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Jíevezetes esztendő.
Iparunk szempontjából birálgatva a lefolyt If)b2. 

évet, arra az eredményre jutunk, hogy bár üzleti éle
tünk mit sem javult, a pangás talán még nagyobb és ál 
talánosabb volt mint az előző rossz években, az 190 2. év 
mégis nevezetes esztendő marad iparunk történetében.

Nevezetessé teszi egyrészt az, hogy több fontos 
kérdés, mely ipartársulatunk, vagy az országos szövetség 
utján került napirendre, részben vagy egészben megol
dást nyert. Másrészt pedig oly nagy jelentőségű in
tézkedések és események fűződnek a lefolyt 1902. évhez, 
melyek iparunk jövőjében kedvező fordulatokat idézhet
nek elő.

Ilyen például az ipartörvény revíziójával kapcsolat
ban a vendéglős ipar képesítéséhez kötésének kérdése.

Eddig minden alkalommal röviden elbánt a kor
mány a képesítés kimondására irányuló kérelmünkkel; 
azonban a mull évben megújított sürgető felterjesztésün
ket érdemleges tárgyalásban részesítette, kijelentvén leira
tában, hogy kívánságunkat az ipartörvény revíziójánál 
figyelembe fogja venni.

Nagy vívmány iparunkra nézve azon legújabb hatósági 
intézkedés, mely szintén a mull évből ered, hogy az 
iparhatóságok nem adnak ki előbb szálloda- vagy ven
déglő iparra szóló engedélyt, mielőtt ipartársulatunk vé- 
leményes nyilatkozatát meg nem hallgatták.

Ezen uj eljárásnak köszönhetjük, hogy a főváros
ban gombamódra szaporodásnak indult zugszállodák szá
mának a növekedése elé gátat vethetünk.

Nem kevésbbé értékes vívmány az is, hogy a 
«Bodega» fogalma alá eső üzletek ipari szempontból, 
— az országos szövetség kérelme folytán, — kormány- 
rendelettel szabályoz tattak.

Nevezetes eseménye a múlt évnek a szállodások 
nemzetközi egyesületének budapesti közgyűlése.

Az ipartársulaté az érdem első fele, hogy a magyar 
vendéglős-ipar a múlt év alkonyán fényes sikert aratha
tott. Kényesnek jelöljük ama napokat, melyek alatt itt 
láttuk az egész világ szállodásainak és vendéglőseinek ja
varészét és alkalmunk nyílt bemutatni ellőttük a magyar 
szállodás és vendéglős-ipar fejlettségét, saját különleges
ségeivel együtt.

Érdem illeti az ipartársulat, mert elnöke által éve
ken át fáradozott azon, még a nemzetközi egyesületet 
megnyerte annak a tervnek, hogy egyik közgyűlését Bu
dapesten tartsa meg. Az által, hogy ezt elérnie sikerült, 
módot nyújtott és alkalmat szerzett arra, hogy a magyar 
vendéglős-ipar, a külföld hasonló iparának hivatott kép
viselői előtt brillírozhasson.

Hála és köszönet az ipartársulat zöméből alakult 
kiváló rendezőségnek, a megörökítésre érdemes jelenete
ben gazdag, mesteri rendezésért, mert valóban kápráza
tossá és minden résztvevő emlékezetében feledhetetlenné 
varázsolta a magyar vendéglős ipar e dicső napjait. Hála 
és köszönet az ipartársulat hazafiasán gondolkozó tag
jainak, mert áldozatkészségükkel lehetővé tették azt, 
hogy a magyar becsület a külföld előtt ismét nagyban 
emelkedett.

Es ez utolsó mondatnál álljunk meg egv kissé és 
elmélkedjünk, mert akadlak olyanok — még a sa jtó emberei 
közül is — a kik tetszelegtek annak a véleménynek ter
jesztésében, mintha a vendéglősök nagy áldozatkészsége 
hiábavaló, czéltalan dolog lett volna.

Jogunk volna azt kérdezni: kinek van abba bele
szólása, hogy a vendéglősök testületé miként fogadja 
vendégeit ?

Azonban csak csodálkozásunkat fejezzük ki a fölött, 
hogy a gáncsolódók jobbik érzése nem súgta meg nekik, 
hogy a vendéglősök önköltségen maguk végezték el jó 
sikerrel azt a hazafias munkát — a mit különben az or
szág érdekében a kormánynak kelleti volna közkölt
ségen elintézni — midőn a magyar bortermelés és 
kereskedelem jó hírén esett nagy csorbát, a mennyire 
lehetett, kiköszörülték, s a felőlünk és viszonyaink felől 
táplált sok balvéleményt eloszlatták.

Ez is van akkora érdem, hogy ha a hozott áldozatnak 
egyéb közhasznú eredménye nem is lenne, akkor is büsz
kén mondhatjuk: jól zártuk le az elmúlt esztendőt. Adja 
Isten, hogy az uj esztendő még iobjüiü^áródjék.
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Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten, 1902. deczember 

hó 2-án a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs
márosok ipartársulata üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, id. Kammer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Wirth Ferencz alelnök, Mehringer Rezső 
pénztárnok, Kommer Ferencz, Kramer Miksa, Erist Fe
rencz, Fürst Tivadar, Vincze Lajos, Lippert Lajos, Wil- 
burger Károly, Prindl Nándor, Bokros Károly, Förster 
Konrád, Müller Antal választmányi tagok, Dr. Solti Ödön 
ügyész. Poppel Miklós titkár.

Távollétüket igazolták: Maloschik Antal, Petánovits 
József, Nősek Ignácz, Ebner Ferencz.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Förster Konrád, és Kommer Ferencz urat kéri fel.

