ö ^ ; ülés az indítványt nagy lelkesedéssel és egy
hangúlag elfogadja, a szükséges intézkedéssel a választ
mányt megbízza.

1 itkár bejelenti, hogy a komáromi vendéglős ipar- 
társulattól következő távirat érkezett:

Szállodások ipartársulatának Budapest. Ngos. Gundel 
János ur kezeihez.

Komárom, márezius hó 23-án 2 órakor d. u.
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Háromszor éljen Gundel János ur, mini tiszlelelre 
és bizalomra méltó elnök !

Komáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata.
Örvendetes tudomásul vétetett.
XII. A tárgysorozat 7-ik pontjához elnök bejelenti, 

bogv a tisztikar, választmány és számvizsgsló bizottság az 
alapszabályok értelmében lemond, kéri ennek tudomásul 
vételét és az uj válásztás megejlése czéljából indítványozza, 
bogv egv .szavazatszedő küldöttség alakíttassál;. Elnök urO v O* ÍJ
indítványára Eörster Konrád elnöklete alatt I Iruska János, 
Brückner József, Kaslel Mihály, Bábel Nándor, Spalt Mátyás, 
Sverteezky (iáspár és Schodits Adolf és a társulati ügyész
ből álló bizottságot a szavazatok beszedésére kiküldi.

Elnök a szavazás megej léséig a közgviilést félórára 
felfüggeszti.

XIII. Gundel János ur a közgyűlést újból megnyitja és 
felkéri dr. Solti Ödön ügyész ural a választás eredmé
nyének előterjesztésére, egyben bejelenti, hogy ilj. Ács 
Károly ügyvéd ur régi elhatározását megvalósítva az ipar- 
társulat ügyészi állásáról leköszönt, a választmány a meg
üresedett ügyészi állásra dr. Solti Ödön budapesti ügyvé
det, a nyugdijegyesület jogtanácsosát nyerte meg és azon 
reményének ad kifejezést, hogy az ipartársulat ügyei iránt 
szint azon élénk érdeklődéssel és odaadó működéssel fog 
viseltetni, melylyel elődje oly bosszú időn ál kitartott.

Dr. Solti Ödön: lisztéit közgyűlés! Midőn először 
van szerencsém az Önök körében hivatalos minőségem
ben megjelenhetni, legelső szavam a köszönet nyilatkozata 
legyen választmányuk azon kitüntető bizalmáért, hogy 
engem e díszes állasba helyezett. Tágabb tért, újabb bi
zalmat adott nekem ezáltal arra, hogy becsületes iparko
dással, legjobb törekvésemmel a mint azt már nyugdij- 
egvesületüiik érdekében harmadik éve teszem, az ipartár
sulatban kifejteti működésüknek is részese lehessek. 
Kérem Önöket fogadjanak azon szives jóindulattal, melylyel 
elődöm iránt viseltettek; biztosíthatom Önöket, hogy tö
rekvésem legszebb jutalma az leend, ha ezen iparág érde
kében eddig t-ljesitelt s a jövőben kifejtendő működésem
mel az nők czéljai eléréséhez, törekvésük sikereihez 
hozzájárulhatok. (Eljénzés!)

Ezek után a választás eredményéről a következők
ben számoiok b e :

A mai közgyűlésen 103 iparlársulali tag jeleni meg, 
beadalolt összesen 1)2 szavazat. Elnök lett 1)2 szavazattal 
vagyis egyhangúlag Gundel János úr (.Viharos éljenzés!) 
alelnök 1)1 szavazattal Wirlh Eerencz úr (éljenzés) egy 
szavazatot kapott Kömmel’ Eerencz úr; pénztárnok egy
hangúlag Mebringer Bezső úr (éljenzés) választmányi ren
des tagokká megválasztanak egyhangúlag: Barabás Jó
zsef. Blaschka István, Bojcsics Simon, Burger Károly, 
Eörster Konrátl, Glück Frigyes. Ilein Eipót, Ilell Eerencz, 
Karikás Mihály, Koch József, Kömmel’ Eerencz, Kovács 
E. M., Krisl Eerencz, Maloscbik Antal, Miiller Antal, 
Sperl Elóris, Stadler Károly, Sleinbeisz János, Tóth Jó
zsef, Vincze Lajos és Wilburger Károly; 1)1 szavazat
tal Bokros Károly, Nősek Ignácz, Pelanovits József, 
Prindl Nándor és Sclinell József; 1)0 szavazattal Eürsl 
Tivadar, Klivényi József és Scharlner János; 8!) szava
zattal : Biltner Alajos. Rendes választmányi tagságra sza
vazatokat kaplak: Scheich József, Schverleczky Gáspár, 
2 -2, Schodits Adolf, Elun János, Spalt Mátyás, 

Dökker Eerencz, egy-egv szavazatot. Választmányi pótta
gokká választatlak: 1)2 szavazattal vagyis egyhangúlag 
Farkas István, Jahn Ede, Maloscbik József. Maver Ee
rencz, Reiler György, Schodits Adolf, Szőke Imre. 1)1 sza
vazattal Mell József. 1)0 szavazattal: Brückner József és 
Weisz Antal, 81) szavazattal: Biltner József és 57 szava
zattal Ilruska János. Pót választmányi tagságra szavaza
tokat kaptak még: Scheich József 33-at, Gürsch Eerencz, 
Bányai .íz -  - —2. Biltner Alajos 1 szavazatot. Szám

vizsgálókká leltek egyhangú választás alapján : Reutter 
Nándor, Lippert Alajos és Illils József. — Kérem ezen 
választás tudomásul vételét.

Elnök a maga és tisztlársai nevében köszöni a meg
választás tényében újból megnyilvánuló bizalmat s öröméi 
lejezi ki a fölött, hogy ismét alkalma lesz kartársainak 
s a szeretettel felkarolt iparlársulalnak ügyeit előmozdítani

A közgyűlés lelkes örömmel tudomásul veszi a vá
lasztás eredményét.

XIV. Eörster Konrád indítványozza, hogy a terem 
díjtalan átengedéséért a közgyűlés szavazón jegyzőkönyvi 
köszönetét Gundel János elnök urnák.

A közgyűlés ez indítványt egyhangúlag és örömmel 
elfogadja.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.

í->

Gundel János elnöknek a közgyűléshez intézett megnyitó 
beszédét itt adjuk német fordításban.
Geelirte Generalversammlung!