II. Felolvastattak a november 17-iki választmányi 
ülésről és a november 4-iki rendkívüli közgyűlésről fel
vett jegyzőkönyvek.

A felolvasott jegyzőkönyvek hitelesíttettek.
III. Elnök a november 17-iki jegyzőkönyv Ill ik pont

jában foglalt határozatra vonatkozólag megjegyzi, hogy az 
iparengedély kérvények véleményezése czéljából alakított 
bíráló-bizottságba megválasztott bizalmi férfiak megválasz
tatásukról és feladatukról kellő módon értesíttetnek s a 
bírálat tárgyát képező kérvényekről nyilvántartás vezettetik.

Helyeslőleg tudomásul vétetett.
IV. Bemutattatok Potzmann Mátyás ipartársulati tag 

levele, melyben panaszt emel az engedély nélkül nyitott 
bormérések ellen.

A kérdéshez többen hozzá szólnak, mindannyian fel
említve azt a törvényellenességet, hogy mindenfelé talál
hatók engedély nélküli bormérések.

Elnök erre megjegyzi, hogy az ipartársulat csak ak
kor tehet a pénzügyminisztériumnál, vagy a pénzügyigaz- 
gatóságnál lépéseket az italmérés terén tapasztalható vissza
élések miatt, ha a név és üzlethelyiség megjelölése mel
lett konkrét eseteket juttatnak a tudomására.

Tudomásul vétetett.
V. Bemutattatok:
a székesfővárosi kisvendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulatától érkezek tudósítás, mely szerint a társulat 
alapszabályai jóváhagyást nyertek, minél fogva hivatalos 
működését megkezdte;

a IV. kerületi elöljáróság 29,017. j 902. számú határoza
tával érkezett kereskedelemügyi magy. kir. miniszteri 
0377.[902. Vili. számú körrendelet a székesfőváros területén 
fennálló ipartestületek által gyakorolt munkaközvetítés 
szabályozása tárgyában;

a folyó évi október hó 18.19. és 20-ik napján Nagy- 
Váradon tartott, VI. országos ipartestületi gyűlés határo
zatából megalakított «Ipar testületek országos szövetsége* 
érdekében kibocsájtott felhívás.

Mindhárom bejelentés tudomásul vétetett.
VI. Bemutattatok a budapesti kávés ipartársulattól ér

kezett, az ipartársulat elnöke Némái Antal 25 éves ipartár
sulati tagságának évfordulója alkalmából, folyó évi deczem
ber 10-én rendezendő jubiláris ünnepre szóló meghívó.

Elnök kívánatosnak tartja, hogy a lakomán ipartár
sulatunk tagjai közül minél többen vegyenek részt.

Tudomásul vétetvén, Elnök uron kívül mint részt
vevők a következők jelentkeztek: id. Kammer Ernő, Mül
ler Antal, Lippert Lajos. Förster Konrád, Kommer Fe
rencz, Bokros Károly, Kramer Miksa, Dr. Solti Ödön, 
Glück Frigyes, Stadler Károly, miről a budapesti kávés 
ipartársulat átiratban érlesíttetik.

VII. Tárgyaltattak a segély iránti kérvények.
A beérkezett kérvények elbírálása alapján Edelmann 

Edének 10 korona. Gruber Gotthárdnak 10 korona, özv. 
Oláriu Dénesnének 10 korona segély az ipartársulat pénz
tárából, özv. Marczinka Ferencznének 10 korona, özv.

Tüzes Márlonnénak 10 korona, Tóth Jánosnak 10 korona 
segély a rendelkezési alapból engedélyeztetett.

özv. Brutovszky Mária, özv. Gágel Józsefné, Geltin- 
ger Józsefné, Ketterer Mátyás, Kovács József, Pomikalszky 
János és Udvaros János, tekintettel arra, hogy valameny- 
nyien a szegények házában vannak elhelyezve, ezúttal 
segélyben nem részesülnek, hanem kérvényeik esetleg a 
Dreher alapítványi kamatok kiosztása alkalmával fognak 
figyelembe vétetni.

Kohn Márkus, minthogy az ipartársulatnak egyálta
lán nem volt tagja, segélyre nem tarthat igényt.

VIII. Kramer Miksa bejelenti, hogy legközelebb 
lesz az iparhatósági megbízottak választása Indítványozza, 
hogy az ipartársulat a választás érdekében felhívást in
tézzen a vendéglősökhöz.

Az indítvány elfogadtatván, elnök javaslatára elha
tároztatott, hogy a felhívás az Értesítőben fog közé tétetni.

IX. Bokros Károly felemlíti azt a sajnálatos körül
ményt, hogy rendkívül sok a kéregető pinezér. Ezen a 
jövőre nézve úgy vél segíthetni, ha a pinezérek valameny- 
nyien beiratkoznak a nyugdíj egyesületbe. Szükségesnek 
tartaná, ha ez érdemben az ipartársulat hivatalos lapjá
ban felhívás bocsáttatnék ki.

Bokros Károly javaslata helyesléssel fogadtatván, 
elhatároztatott, hogy a pinezérekhez a nyugdíj egyesületbe 
való belépés iránt az Értesítőben felhívás bocsájtandó ki.

X. Elnök bejelenj, hogy Mártonffy Márton min. oszt. 
tanácsos, orsz. iparoktatási főigazgató tiszteletére, köz- 
szolgálatának 30-ik évfordulója alkalmából, legközelebb 
valamely ünnepség rendeztetik.

Illőnek tartja, hogy a jubileumi ünnepen az ipartár
sulat is képviselve legyen, mert az ünnepelt a vendéglős 
szakiskola körül is érdemeket szerzett magának. A mó
dozatok közelebbi meghatározását a Glück Frigyes iskola 
felügyelőbizottsági elnökkel való értekezéstől teszi függővé.