Indem ich die ordentliche Generalversammlung un- 
serer Genossensehaft hiemit erölíne, kaim ich nicht un- 
terlassen Ilire Aufmerksamkeit auf jenen aussergewöhn
lichen Emstand hinzulenken, dass wir heute die 25-te 
Generalversammlung seil dem Beslande unserer Genos- 
senschafl ablialten.

Es isi bei Vereinen und Korporationen ein allgemei- 
ner Gebrauch, dass bei dér 25-len Jahreswende ilires 
Bestandes, dieses Ereigniss durcli Veranstaltung von 
aussergewöhnlichen Verlúgungen, insbesondere Eeslivi- 
táten géléiért und verewigt wird, jedoch mit Rücksicht auf 
die fortwáhrenden Kániple, welclie wir seit einei Zeit in 
jeder Beziehung duichzumachen babén, dessgleichen 
aucli die allgemein ungünstigen Gescháftsverháltnisse — 
sálién wir uns veranlasst von solchen Eeslivitáten abzu- 
sehen.

Meinerseils eraebte ich es fül’ eine angenehme 
Pllicht, von dér Geschichte diesel’ 25 Jalire. durcli dérén 
Sliirme so inancher lüclilige Mitarbeiter und unzáhlige 
ausserordenlliche Eacbleute von dem Schauplatze des 
Lebens abberufen wurden und da es mir durcli die 
(inadé Gottes gegönnt war, vöm Beginne an mit nieinen 
bescheidenen Kraften mitwirken zu kőimen — mit we- 
nigen kurzen Worlen einen Bückblick auf die Vergan- 
genheit zu werfen; — (lenn es ist mir immöglich in dic
sem feierlichen Augenblicke zu schweígen, wenn ich da
rán denke, dass ich vor 25 Jahren, aucli mii ebensoviel 
an Jahren jünger, an dér Wiege unserer Genossensehaft 
stand, dieselbe lieranwacbsen, gedeihen und zu unserem 
Stolze sicli enlwickeln sah!

In ineiiie Rückerinnerungen ínengl sicli jedoch 
aucli Trauer, delin mit Wehmulli im Herzen denke ich 
darun, dass in dér Beibe dér Lebenden wir derer nur 
noch sehr wenige sind, welclie damals, vor 25 Jahren, 
von Begeisterung durchdrungen, den Síréit fiir die Inte- 
resseii unseres Gewerbes begonnen babén.

Gechrte Generalversammlung! Ich will Ihnen nur 
in Kürze die wichtigeren Ereignisse und namhafteren Er- 
riingenschaflen aus unserer vierlelhunderljáhrigen Vergan- 
genheit in Eiinnerimg bringen.

Alii 9. April d J. sind es 25 Jahre, dass unsere Ge
nossensehaft, bei Gelegenheit dér damals unler dem 
Vorsilze Ignácz Eetzl stallgefundenen consliluirenden Ge
neralversammlung mit dem von dér aufgelösten lriilie- 
reii Genossensehaft überiiommenen Kapilale von 2719 11. 
27 kr, seinen Wirkungskreis begann und heute lant 
Sclilussrechnungen vöm 31. Januar 189!) verfiigt die Ge
nossensehaft iiber ein Vermögen von 15113 II. 22 kr.

Ausserdem verfügen wir noch über verschiedene 
.Stiftungen im Betrage von 1 1997 II. G5 kr.
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Bei Gründung dér Genossensebaft zühlten wir 177 
Mitglieder, seit dicsér Zeit wurden 2186 Mitglieder auf- 
genomnien und gegenwürtig zühlt unsere Genossensebaft 
608 Mitglieder.

Nádidéin das Genossenschaftsleben ininier grösse- 
ren Auísehwung nalini, feierten wir im Jabre 1877 
das grossartige Pest unserer Fahnenweihe — wir waren 
im Besitze einer Kaimé, mii die síeli unsere Faehgenos- 
sen sehaaren komi len.

Ausser dem lebhaften Interessé, welches wir den 
Angelegenlieilen unseres Gewerbeslandes eiitgegenbracb- 
ten, wurde aueli fiir genieinnützige und wohltliatige In- 
stitulionen Sorge getragen; u. zwar : wurde ini Halmién 
dér Genossenselialt ein Leichenverein gegründet, dessen 
Wohlthaten die Famiben von armeren verstorbenen 
Fachgenossen dankbar anerkennen. Ferner gründeten 
wir unser anitliehes Faehblatt »Értesítő*, welelies allén 
Genossensehaftsniitgliedern gratis zugesendel wird und 
mitlelsl dessen wir die Mitglieder in engere Berüln’ung 
mit dér Genossenschalsleilung braelilen, indeni dieselben 
durcb den inlialt dieses Fachblattes sowolil von allén 
Yorkommnissen im Genossenschaftsleben, als aueh von al
lén behördliehen Yerfügungcn und Yerordnungen stets in 
Kenntniss gesetzt werden.

Ferner riefen wir die bereils beute auf dér Ilölie 
ilirer Aulgabe stebende Fachschule ins Leben, uni da- 
durcb unserem íür eine sehönere Zukunft berulenen Ge
werbe, eine dem jetzigen Zeilaller in jeder llinsicbt ent- 
sprechende Generálion zu erzieben.

Mit lreudigem Stolze eríülll, blieken wir auf diese 
Institution und niemals kőimen wir unserem geebrten 
Facbgenossen Friedrich Glück géniig dankbar anerken
nen, mit welcli unerniiidlicbeni* Fil'er allé Hindernisse 
überwindend, er diese seine Idee dér Erriebtung einer 
Facbsebule zűr Ausfübrung bracble; wodureb er síeli 
unsterbliehe Yerdienste erworben und aueli beute nocb 
stebt er an dér Spitze dicsér Institution, an dérén Auf- 
blühen und Entwicklung er mit ungebroebener Ausdauer 
und Begeisterung sein bestes Kőimen und Wollen 
einsetzt.

Ferner betbeiligten wir mis durcb kraftige Mitwir- 
kung und Unlerstützung an dér Gründung des -»Landes- 
Pensicnsfondes* für unser Gewerbe, welcli’ grosse Lan- 
desinstilution gleicblalls aus unserer Genossenselialt ent- 
sprungen isi.

In letzterer Zeit planlen wir die Erriebtung eines 
»Asyl fiir verarmte Gastwirlhe und Kellner*, fiir welcben 
Zweek bereils mebrere tausend Gulden zűr Verfügung 
steben und lant Beschluss unserer vorjabrigen Gene- 
ralversammlung wird die Hiilfte des alljahrigcn Űber- 
sebusses derGenossensebaftsverwaltung demselben Zweeke 
zugeführt, so dass wir in einer kurzen Beibe von Jab- 
ren dér Ausfübrung dieses grossen Werkes entgegen se
ben kőimen.

Die PFő/Uí/iá ^/ce^ wurde, soweit es die Yerhaltnisse 
erlaublen, ininier bis zűr weitesl gebenden Grenze gettbt, 
wo icb in erster Beibe erwübnen will, dass wir seiner- 
zeit bei Gelegenbeit dér Szegediner Cberscbwemmung 
iiber 2000 11. an die dortigen sebwer betroífenen Collé
gén yertbeilten. — An verarmte Fachgenossen werden 
jábrlicb 600—700 fi. und seit die bocbberzige »Dreher- 
Stiftung* von 103)00 II. uns zűr Yerfügung stebt über 
1000 11. zűr Yertbeilung gebraebt.

Zűr Herstellung eines brüderlicben, eollegialen 
\ erbaltnisses zwiseben unseren Fachgenossen und im 
Interessé dér Entwicklung des gesellscbaftlicben Yerkcli- 
res, babén wir die sogenannteu Freitagsfriihstücke. einge- 
fübrt, welcbe jeden Freitag bei cinem andern Collégén 
stattfinden, an weleben sicli stets 10—80 Collégén belliei-

ligen und welcbe Zusammenkünfle eine weilere segens- 
reiclie Scböplüng bervorgerufen nabmlicb die Sdiatíung 
eines '»l)ispositiunsfondes^ über welcben ausscbliesslicb 
dér Ausscbuss dér Genossensebaft verlügt und aus 
welchem solclie Ausgaben und Unterslützimgen beslritten 
werden, welcbe im Sinne unserer Statuten nicbt dér 
Genossenscbaftskasse entnommeii werden kőimen. Dic
sér Dispositionsfond hat beute die Hőbe von über 1700 II. 
erreiebt und wurde aus demselben sebon niancli bittere 
Tbrane getroknet.

Zűr Hebung des Gastwirthegewerbes und im Interessé 
dér Verhinderung verschiedener Ubelstande und Missbrauche, 
welcbe sebwer auf unserem Gewerbe lasten, babén wir 
wiederbolt Landcscongresse u. z. in den Jabren 1885 und 
1806 in Budapest, im Jalire 1808 in Debrezin abgebalten.

In Folge dér bei Gelegenbeit dicsér Congresse ge- 
bracblen Bescblüsse babén wir unzablige Male unsere 
Klagen und Bitien dér bobén Begierung überreicbt, bei 
welcben Gelegenbeilen wir uni Abbilfe dér versebieden- 
artigen übelstande balén. Und weiin wir aueh mit den 
beutigen Yerbiiltnissen nicbt zufrieden sein kőimen, ist 
es uns doch in vielen Imiién gelungen, so mancbes 
Übel abzuwenden.

Scbliesslicb kaim icb nicbt unterlassen besonders 
bervorzubeben, dass wir an jeder palriotiscben Bewegung 
tlieilgenommen und so ofl es gall Íür solclie Zweeke zu 
opfern, őlíneten wir mit Freuden die Kasse unserer Ge
nossensebaft und blieben aueh auf dicsem Gebiete nie
mals Ilin tér andern Corporationen zurück.

Geebrte Geiieralversammlung! Die Aufzüblung un
serer 25-jübrigen Tbatigkeit kaim im Bálimén einer Er- 
ön’nungsrede nicbt zusammengefasst werden, denn darü- 
ber babén wir in Bibiden von Protokollon getreulicb 
Bericbt erstaltel; — icb batte aber aueh keine andere 
Absicbl, als dass icb in dicsem feierlieben Augenblicke 
die Gesiebte unseres 25-jabrigen Bestandes in kurzen 
Umrissen kemizeiebnele. Mit slolzem Bewusstsein kön- 
nen wir eonstaliren, dass die Entwicklung und Yeredlung 
sowolil unserer Genossensebaft, als aueh unseres Gewer- 
bes im grossen Ganzén gleicben Sebritt gebalten mit dér 
berrlieben Entwicklung und dem Eniporbli'iben unserer 
gebeiben Maupt- und Besidenzstadl.

Mit Bedauern jedoeli muss icb aueli die traurige 
Tbatsacbe leststellen, dass in Bezug auf die materielie- 
Lage unseres Gewerbes, die Yerbiiltnisse leider ganz an- 
ders steben. Wiibrend maii unser Gewerbe vor 25 Jab
ren noeb als ein blübendes bezeiebnen konnte, miissen 
wir leider beute das Gegentbeil bebaupten. Dasjenige 
wofttr wir Jabre bindureb gekampft, nabmlicb die Arcf- 
hebung dér liejalrechte, babén wir wolil erreiebt; aber 
wir babén dadureb aueli das erreiebt, dass seit jener 
Zeit unsere gewerblichen Yerhaltnisse versebleebtert, ja 
in den meisten Imiién, sogar unbaltbar geworden sind. 
Die unbesebrankle Yerabfolgung von neuen Scbankreeb- 
ten hat eine derarl ungesunde Konkurrenz bervorgeru- 
len, dass selbst die bestén, allrenommirtesten Gesebafte 
sicli kaum aufreebt zu erbalten im Standé sind. Und 
wenn bei Gelegenbeit dér Yerbandlung des beurigen Jab- 
resbudgets unserer Ilaupt- und Besidenzstadl dem Be
dauern Ausdruck vérbelien wurde, dass dieselbe, solange 
das Begalrecbt nocb ibr Eigenthum bildete, dasselbe 
nicbt besser ausbeulete und dass sie seinerzeit sogar 
durcb S. Exc. den Minister Stepban v. Tisza, darauf auf- 
nierksani gemacbl wurde, das Begale besser auszunülzen, 
die bauptstadtiscbe Geiieralversammlung jedoeli cinen 
darauf bezügbeben \orscblag des Magislrales zurückwiess 
mit dei Motivirung, dass maii die materiellen Inleressen 
dér Scbankgewerbetreibenden resp. dér Bevölkeri.ng 
nicbt scbcldigen wolle. — Daraulbin babé icb nur die
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ciné Erwiederung, námlicb indeni ich dic Iraurige 
Thathsache constatire, dass: walirend das Regalrecht 
noeh ini Bcsitze dér Ilauptstadt síeli bel'and, jabrlich 
höehstens cin liundcrl — seil ins Lebentrelung dcs 
neucn Schankgesetzes aber jabrlich inehr als 100 Sehank- 
geseháfte zu (irunde gében. Gebe dér Allmiiehtige, dass 
je elier gesieherlere Existenzverhállnisse eintreten.