A választmány örömmel fogadja az elnök javaslatát 
és elhatározza, hogy Mártonffy Márton jubileumi ünnepén 
az ipartársulat is képviselve legyen.

XI. Elnök előadja, hogy a napirend szerint a «Buda
pesti pinezér egylet* és a «Magvar országos pinezér egye
sület* vitás ügye következik tárgyalásra.

Bejelenti, hogy a budapesti pinezér egyesület régi 
tagjaiból alakult mozgalmi bizottságnak egy küldöttsége 
az ülésben való megjelenésre kér engedélyt, hogy az idő
közben történtekről szóbelileg tájékozási nyújthasson.

A választmány a küldöttség megjelenését készséggel 
fogadja.

A három tagú küldöttség Mitrovátz /Xdoll vezetése 
alatt az ülésteremben megjelenik. A küldöttség vezetője 
előadja, hogy a budapesti pinezér egyesület nevében de
czember hó fi-án délután 3 órára újból közgyűlés hivatott 
egybe, habár a kormány a február 24-én tartott közgyűlés 
ellen benyújtott felebbezés kérdésében még nem döntött 
minélfogva szóló a kitűzött közgyűlést ismét szabálytalan
nak mondja.

A választmány, mielőtt az ügy érdemleges tárgyalá
sába bocsátkoznék, felolvastatja a magyar országos pin
ezér egyesület négy rendbeli átiratát és a budapesti pin
ezér egylet régi tagjaiból alakult mozgalmi bizottság két 
rendbeli emlékiratát.

Az iratok felovasása után hosszabb eszmecsere fej
lődvén, teljes egyetértéssel kimondatott, hogy az ipartár
sulat a budapesti pinezér egylet feloszlatását, vagyis az 
országos egyesületbe való beolvadását mindenáron meg
akadályozni igyekezik.

Mielőtt azonban az illetékes hatóságnál lépéseket 
lenne, czélszerűnek tartja a békés kiegyenlítést megkísér
teni, s e végből elhatározza, hogy az ipartársulat helyi
ségében folyó hó 4-én délután 4 órakor értekezletet tart, 
melyre úgy az országos pinezér egyesület hat tagját, Szűcs 
Lajos elnök utján, valamint a mozgalmi bizottság hat tag-
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ját is tanácskozásra hívja, hogy a felmerült egyenet
lenségek esetleg békés utón megoldásra jussanak.

Több tárgy nem lévén az ülés befejeztetett. Kmft.

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten 191)2. évi deczem
ber bő 4-én a budapesti szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirtb Ferenez 
alelnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Glück Frigyes, 
Vincze Lajos, Kramer Miksa, Kommer Ferenez, Petano- 
vits József, Müller Antal, Lippert Lajos, Ebner Ferenez, 
Bittner Alajos. Prindl Nándor, Tóth József, Schnell Jó
zsef, Bokros Károly választmányi tagok, dr. Solti Ödön 
ügyész, Poppel Miklós titkár, továbbá külön meghívás 
folytán a budapesti pinezéregylet régi tagjaiból alakult 
mozgalmi bizottság hat tagú küldöttsége Mitrovátz Adolf 
vezetése mellett.

Távollélöket igazolták : Krisl Ferenez, Fürst Tivadar, 
Nősek Ignátz, Sperl Flóris.

I. Elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést 
és a jegyzőkönyv hitelesítésére Petanovits József és Mül- 
ler Antal urat kéri fel.

II. Bejelenti, hogy az országos pinczér-egylet kép
viselői, habár az ipartársulat meghívását még 2-án este 
megkapták, nem jönnek el a mai értekezletre. Azonban 
levelet kapott az egyesület elnökségétől, melyben az a 
kérelem foglaltatik, hogy Szüts Lajos elnököt és Kalmár 
Fábián titkárt folyó hó 4-én, csütörtökön délelőtt 11 óra
kor magán lakásán fogadja.

Minthogy e levélre azt válaszolta nekik, hogy kérel
müket más irányú elfoglaltsága miatt nem teljesítheti, 
ennélfogva egy második levélben azt kérték nevezettek, 
hogy az értekezlet folyó hó 6-án szombaton délelőtt 10 
órakor lartassék meg, mert ők az ipartársulat meghívá
sát későn kapták s e miatt a mára kitűzött értekezleten 
nem jelenhetnek meg.

Felkéri tehát a választmányt, határozzon mindenek
előtt azon kérdés fölött, hogy mindezek ellenére meg
tartható-e az értekezlet?

A választmány az országos pinezéregyesület elnök
ségének alaptalan kifogását csupán kibúvónak tekinti és 
elhatározza, hogy az értekezletet nevezett egyesület kép
viselőinek jelenléte nélkül is megtartja.

Elnök e határozat következtében megjegyzi, hogy a 
mai ülésben többen vannak jelen, a kik a deczem- 
ber 2-iki ülésben — midőn a napirendre tűzött ügy 
már tárgyaltatott — nem vettek részt; minélfogva szük
ségesnek tartja az ügyet ismertetni és előadja a buda
pesti pincér-egylet és az országos pincér-egylet között 
fölmerült egyenetlenség történetét. A saját meggyőződése 
gyanánt hozzáfűzi, hogy az országos egyesület vezetői 
mindenféle szabályellenes dolgokat követtek el. Idegen 
elemeket vettek fel az egyesületbe. Azoknak segítségével 
megszerezték maguknak a többséget és elhatározták a 
két egyesület egybeolvadását. A budapesti pinezéregylet 
tagjait megfosztották szerzett jogaiktól. Nem fogadnak el 
tőlük tagsági dijakat a régi egylet javára, igy akarják 
őket az uj egyesületbe való belépésre kényszeríteni. Pedig 
az egybeolvadásra vonatkozó közgyűlési határozatot a 
székes-főváros tanácsa a hatósági vizsgálat alapján meg
semmisítette. A szabálytalan közgyűlési határozat ma 
sem jogerős, mert a kormány fog benne dönteni, s az 
országos egyesület mégis kifizetéseket teljesít a budapesti 
pinezéregylet vagyonából. A maga részéről mindezt tör
vényellenes eljárásnak tartja.