Und wenn schon von unseren Sorgen und Beschwer- 
den die Rede isi, kaim ich niebt unterlassen noch eines 
sehr betrübenden, scbwer auf unr laslenden (’belstan- 
des Erwühnung zn tinin u. z. e ncs 'bclstandes, welcher 
nicht nur l'ttr unser Gewerbe sondern aueli l’i'ir das 
ganze Vaterland von hochwichtiger Bedenlung isi.

Geehrtc Generalversammlung! Als das Kunslwein- 
gesetz ini Sinne dcs XXIII. Gesetzartikels vöm Jahre 
1893 ins Leben Irat, wurde dasselbe von jedeni anstan- 
digen Gaslwirthe. Weinhandler und Produzenten mit 
Ereuden begrüsst, in dér Überzeugung, dassdadurib dér 
alle,gute Weltruf dér nngarisehen Weine wieder beigestellt 
werde. Jedoeli die Praxis ergab die entgegengesetzte 
Wirknng und unsere darauf basirenden Erwartungen 
wurden zuniehte gemacht; eleim niebt nur, dass dieses 
Ziel nicht erreicht wurde, sondern es war von gerade zu 
entgegengeselzter Wirknng, indeni dér ohnedies auf 
sehwachen Bciilen stehende Buf unserer Weine niebt 
nur ini Vaterlande selbst, sondern aueli dem Auslande 
gegeníiber mit Eüssen getreten wurde u. z. in soleber 
Weise, dass auslandisebe Blatter die Naebriebt verbreiten, 
dass inehr delin 80% dér ini Ilandel vorkonmienden 
uiig. Weine gelalseht sitid!

Wir, die wir am besten wissen, dass diese Beliaup- 
lungcii jeder Grundinge entbehrt, slelien mit gebunde- 
nen Ilandeu diesen Liigengeweben gegeníiber. Die Iletze, 
welelie sowolil in den Zeitungén, als aueli in Gesell- 
schaftskreisen gégén unsere ung. Weine fortgesetzl wird, 
und statt, dass auf diese Hetzen von inassgebender 
Seite beruhigend eingewirkt wiirde, werden dieselben 
noeh in ttbertriebener Weise darin bestiirkt zűr Ercude 
unserer lieben Naehbarn und des weinhandelnden Aus- 
landes, welelie dadureh in die Lage versetzl werden, auf 
ilirc eigenen Weine als alléin unverfalsehtc hinzuweisen! 
Es isi íhatsaehe, dass aueli Deulsehland ein Kunstwein- 
gesetz besitzi; dórt werden die Weinlalseher mit viel 
hóhérén Strafen belastet, als bei uns. Die Thatsachen 
werden in den Zeitungén veröffentlicht — wie ersl in 
letzter Zeit in Colmar (Elsas) unter 30 vorgekommenen 
Falién, 22 mit sehweren Strafen belegt wurden — aber 
dessbalb wird es dórt Niemandem einfallen, solehe Nach
richten zu verbreiten, welclie den Thatsachen nicht ent- 
spreehen, namlich: wenn aueli die Anzalil dér Ealscher 
eine grössere ist, alles, was mii den Weinhandel darum 
und daranhiingt in den Kolh zu zerren, die Namen dér 
rechtschalTensten Gesehüflsleute an den Pranger zu 
stellen, und Allé, oh schuldig oder unsehuldig, zu ver- 
urtheilen, wie es leider bei uns Gebrauch ist.

Geehrle Generalversamlung! leli will Ilire Geduld 
niebt liinger in Anspruch nelnnen, obzwar ieh noeh uti- 
cndlieh Vieles darüber zu sagen hiitte und will daher 
nur in Kiirze den Antrag stellen, dass die hőbe Begierung 
je elier dringend gebeten werden möge diesen entsctzli- 
ehen Uebelstanden cin Ende zu maciién, wodurch die 
aufgestachelten Leidensehaflen beruhigl wttrden.

Indeni ich zum Schlusse dem Allmachtigen danke, 
dass es mir dureh seine unendliehe Gnade gegönnt war 
unserem Gewerbe, an weleheni ieh mit Liebe und dér gan- 
zen Würme meines Herzens hangé, 25 Jahre hindurch 
ein trener Mitarbeiter u. Streiter sein zu kőimen, flelie 
ieh gleichzeitig zu Ilim, er müge unser Gewerbe, zum 
Wohle und zűr Zierde des gelieblen Vaterlandes 
bitiben und gedeihen lassen !

Jardafoglalasi ügy.
Az ip a rtá rs u la t kérvénye Budapest székesfőváros ta n á 

csához a ja rda fo g la las i ügyben.

Tekintetes székesfővárosi tanács!
Budapest székesfőváros tör vén vha lósága az 1890. 

évi február hó 19-én és folytatólag 20-án tartott közgyű
lésében hozott 221. szánni határozatával megalkotta a 
járda foglalásról szóló .szabályrendeletet és pedig a szé
kesfőváros pénzügyi érdekeinek szem előtt tartásával, 
méltányolva egyszersmind a járdafoglalásra utalt iparíízők 
kényszerhelyzetéi, de különös tekintettel a közönség ez 
irányban tapasztalt igényeire.

ismeretes a mély tisztelettel alolirott ipartársulat 
előtt, hogy végzetes tévedés folytán nem az itt említett, 
általánosságban mindenkit kielégítő szabályrendelet Ion 
jóváhagyás végeit a magas kormányhoz felterjesztve, ha
nem egy olyan szabályrendelet, melyet a törvényhatóság 
sem nem alkotott, sem el nem fogadott.