Glück Frigyes azok után, a miket hallott, lehetetlen
nek mondja a békés kiegyezést. Mert ha csakugyan köl
tekezés történt a budapesti pinezéregylet vagyonából, ak
kor ebben az ügyben esetleg bíróság fog ítélni s ebből

majd azokra is kellemetlenség származhatnék, akik most 
békés utón egyezséget kötnének.

Szerinte most legelső kötelessége legyen a budapesti 
pinezéregylet régi tagjainak tiltakozni az ellen, hogy a 
legközelebbi közgyűlést az országos egyesület jelenlegi 
elnöke vezesse, hanem hatósági biztos kiküldését kérjék.

Tiltakozzanak továbbá az ellen is, hogy az alap
szabályban foglalt világos rendelkezés ellenére felvett uj 
tagokat szavaztassák és követeljék a budapesti pinczér- 
egylet helyreállítását, esetleg az egyesület vagyonúnak zár 
alá helyezését.

A választmány, mindezek alapján elhatározza, hogy 
az országos pinezér egyesület elnökségének kívánságát 
nem teljesíti, vagyis újabb értekezletet nem tűz ki, mert 
nevezettek a mai értekezletre szóló meghívót idejekorán 
megkapták s igy módjukban lett volna megjelenni.

Továbbá elhatározza, hogy az ipartársulat mindazon 
tagjai, a kik a budapesti pinczér-egyletnek tiszteletbeli 
tagjai, a folyó évi deczember hó 6-án, szombaton dél
utánra kitűzött pinezér egyesületi közgyűlésen megjelenje
nek és alapszabályadta joguknál lógva az ott történendőket 
figyelemmel kisérjék, sőt a könyvekbe és számodásokba 
is betekintsenek.

III. Elnök bejelenti, hogy Glück Frigyes 500 koronát 
adott át az ipartársulat kezelésébe, mint Szemere Miklós
nak a szakiskola javára tett adományát.

A választmány hálával fogadja e szép adományt és 
Glück Frigyes javaslatára elhatározza, hogy az ipartársu
lat ezen adományt, mint Szemere alapítványt fogja kezelni, 
s rendeltetését a szakiskola felügyelő bizottságának elő
terjesztéséhez képest fogja megállapítani.

A nemes adományozóhoz pedig az ipartársulat nevé
ben köszönő átiratot intéz.

IV. Elnök bejelenti még, hogy Müller Antal kartárs 
30 koronát adott át neki a menedékhely alap javára.

A választmány ezen adományért is hálás köszönetét 
nyilvánítja.

V. Bemutattatott a Mártonlfy Márton miniszteri osz
tálytanácsos, országos iparoklatási főigazgató közszolgálatá- 
nak3l)-ik évfordulója alkalmából 1902. évi deczember hó 8-án 
délelőtt 11 órakor a székesfőváros közgyűlési termében 
tartandó ünnepi ülésre, továbbá a Boyal szállodában dél
után 3 órakor rendezendő diszebédre szóló meghívó.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy az ünnep
ségen az ipartársulat részéről Elnök ur, Glück Frigyes, 
Müller Antal, Petanovits József és Bokros Károly urak 
vesznek részt.

VI. Glück Frigyes buzdító beszédet intéz a választ
mányhoz aziránt, hasson oda, hogy minél több szaktárs irat
kozzék be az országos iparegyesületbe.

Szerinte kötelessége ez az ipartársulat tagjainak, egy
részt, mert máris sok tekintetben hálával tartoznak az 
országos iparegyesületnek. De másrészt meg hasznukra 
is fog válni, mert az iparegyesületben rendkívül érdekes 
és tanulságos ipari felolvasások tartatnak.

Helyesléssel tudomásul vétetett.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befe

jeztetett. Kmft.

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1902 december 
22-én a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulatának üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Kammer Ernő 
tiszteletbeli elnök, Mehringer Bezső pénztárnok, Lippert 
Lajos, Wilburger Károly, Vince Lajos, Kramer Miksa, 
Petánovits József, Krist Ferenc id., Ehm János, Prindl 
Nándor, Bokros Károly, Schnell József, Förster Konrád, 
Müller Antal, Stadler Károly, Kommer Ferenc választ
mányi tagok, dr. Solti Ödön ügyész, Poppel Miklós titkár.

Távollétüket igazolták: Burger Károly, Fürst Tivadar.
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I. Elnök üdvözli a jelenlevőket, az ülést megnyitja 
és a jegyzőkönyv hitelesitésére Krist Ferenc és W ilb u r -  
ger Károly urai kéri fel.

Azután pedig mély meghatottsággal jelenti, hogy az 
ipartársulat érdemes alelnöke: Wirth Ferenc meghalt.

Emlékezésben ismerteti és méltatja a volt alelnök 
sok évi fáradhatatlan munkásságát és az ipartársulat ügyei 
iránt mindenkor tanúsítóit lelkesedését, mely még utóbbi 
időben, folytonos betegeskedése közben sem hagyta el. 
Továbbá bejelenti, hogy az elhunyt ravatalai a az ipar
társulat nevében koszorút helyeztetett. Végül indítvá
nyozza, hogy a gyászoló özvegyhez az ipartársulat rész
vétiratot intézzen.

A választmány az ipartársulat alelnökének elhalálo
zását mély fájdalommal veszi tudomásul és elhatározza, 
hogy a gyászoló özvegyhez részvétiratot intéz. Az elnök 
urnák a temetés tekintetében tett intézkedését helyeslő- 
leg és köszönettel veszi tudomásul.

II. Elnök bejelenti, hogy örömhírrel is kedvesked
hetne a választmánynak, amennyiben igazán őszinte öröm
mel tudatja, hogy Bokros Károly választmányi tag leánya 
tegnapelőtt tartotta esküvőjét. Meggyőződése, hogy a vá
lasztmány tetszésével találkozik, midőn Bokros Károlynak 
és az uj házaspárnak ezúttal is sok szerencsét kíván.

A választmány, örömének, Bokros Károly lelkes éljen
zésével ad kifejezést s elhatározza, hogy az elnök ur 
által tolmácsolt üdvözlet a mai ülés jegyzőkönyvébe be
vétessék.

III. Felolvastatott az 1902. évi deczember hó 2-án 
tartott ülésről felvett jegyzőkönyv, valamint a december 
hó 4-én tartott ülésről felvett jegyzőkönyv is.

Mindkét jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hitelesít
tettek, valamint hitelesíttetett az 1902. évi november hó 
17-én tartott ülésről felvett jegyzőkönyv is.

IV. Elnök a felolvasott jegyzőkönyvben foglaltakra 
vonatkozólag jelenti, hogy Némái Antalnak, a budapesti 
kávés ipartársulat elnökének jubiláris ünnepén a neve
zett ipartársulat meghívása folytán, ipartársulatunk ré
széről számosán részt vettek. () azonban nem jelenhetett 
meg az ünnepen, mert akkoriban beteg volt s e miatt 
fia átal képviseltette magát. Indítványozza, hogy az ipar
társulat Némái Antalnak üdvözlő iratot küldjön.

Helyesléssel fogadtatván, elhatároztatott, hogy Némái 
Antalhoz az ipartársulat nevében üdvözlő irat intéztes 
sék.

V Müller Antal a december 1-iki jegyzőkönyv vég
pontjában foglaltakra vonatkozólag azt indítványozza, 
hogy a jelen ülésben már is Írassanak össze mindazok, 
a kik az országos iparegyesületbe belépni óhajtanak.

Ezen indítvány helyeslés mellett elfogadtatván, az 
országos iparegyesületbe belépő tagok gyanánt nyomban 
jelentkeztek : Ehm János, Förster Konrád, Schnell József, 
Mehringer Dezső, Bokros Károly, I ippert Lajos, Kammer 
Ernő, Prindl Nándor, Krist Ferenc id., Kramer Miksa, 
Wilburger Károly.

Ennélfogva elhatároztatott, hogy az országos ipar
egyesületnek a jelentkezők névjegyzéke átirat kíséretében 
megküldendő.

VI Elnök a budapesti pinczéregylet december 4-iki 
közgyűlésére vonatkozólag előadja, hogy azon ő és Glück 
Frigyes, valamint Lippert Lajos és Bokros Károly is 
megjelentek.

A közgyűlésen részt vett mintegy 170 pinezér s mind
annyi ellene nyilatkozott annak a tervnek, hogy a buda
pesti pinczéregylet az országos pinezéregyesületbe be
olvadjon.

Azonban határozatot nem hozhattak, mert az egylet 
feloszlatása kérdésében hozandó határozathoz az alapsza
bályok értelmében a tagok 3/i részének jelenléte kíván
tatik. Szerinte a budapesti pinczéregylet régi híveinek

folytonos éberséggel kell az eseményeket kísérniük, mert 
ő a mostani vezetők eljárását nem tartja őszintének.

Stadler Károly előadja, hogy a budapesti pinczér
egylet érdekében Glück Frigyessel egyetemben jártak 
Gullner Gyula államtitkárnál s az egylet régi tagjai közül 
Mitrovátz Adolf volt velők.

Az államtitkár előtt részletesen elmondták a történ
teket, kérvén tőle gyors intézkedést, különösen pedig azt. 
hogy az egylet vezetésére hatósági biztost rendeljen ki,

Az államtitkár igen szívesen fogadta őket, érdeklő
déssel hallgatta az ügy történetét és készséggel Ígérte, 
hogy szigorú vizsgálatot fog tartani.

Müller Antal megjegyzi, hogy ő Gullner államtit
kárnak előre bejelentette a küldöttséget s az államtitkár 
már akkor kijelentette, hogy igen szívesen fogadja a 
küldöttséget.

Elnök köszönetét mond Stadler Károlynak a kül
döttség sikeres eljárásáért.

Azután elmondja, hogy a legutóbb összehívott köz
gyűlésen jelen volt hatósági közegek mind figyelmeztet
ték az egylet mostani vezetőségét, hogy a régi tagoktól 
fogadják el a járulék befizetéseket és állítsák rendes 
működésbe a régi egyletet.

Minthogy ez még mindig nem történt meg, azt a 
kérdést veti fel: mi történjék most a Frohner-alapitvány- 
nyal; az ipartársulat jubileumi alapítványával; és a buda
pesti pinczéregylet részére szegény gyermekek felruházása 
czéljaból évenként engedélyezni szokott 80 koronás ado
mánynyal, továbbá a bálügyben.