Jól tudjuk azt is, hogy a törvényhatóság a szabály- 
rendelet felterjesztése alkalmával felmerüli véletlen té
vedés jóvátételét ismételten megkísértette, oly formán, 
hogy az eset kellő megvilágítása mellett több ízben fel
terjesztést intézett a magas kormányhoz, a fennforgó té
vedés felismerése és helyreigazítása végett; sőt látva ez 
irányban l e l t  lépéseinek sikertelenségét, a saját elhatá
rozásával ellentétes intézkedéseket tartalmazó szabály- 
rendelet jogerőre emelkedésébe belenyugodva, akként 
igyekezett a reá erőszakolt szabályrendelettől megszaba
dulni, hogy azt rövid idő múltán saját inlenliójának meg- 
felelőleg módosítva, újból jóváhagyás alá bocsátotta, de 
sajnos, minden erőlködése megtörött a kormányhatalom 
érthetetlen, merev elleniállásán.

Most, majdnem négy évi vajúdás után, ez az ügy 
olvan megoldást nyert, mely megoldás nemcsak ki nem 
elégítő, de minden oldalról a legnagyobb ellenszenvvel 
találkozik ; mert egyrészt a törvényhatóságot, — a szé
kesfőváros pénzügyi érdekeinek mégóvása szempontjából 
— az adófizető polgárokkal szemben helyes egyenlő mér
ték alkalmazásától eltérően, igazságtalan elhatározásba 
sodorta, másrészt pedig a következmények igazolni fog
ják azt a meggyőződésünket, hogy a székes főváros cson
kítást szenvedett pénzügyi érdekei ez utón nem nyer
hetnek kárpótlást; a nagyvárosi élet minden kellékeire 
igényi tartó, sértett fővárosi közönség pedig felháboro
dásának fogja jelét adni.

Ugyanis a törvényhatóság közgyűlése a folyó évi január 
hó 18-án tartott közgyűlésében a járdafoglalási dijak meg
állapításával foglalkozván, a lek. tanács javaslata alapján, 
annyira felemelte az e ezimen eddigelé szedett dijakat, 
hogy ez által a járdafoglalást a legtöbb vendéglősre nézve 
lehetetlenné léve, a székesfőváros e forrásból remélt jöve
delmét is kétségessé tette, 'felnit vészit majdan a fő
város, károsodnak a vendéglősök és szenved üdülés hiá
nyában a közönség, mert tekintve, bogv a vendéglősök a 
kincstár részéről engedelmi díjjal, italmérési illetékkel, 
fogyasztási adóval, I. osztályú, 111-ad osztályú keresetadó- 
vali általános jőve leimi pótadóval; a község részéről pe
dig iparengedély díjjal, községi adóval, útadóval vannak 
máris megterhelve, a felcsigázott járdafoglalási illetéket 
elviselni nem bírják.

Szerény véleményünk szerint ez áldatlan helyzetből 
csak úgy lehetne kiszabadulni, ha érvényen kívül helyez
tetnék a fővárosra reákényszeritett szabályrendelet, mely
nek semmiféle előnye nincs, de annál károsabb hátrányai 
vannak és visszaállíttatnék a status quo, vagyis jóváha
gyást nyerne a törvényhatóság által eredetileg alkotott 
szabályrendelet, s akkor a dijak felemelésének egyetlen 
indító oka is önként elesnék.
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Minthogy a mély tisztelettel alólirott ipartársulat kül
döttsége a nt kir. belügyniinisterium részéről — ott jár
takor — azt a határozott hizlalást és ígéretet kapta, hogy 
a 111a érvényben lévő, ezéltalan megszorításokat tartal
mazó szabályrendelet módosítása iránt kifejezett 
sága teljesittetni fog, de esak az esetben, ha a székesló
város törvényhatósága újból felveszi ez irányban az el
ejtett fonalat,

Ezek alapján tehát, kilátással a sikerre, azzal az alá
zatos kéréssel fordulunk a székeslóváros tekintetes taná
csához, méllóztassék a törvényhatóság közgyűlése elé 
javaslatot terjeszteni aziránt, hogy a járdalőglalasi szabály
rendelet módosítása végett ujboí felterjesztést intézzen a 
kormányhoz, hogy a bekövetkező módosítás alapján a 2 
méternél keskenyebb jártiák is elloglalhalok legyenek, s 
ezáltal a díjszabás is rendes medrébe térhessen.

Budapesten 1899. február 20-án.
A Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 

rosok ipartársulata nevében.
G u n d  el Ján os. 

elnök.

A járdafoglalási ügyben Budapest székeslóváros tana 
csától a következő határozatot kapta az ipartársulat.

tolt közgvüléshől 1337. sz. alatt kelt feliratban kifejezett 
azon kérelmet, hogy a járdafoglalás iránt folyó évi 602. 
számú határozattal elfogadott szabályrendelet a m. é. ok
tóber hó 11-én kiadott 88765 számú leiratom megváltoz
tatása mellett jóváhagyassák, az abban kifejtetteknél 
fogva teljesíthetőnek talaltam és igy most idézeti 88765 898 
számú réndeletem hatályon kivid helyezésével a szóban 
forgó szabályrendeletet jóvá hagyom

Miről a székes főváros közönségét a csatolmányok 
visszazárása mellett további szabály szerű intézkedés vé
get értesítem.

Budapesten, 1899. évi február hó 21-én.
Perczel s. k.

602/1898 kgv. szám.
Szabályrendelet.

(Az 1896. évi 221. sz. a. megállapított szabályrendelet 
módosítása)

az utczai járdáknak kávéházak, vendéglők, czukrász
dák és más üzletek által való elfoglalása és használása 
tárgyában.