A választmány — Stadler Károly azon észrevétele 
után — hogy az említett dolgok mind kizárólag a buda
pesti pinczéregyletet illetik, és csakis annak szólnak, el
határozta, hogy mindezen ügyekre vonatkozó intézkedését 
függőben tartja mindaddig, i n ig  az egylet ügyei rendezve 
lesznek.

Elnök azon véleményét fejezi ki, hogy a bálügyben 
a budapesti pinczéregylet régi tagjaiból alakult mozgalmi 
bizottsággal kellene tárgyalni.

Stadler Károly megjegyzi, hogy a budapesti pinczér
egylet nem szűnt meg, s igy a mozgalmi bizottsággal nem 
mint csoporttal, hanem mint az egylet megbizottaival kell 
tárgyalni.

A választmány erre elhatározza, hogy a bálügyben 
a mozgalmi bizottsággal, mint a budapesti pinczéregylet 
képviselőivel bocsátkozik tárgyalásba, s mindenek előtt 
felhívja a bizottságot, hogy jelölje meg azon czélt, melyre 
a bál jövedelmét fordítani akarja.

A választmány körében ezúttal határozottan kifeje
zésre jut azon óhajtás, hogy a budapesti pinczéregyletet 
mielőbb vissza kell helyezni rendes működésébe, azonban 
az országos pinczéregylet létesülését is elő kell mozdítani

Dr. Solti Ödön ipartársulati ügyész éppen megérke
zik, mire Bokros Károly választmányi tag azzal a kérdés
sel fordul hozzá, hogy jogi tanácsosa-e még az országos 
pinezéregyesületnek, mert szerinte összeférhetlenség forog 
fenn, amennyiben az ipartársulat rosszalja az országos 
pinezéregyesület mostani vezetőinek eljárását?

Dr. Solti Ödön azt válaszolja, hogy már lemondott 
volna, de éppen Gundel János ipartársulati elnök úr fel
szólításának engedve marad meg a helyén addig, mig a 
két egyesület ügye tisztázva lesz.

Elnök visszatérve a bálügyre, indítványozza a bál- 
bizottság megalakulását, és azt a kérelmet intézi Pelanovits 
Józsefhez, hogy a rendezőbizottság elnöki tisztét, a bál 
sikere érdekében ez évben is elvállalni szíveskedjék.

Müller Antal azt indítványozza, hogy Petanóvits Jó
zsefet egyszer s mindenkorra meg kell választani a ren
dező bizottság elnökéül.

A választmány Pelanovits Józsefet zajos és lelkes 
éljenzés mellett mindenkorra megválasztotta a bál ren
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dezőbizottság elnökéül, a ki e tisztséget — némi szabad- 
kozás után — el is fogadta.

VII. Bemutattatott a temesvári vendéglős ipartársulat 
levele, melyben az a kérelem foglaltatik, hogy a szövetség 
közgyűlése 1903 évben Temesváron tartassák meg.

Tudomásul vétetvén, intézkedés végeit átengedtetik 
az országos szövetség elnökségének.

VIII. Felolvastatott a debreczeni vendéglős szakis
kola felügyelő-bizottságának rendkívül lelkeshangu levele, 
melyben a bizottság megköszöni Gundel János ipartársu
lati elnöknek az iskola megnyitásán történt közreműkö
dését.

Örömmel vétetett tudomásul.
IX. Felolvastatott a Berlinben, folyó évi deczember 

hó 4-én a Dressel-féle vendéglőben lakomázó társaság 
üdvözlő levele. A társaság e levélben hálával emlékezik 
vissza a Nemzetközi egyesület nagygyűlése alkalmából 
Budapesten töltött felejthetetlen szép napokra.

Örömmel vétetett tudomásul.
X. Bemutattatott a VI. kér. elöljáróság 1902. évi no

vember hó 27-én kelt 52.600/902. sz. határozata, mely 
szerint Hajós Gyula helybeli lakost, szálloda engedély 
iránti kérelmével az ipartársulat véleményes nyilatkozata 
alapján elutasította.

Tudomásul vétetvén, elhatároztatott, hogy minden 
hasonló határozat az «Értesítő* utján közzé teendő.

XI. Bemulattatott a budapesti füszerkereskedők moz
galmának végrehajtó bizottzágától érkezett körlevél, mely- 
lyel megküldi a kereskedelemügyi miniszterhez intézett 
emlékiratukat.

Tudomásul vétetett.
XII. Bemutattatott a «Mayer» és <József» árvaházak 

bizottmányának a karácsonyfa érdekében kibocsátott kör
levele.

Tudomásul vétetett.
XIII. Bemutattattak a segély irányi kérvények.
A kérvények elbírálása alapján özv. Bernhard Jó

zsefnének 20 korona, özv. Lippel Mátyásnénak 10 korona, 
özv. Follander Jánosnénak 10 korona, Varsányi Annának 
10 korona, Fleischmann Edének 10 korona, Balanek An
talnak 10 korona és Tiszer Józsefnének 10 korona segély 
engedélyeztetett.

XIV. Stadler Károly indítványt tesz alkalmasabb 
ipartársulati hivatalos helyiség bérlése iránt, s indítványát 
bővebben indokolja.

Elnök megjegyzi, hogy már történtek ebben az irány
ban lépések, de eddig eredménytelenül.

A választmány egy alkalmas helyiség felkutatására 
a Krist Ferencz, Bokros Károly és dr. Solti Ödön urakból 
alakított bizottságot kéri fel.

XV. Elnök bejelenti, hogy több tárgy nincsen a napi
renden. A választmány tagjainak boldog ünnepeket kí
vánva, az ülést berekeszti.

A választmány tagjai az elnököt éltetve távoznak.
Kmf.

Hatósági végzések.
Budapest székesfőváros VI. kér. elöljárósága. 29,017|1902. 