1. f  A járdafoglalásokat kávéházak, vendéglők és 
Budapest székesfőváros tanácsa. 11*355/1899-VI. sz. czukrászdák előtt oly pontokon, hol azok az üzleti és

A m. kir beliigs minister úr leirata a módosított járda- személyi forgalmat, valamint a közlekedést nem akadá-
foglalási szabályrendelet jóváhagyása ügyében. A buda- lyozzák, a kerületi választmány és a kerületi kapitányság
pesti kávés ipartársulat és a budapesti :zalloilások, ven- meghallgatása és az alábbi szakaszokban foglalt feltételek
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának kérvénye a mellett, az illető kér. elöljáróság engedélyezi, 
járdafoglalási szabályrendelet módosítása ügyében. 2. f  Járdafoglalásokat az elöljáróság nem engedélyez

U. a főváros azon népesebb és járatosabb utczáin és terein,
Az 1898. évi május hó 4-én és folytatva 5-én 602 sz. hol az a személy és kocsiközlekedést gátolná — továbbá 

a. hozott közgyűlési ‘ határozattal módosított járdalogla- oly üzletek előtt, a melyek köztekintetekből kifogás alá 
lási szabályrendeletnek a jóváhagyása ügyében f. évi esnek,
február hó' 24-én 124121/111. sz. a kell m, kir. beliigy- végül oly járdákon, melyek 2 méternél nem szélesebbek.
ministeri leirat a tanács részéről tudomásul vétetvén, má- Oly csekélyebb forgalommal bíró néptelen mellékutceákban 
solatban a jóváhagyásnak a törvényhatósági bizottság azonban, a hol az a közlekedés hátrányára nincsen, járda- 
közgyűlésén leendő bejelentése ezéljából Bényi Dezső foglalások a 2 méternél keskenyebb járdáikon is engedélyezhetök. 
főjegyző úrral közöltetik. ' Készben kövezett, részben pedig kavicsolt járdára

Egyúttal a jóváhagyott szabályrendelet, öl leliszlá- az elöljáróság esak akkor adhatja meg az engedélyt, ha 
zott példányát a tanács a jóváhagyási záradékkal leendő a közlekedő közönség részére elég széles kövezett járda
ellátás végett a m. kir. belügvmimster úrhoz terjeszti fel. terület marad, vagy ha az illető üzlettulajdonos a kavi- 

Eellnvja végül a jóváhagyott szabályrendelet máso- csőit járdának megfelelő részét saját költségén és a kér. 
latának kiadásával a tanács az összes kér. előljáróságo- elöljáróság utasításai szerint kikövezted.
kai, hogy a járdafoglalások engedélyezésénél, ezen mó- 3. f  Az elfoglalandó terület szélessége rendszerint a
dositolt szabályrendelet határozmányainak betartásával járdának 2/,,-ában állapittatik meg, úgy azonban, hogy az 
járjanak el. 3 méternél többre sohasem terjedhet.

A főváros által módosított járdafogialási szabály- 1. f  Sarokhazakban levő üzletek előtt a járdafogla-
rendelet a m, kir. belügyminister úr állal jóváhagyatván, lás rendszerint a háznak csak egyik oldalán engedtetik 
a budapesti kávés ipartársulat és a budapesti szállodások, meg s ott is esak úgy, hogy a gyalogjárók befordulási 
vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának az érvény- kényelme tekintetéből a járcía szöglete csak bizonyos, a 
ben volt szabályrendelet módosítására irányuló kérvényei közlekedési élénkséghez arányosítandó távolságban loglal- 
tárgvlalanokká váltak. ' ható el.

Miről a főv. VI. ügyosztály, Bényi Dezső főjegyző 5. f  Az asztalok és székek kihelyezésére, engedélye-• < . 1 . . 1 . . 1 .1.1..... * . 1 ZZ • « a « 1 ■ ZZ . 1 1

solatának kapcsán felzeten értesittetnek.
Budapest, 1899 márczius 10-én,

A sz ék esfő v áro s i tan á c s  
Matus ka 

ni p o lg á rm e s te r
Másolat.

Magyar királyi Belügyminister. 121121 111. szám.
Budapest fő- és székváros közönségének.

A székes főváros törvényhatósági bizottsága állal 
m. é. november hó 9-én és folytatva lö-án és 17-én tar-

(képv. (iundel János elnök V., Akademia-u. 1. sz.) a mó- alapján és a kér. rendőr kapitányság előzetes meghallga- 
dositott szabályrendelet és a belügyminisleri leirat má- tásával engedi meg.

Az engedélyezett járdaterületre kihelyezendő tárgyak 
úgy mini: székek, asztalok, körzetek, virágedények slb. 
kellő csínnal állitandók ki.

11a ezek a tárgyak szépészeti, vagy egyéb szempont
ból kilogás alá esnének, köteles engedélyes azokat az 
elöljáróság felhívására haladék nélkül eltávolítani, esetleg 
újakkal kicseréltetni, mert ellenkező esetben a 11. f a la p 
ján szigorúan megbíinlettelik, sőt tőle az engedély ugyan
csak a 11. f  alkalmazásával azonnal megvonatik.

6 f  A használatra átengedett terület csakis az enge
délyezel, czélra szolgálhat s köteles az illető üzlettulajdo-
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nos a használati idő alatt az éjjeli világításról, valamint 
a jarda terület jókarhau és tisztán tartásáról és különösen 
arról gondoskodni, hogy a kihelyezendő asztalok és szé
kek la.Ali akként készíttessenek, hogy az asphalt burko
latban lyukak képződése megakadályoztassék, különben, 
az asztalok és székek eltávolitandók lesznek és a haszná
lati engedély az üzlettulajdonostól a szabályzat 11-ik 
szakaszának alkalmazása mellett elvonalik.

Az előbl) hivatkozott szakasz alkalmazása mellett tilos 
továbbá az engedélyezett területről a közjellegü tárgya
kat, úgymint a légszeszlámpákal, kő- vagy asphalt burko
latot eltávolítani, vagy megrongálni; a netalán okozando 
károkat pedig köteles engedélyes megtéríteni.

7. §. Jardalöglalásra kiadott engedélyek csakis egy 
nyári évadra — mely április hó 15-etől október hó 15-ig 
terjed — érvényesek, az ezek iránti kérvények minden 
év február ho ló éig benyújtandók s ezek az év márezius 
15-ig elinlézendők.

Kivételnek az évközben nyitandó üzletek, nielvek- 
nek tulajdonosai évközben is folyamodhatnak.

8. §. A járdafoglalásokért fizetendő használati dijat a 
törvényhatósági bizottság közgyűlése, ulezák esetleg üzle
tek szerint a kerületi választmányok előterjesztésére, 
valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság és tanács 
javaslata alapján barom évről barom évre állapítja meg.

Ha valaki oly helyre kér járdafoglalasi engedélyt, a 
melyre vonatkozólag a használati dijat a közgyüiés még 
nem állapította meg, a használati dijat a három évi czik- 
lus lejártáig az engedélyivel biró legközelebbi üzlettulaj
donosok által fizetendő használati dij arányában a kér. 
választmány állapítja meg.