M á s o la t ,  Kereskedelemügyi magy. kir. miniszter
6377 Vili. sz. A. Budapest székesfőváros tanácsának. A 
székesfőváros területén fennálló ipartestületek által gya
korolt munkaközvetítés tárgyában folyó évi szeptember 
hó 3-án 121,240. sz. a. kelt felterjesztésére, az iratok 
visszaküldése mellett értesítem a tanácsot, miszerint az 
egyes ipartestületeknek az az eljárása, hogy saját tagjaik 
részére díjtalanul munkaközvetítéssel foglalkoznak nem 
esik kifogás alá, e munkaközvetítés azonban a fent emlí
tett korlátokon túl nem terjedhet. Miután pedig az idézett

jelentéssel felterjesztett iratok szerint a budapesti borbély- 
és fodrász-iparlestület nemcsak a budapesti iparosok, 
tehát saját tagjai, hanem az ipartestület megkereső 
vidéki mesterek részére is közvetít munkásokat s ennek 
fejében esetenként 2 korona díjat szed, felhívom a taná
csot, utasítsa nevezett ipartestületet, hogy a vidéki mes
terek részére eszközölt közvetítést szüntesse meg, illetve 
amennyiben ezt továbbra is folytatni kívánná, az 1884. 
évi XVII. t.-cz. 10. §-ának megfelelő iparengedélyt szerezze 
meg. Egyéb tekintetben a tanács idézett jelentését tudo
másul veszem. Budapesten, 1902. évi október hó 10-én. 
A miniszter megbízásából: Abcnyi s. k. miniszteri tanácsos

Budapest székesfőváros VI. kér. elöljárósága. 49,178(1902.
Tárgy: Wir.discb Adolfné szül. Kolb Ernesztina 

budapesti lakos bejelenti, hogy a VI. kér. Uj-utcza 29. 
számú házban szállodai ipart szándékozik űzni és erre 

iparengedélyt kér.
V. II. Folyamodó kérelmével a székesfőváros taná 

csának 1902. évi október hó 9-én 185,333 szám alatt ki
adott határozata alapján elutasítlatik, mert a megtartott 
eljárás során meghallgatott budapesti szállodások, stb. 
ipartársulatának 1902. évi október hó 27-én kelt átirata 
szerint folyamodó ezen ipar gyakorlásához az idézett 
tanácsi határozat értelmében megkivántató vagyoni és 
egyéni megbízhatósággal nem rendelkezik.

Ezen véghatározat a kézbesítést követő naptól számí
tolt 15 nap alatt megfelebbezhető.

Erről Windisch Adolfné szül. Kolb Ernesztina buda
pesti lakos (Vili.. Práler-utcza 12. sz.) és a budapesti 
szállodások stb. ipartársulata felzeten értesítendők.

Budapesten, 1902. november 2.

Budapest székesfőváros VI. kér. elöljárósága. 52,600(1902.
T árgy: Hajós Gyula kérvénye a VI. kér. Szerecsen- 

utcza 35. sz. házban létesítendő szállodára iparengedély
megadása iránt.

V. H. Folyamodó a székesfőváros tanácsának 1902. 
évi október hó 2-án kiadott 185,333 sz. határozata alapján 
kérelmével elutasítlatik.

Indokok: Az idézett tan. határozat értelmében a 
szállodások stb. ipartársulatától bekivánt jelentés szerint 
ám folyamodó ezen ipar gyakorlásához megkivántató 
vagyoni megbízhatóság tekintetében nem kifogásolható, 
mégis minthogy a nyitandó szálloda helyi viszonyainál 
fogva nem alkalmas arra, hogy a székesfővárosi idegen- 
forgalom igényeinek megfelelhessen, a fent említeti épület 
terjedelme és belső berendezése arra enged következtetni, 
hogy ezen szálloda a kéjelgést űző nők alkalmi találka 
helyéül fog felhasználtatni, amely feltevést megerősíti az 
ezen helyen levő eddigi szálloda üzeme is, folyamodó 
kérelmével el volt utasítandó.

Ezen véghatározat a kézbesítést követő naptól számí
tandó 15 nap alatt megfelebbezhető.

Erről Hajós Gyula budapesti lakos (VI.. Szerecsen- 
utcza 35. sz.) és a szállodások stb. ipartársulata felzeten 
érdesítendő.

Budapesten. 1902. november 27.

K ülönfélék .
Felh ívás i

Felhívjuk az ipartársulat l. tagjait, hogy az iparba 
tósági megbízottak választása iránt érdeklődjenek, a 
választásban — saját iparunk érdekében — cselekvőleg 
részt vegyenek !
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Az iparhatósági megbízottak feladatáról és hivatásá
ról szóló 1884. évi XVII. í-cz. (ipartörvény) megfelelő 
szakaszainak némelyikét, tájékozásul ide iktatjuk:

168. §. Az iparhatósági megbízottak feladata és hi
vatása, különösen a következő.

1. Véleményük meghallgatandó:
iparügyekben tervezett szabályrendeletek hozatalá

nál (20. §.) '
ipartestülelek alakításánál (122. §.), az ipartestület 

alapszabályainak megvizsgálásánál (128. §.), segédek és la- 
nonezokról szóló szabályzatok hozatalánál (140. §.);

véleményt adni mindazon iparügyi kérdésekben, 
melyekre nézve az iparhatóság bozzájok fordul;

felügyelni arra, hogy az iparhatóság állal az önálló 
iparosok, tanouczok és segédek lajstromai vezetésével 
megbízott közeg ezeket kellő rendben vezesse és rendet
lenség esetében az iparhatóságnál jelentést lenni;

meglátogatni időnként a tanoncziskolákat, s az ott 
tapasztaltakat az iparhatóságnak bejelenteni;

ellenőrizni a tanonczokat a műhelyekben, s a ta
pasztaltakat az iparhatóságnak bejelenteni.