9. §. A járdaloglalási használati dij, illetőleg hér, a 
melyet az illetékes elöljáróság számvevőségi osztálya az 
előbbi szakasz szerint hozott közgyűlési határozat alapján 
számit ki, az engedély iránt való kérvény beadásával 
egyidejűleg fizetendő be a kér. pénztárba. Ha a haszná
lati dij egyidejűleg, illetőleg előzetesen le nem fizettetik, 
a kérvény minden megokoiás nélkül visszautasiltalik.

lt). §. Az engedélyivel ellátott üzlettulajdonos tartozik 
az elfoglalandó terület használatba vételét három nappal 
előbb a kerületi elöljáróságnál bejelenteni, vendégei szá
mára pedig csak akkor veheti igénybe, ha a kerületi 
mérnök arról győződött meg, hogy az engedélyben meg
szabott módok és feltételek megtarlaltak-e.

11. Ezen szabályrendelet ellen vétők a kér. kapi
tányság áltál a székes fővárosi szegényalap javára 2 írt
tól 50 írtig terjedő pénzbüntetéssel behajthatatlanság ese
tén pedig 5 napig terjedhető elzárással bűntetteinek; 
azoktól az üzlettulajdonosoktól pedig, kik a részükre 
engedélyezett és a kér. mérnök által testékkel megjelölt 
területnél nagyobbat foglalnak el, pénzbüntetésen kívül 
az engedély azonnal megvonatik s a járda további hasz
nálatától eltiltatnak, a nélkül, hogy az általuk már lefize
tett díjnak visszafizetését követelhetnék és ilyeneknek 
az engedély kiadása a jövőben mindenkorra megtagadtalik.

Kell Budapesten, a székes főváros törvényhatósági 
bizottságának 1898. évi május hó 4-én — és folytatva 
5-én tartott közgyűléséből.

Matuslca s. k. 
h. p o lg á rm este r.

I p a r ü g y e k .
A kereskedelmi miniszter a budapesti mészáros- 

ipartestület elnökének, Schubert Sándornak mészáros-ipar- 
igazolványát megsemmisítette.

Ebben az érdekes iparjogi kérdésben döntött a ke
reskedelmi miniszter, mint harmadfokú iparhatóság. — 
A fővárosi tanács határozatával egybehangzóan döntött 
abban a kérdésben, hogy a képesítés kimutatásának fel

tételéhez kötött mészáros-ipart gyakorolhatja-e saját sze
mélyében, üzletvezető alkalmazása nélkül az, ki üzlet
vezetővel nvolez év óta lölvtat ilven üzletet, de sem ta- 
noncz, sem segéd nem volt.

A miniszter végérvényesen kimondotta, hogy nem 
és ezzel az 1881-iki ipartörvénynek egy homályos tételét 
világította meg.

Az iparos világot és az országnak kétszáznál több 
ipartestületét igen érdeklő esel a következő :

Schubert Sándor, a ki időközben a budapesti mészá- 
ros-iparleslülelnek igen tevékeny és buzgó elnöke lett, 
1898. évi április hóban Horváth János dr. ügyvéd és 
mészáros-ipartestületi iparhalósági biztos utján bejelen
tette az 1. kertdeli elöljáróságnál, mint iparhatóságnál, 
hogy a Szentháromság-utcza 3. számú házban mészaros- 
iparl kíván gyakorolni.

Az elöljáróság ezt tudomásul vette és az ipaj’igazol- 
ványl kiadta.

Az ipartestület azonban más véleményen volt és 
tiszteletreméltó őszinteséggel fölfolyamodást adott be az 
akkor még alelnök ügyében telt, szerinte sérelmes ható
sági intézkedés ellen, mely elbírálásra a fővárosi tanács 
ele került.

A tanács, 1898. évi augusztus hó 29-én hozott, 26,847. 
szánni határozatával megsemmisítette az elsőfokú intéz
kedést és utasította az 1. kerületi elöljáróságot, hogy a 
Schubert Sándor részére kiadott iparigazolványt haladék
talanul vonja he.

Határozatának megokolásáhan kifejti a tanács, hogy 
Schubert Sándor a mészáros iparra nézve, saját szemé
lyében, a megkívánt képesítéssel nem bir és így azt az 
1881. évi XVII. (ipar; törvény 8. §-a értelmében csakis 
kellően képesített üzletvezető alkalmazása mellett gyako
rolhatja. Ezzel szemben — igy szól a határozat — azon 
körülmény, hogy Schubert Sándor 1891. évi október hó 
14-től képesített üzletvezető alkalmazása mellett mészá
ros-ipart folytatott, ő ezen ipar önálló, képesített üzlet
vezető alkalmazása nélkül való gyakorolhalására sem az 
ipartörvény 9. §-a, sem pedig a tanácsnak ezen szakasz 
alapján 1887. november 10 ikén 38,371. szám alatt ho
zott határozata alapján nem képesíti, miután az ipar- 
törvény 9. §-a csupán a törvény életbeléptét követő 3 
éven belüli időtartamra nézve engedte meg azon eny
hébb intézkedést, hogy ezen időn belül képesítéshez kö
tött ipar önálló űzhetéseért folyamodók csupán azt le
gyenek kötelesek alkalmas módon igazolni, miszerint 
szakhavágó műhelyben szakhavágó munkával két éven 
ál foglalkoztak.

Az érdekelt fél ez ellen is fölebhezett, mire a ke
reskedelemügyi miniszter következően döntött:

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 87976/III. 98. 
szám. Budapest székes-főváros tanácsának. Schubert Sán
dor budapesti lakos, mészáros mesternek mészáros ipar
igazolvány kiadása iránti kérelme tárgyában a város ta
nácsa részéről mull évi augusztus hó 29-én 26,847. sz. a, 
hozott s az elsőfokú iparhatósági határozatot megváltoz
tató másodfokú határozatot, mely a folyamodót kérelmé
vel elutasítja s a kiadott igazolvány bevonását elrendeli, 
Schubert Sándor részéről a törvényes határidőben be
adott fel folyamodás következtében felülvizsgálat alá vet
tem. Ennek eredményéhez képest az idézett másodfokú 
iparhatósági határozatot a felhozott indokokon kívül 
ezennel harmadfokulag még azért is helybenhagyom, 
mert még abban az esetben is, ha Schubert Sándor be
bizonyította volna azt, hogy műhelyében legalább három 
éven át szakhavágó munkával foglalkozott, sem lenne 
képesítése a törvénynek megfelelően igazolva, mert az 
1881. évi XVII. t.-cz* 6. gátiak (a melyre felebbező hi
vatkozik; helyes alkalmazása az, hogy saját személyére 
iparigazolvány annak adandó, a ki jogosult iparosnál
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jelentésével felterjesztett ügyiratokat megfelelő további 
eljárás végett leküldöm. Budapest, 189!). évi január hó 
lí-én. A miniszter i elvett: Csörgeő s. k„ államtitkár.

Az 1. kerületi elöljáróság akként intézte el az ügyet, 
hogy fölhívta Schubert Sándort, hogy a megsemmisített 
iparigazolványt 3 nap alatt annál inkább mutassa vissza, 
mert ellenkező esetben ellene a mészáros-ipar jogosulat
lan gyakorlása miatt az eljárást megindítja.

Pályázati hirdetm ény. A boldog emlékezetű néhai 
Frohner János úr egyletünknek 5000 forintot hagyomá
nyozott oly rendeltetéssel, hogy ezen tőke kamataiból 
évente egv előmenetelre törekvő pinczér, ezélja elérésé
ben segélyeztessék. A pályázati feltételek délutánonként 
az egyleti irodában megtekinthetők. Az esetleg igényt 
támasztó »egyleti tagok* ezennel felhivatnak, hogy pályá
zataikat (szabályszerűen fölszerelve, megjelölésével annak, 
hogy mily állás elnyerésére vagy üzletvételre van kilátá
suk) május 15-ig az egyleti elnökséghez beküld jék, me
lyek fölött a választmány a végrendelet értelmében titkos 
szavazás utján a vendéglős ipartársulat ellenőrzése mel
lett általános szótöbbséggel határoz. A pályázati dij f. é. 
június hó 7-én a hagyományozó elhalálozási évforduló
ján ki fog adatni.

A budapesti pinczér egylet nevében Gáal Andor elnök 
Rusznyák Ferencz titkár.

legtisztább egvenyes

legjobb aszta li- és üdítő ita l, 
kitűnő hatásúnak b izonyu lt köhögésnél, 
gégeba jokaá l, gyom or- és holyaghu- 

ru tná l.

Miittoili Henrik, Katlsbad és Budapest

A
■ - ■*’ c

-ma
t

LOWENSTEIN NI. (Mihály)

Kőbányai

Polgári Serfőző
részvénytársaság.

Szent-lstván-sör.
Polgár-sör.

- ^ 3  
- J

c z é g tu la jd o n o s  :

L O W E N S T E I N  F .  N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító, József fhg. 0 cs. és kir. fensége 
és Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg Ö kir. fensége 

udvari szállítója.

F ő ü z le t : 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 b o r t : 

Madeira, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos főraktár az

„Anglo Continenthal Thee Association“-nak 
legjobb fekete teákban, valódi Jamaika rum.

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

B A R H O  F E R E N C Z  F I A I
v a s á r u - ,  k o n y h a -  é s  h á z t a r t á s i s z e r - r a k t á r a

Budapest, IV., Városház-tér 4. és Calvin-tér 4. szám.
Ajánlják szállodás, vendéglős és kávés urak figyelmébe nagy raktárukat 
mindennemű konyha- és ház ta rtás i czikkekben, főzö-edónyekben, aszta lszerek
ben valamint taka rék- és aszta ltüzhe lyekben és mindennemű vaskályhákban.

Alapittatott 1832-ben 

Telefon összeköttetés

Föüzlet 54—23 sz.
Fióküzlet 63—65 sz.

Használt öreg edények becseréltetnek.
Árjegyzék bérmentve és ingyen.
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ELSŐ MAGYAR RESZVENYSERFOZODE
B U D A P E S T - K Ő B Á N Y Á N

Városi iroda: VIII. kerület, ESZTERHÁZI-UTCZA 6. szám.

—n -

j a n i j a :

ászok, király, márcziusi világos, márczinsi sötét „bajor mód“, udvari 
„pilseni mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint 

bak-söreit.
E z e n  a  l e g ú j a b b  t e c h n i k a i  b e r e n d e z é s e k k e l  f ö l s z e r e l t  s e r f ő z d é n k n e k  é v i  

g y á r t á s i  k é p e s s é g e  4 0 0 , 0 0 0  h e k t o l i t e r  é s  a z  é v e n k é n t i  e l a d á s  c i r c a  

3 0 0 , 0 0 0  h e k t o l i t e r t  t e s z e n .  A z  o r s z á g  m i n d e n  r é s z é b e n  s ö r r a k t á r o s o k  

á l t a l  v a g y u n k  k é p v i s e l v e ; n a g y o b b  r a k t á r a i n k  A r a d - ,  f e z e g e d - ,  M i s k o l c z - ,  

K o l o z s v á r - ,  N a g y v á r a d - ,  N y í r e g y h á z a - ,  T e m e s v á r -  é s  D e b r e c z e n b e n  

v a n n a k .

M l
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P E Z S G Ő CHAMPAGNER

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

11 H i i

Kitüntetések:
P a ris  1889. EZÜST-ÉREM. 
Nizza 1890. ARANY ÉREM. 

L issabon 1890. H ors C o n c o u rs  és 
NAGY DIPLOM

Tem esvá r, n a g y  a r a n y -é r e m .

a
' Auszeichnungen:

P a ris  1889. SILB. M EDAILLE
Nizza i8 9 0 . g ü l d . m e d a i l l e  

L issabon  1890. H o rs  C o n c o u rs  n n d  
GROSSES DIPLOM.

Tem esvár g r o s s e  g o l d . m e d a il l e

11 11 n

F ő k é p v i s e l ő k — G e n e r a l - V e r t r e t u n g :

R U D A é s B L O C H M A N N
B U D A P E S T ,  A k a d é m i a - u t e z a  1 6 .

»»»»»»
»»
»»



12 A b u d ap esti Szid ludasok , V endéglősök és K nresin  á ro su k  Ip u rtá rsu ln ln n n k  I j 'le s i lő je . 3 . szám .

b e ld n irn n  Mór kő- és kö n y v n y o m d ája  B udapest IV., K á ro lv -k ö r
ut 20.
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