169. §. Minden iparhatóság mellé 20 iparhatósági 
megbízott választatik.

172. §. Az iparhalósági megbízottakat az elsőfokú 
iparhatóság területén lakó iparosok (kereskedők) éven
ként választják.

LOWENSTEIN NI. (Mihályi
. .. fiitozegtulajdonos:

H O R V Á T H  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 u kir. fensége ^ 4 *

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

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

ajánlja nagy raktárát te
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi
nőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, 
hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és gg- 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé- k-hs- 
geket finom konyhák részére; főző bort :

Madeira, Marsalla, Sherryt

Harmincz éves magyar iparvállalat. Gyönyörű 
kiállítású füzetei kaptunk, melyben a Biegler József Ede- 
féle papirnemiigyár 30 éves története van megírva.

Ez a füzet, mely valóban mesteri munka, legjobban 
bizonyítja a gyár verseny-kégességét és életrevalóságát.

Midőn a gyárnak, 30 éves fennállása alkalmából 
örömmel gratulálunk, el nem hallgathatjuk ama hazafias, 
hő vágyunkat kifejezni: vajha sok ilyen iparvállalattal 
dicsekedhetnénk.

Élelmiszerek konzerválása. Az élelmiszereket, 
miként a tapasztalat bizonyítja, mesterségesen fejlesztett 
hidegben lehet legjobban eltartani ha olyan készülék áll 
rendelkezésünkre, mely kizárólag száraz hideget fejleszt,

A jégvermekben és sötét kamrákban tartott étel- és 
husneműek a nedves hidegtől megereszkednek, nyúlósak 
lesznek és meg is penészednek.

Mindezt meglehet akadályozni a folyékony szénsavas 
üzemre berendezett hűtő készülékkel, mely száraz és 
szagtalan hideget fejleszt.

Ily hűtő készülékek a dr. Wagner és társai egyesült 
gyárak mint betéti társaságnál, Budapesten, IX. kér. Tinódv- 
utcza 3. sz. alatt szerezhetők he.

Kimutatás. A budapesti (ipari) munkaközvetítő inté
zetnél bejelentett «pinczérek, csapos, borfiu és bérszol
gákra* vonatkozó kínálat és kereslet. Férfi munka kínálat: 
pinczér —, csapos és borii 1, bérszolga 1, kereslet: pinczér 
12, csapos és borfiu 20, bérszolga 19.

figyelmeztetés!
Figyelmeztetjük az ipartársulat t. tagjait, hogy 

az iparengedélyek és iparigazolványok kiváltására 
kitűzött, illetőleg a 84516/901. Vili. sz. kereskede
lemügyi miniszteri rendelettel meghosszabbított 
határidő az 1902. év végével lejárt.

A kinek még nincs iparengedélye, azt hala
déktalanul szerezze meg, mert különben birság 
alá esik.

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

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

**U jtsz fc ílib  égunjes

S E S M V í W t  

legjobb asztali- es üdítő ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gógebajoknál, gyomor- holyaghu- 

, rútnál.

Milltuui b e i l l i k ,  taiistíd u tudapul
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T Ö R L E Y  J O Z S .É s T 5?

PEZSGŐ CHAMPAGNER

L O U IS  F R A N C O IS  &  C o .
PROMONTOR.

11 II i i

Kitüntetések:
P aris  1889. ezüst-érem. 
Nizza 1890. arany érem. 

LÍS8abon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Tem esvár, nagy arany érem.

Auszeichnungen:
P aris  1889. silb. medaille

Nizza i8 9 0 . gold. medaille 
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Tem esvár grosse gold. medaille

ii 11 i i

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

R U D A  és B L O C H  M Á N  N
B U D A PEST, A k a d é m ia -u tc z a  16.

I
II
»»»)»>
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M indennem ű czé lo k ra  szo lgá ló

jé g s z e k ré n y e k e t,
sör- és borkimérő-készülékeket pinczevezetékkei m  a««km.
hűtőtelepeket és jéggyártó-berenőezéseket
(szénsavrendszerrel, melynél az üzemköltség elenyészőleg csekély, 

ha a hajtóerő már megvan) szállítanak:

D r. WÁGHER és TÁRSAI
— egyesült gyárak, mint betéti tá r sa s a ^  . .......—

B udapest, IX ., T in ó d y -u tc za  3*
BECS, XVIII. Bez., Schoppenhauerstrasse No 45.

S ta n io lk u p a k  g y á r . =  ? in c z e f e ls z e r e lé s i  c z ik k e k .  
Szikviz-gyár berendezések, © Kedvező fizetési feltételek.

Bárm elyik régi jégszekrény olcsón felszerelhető ta k a rék h iitő v e l.
- Prospektus ingyen és bérm entve. = = = = =

Első Magyar Részvény Serfőződe
BUDAPEST-KŐBÁNYÁN
------------F e n n á ll 1 8 5 4  ótn. =

Az 1900. évi p á ris i v illág k iá llitá so n  co llective a  legnagyobb  érem m el (G rand prix) k itü n te té s t  n y e rt.
D1SZOKMÁNY 1885. JU RY -TA G  1896

V á ro s i i r o d a :  V il i .  k e r ü le t ,  E S T E R H Á Z Y -U T C Z A  6 . s z á m .

Ajánlja: ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilseni 
mód“, kétszeres márcziusi világos és sötét, valamint bak-söreit, továbbá saját töl
tésű palaCZkSÖreit gözpasteurizáló készülékkel s a legújabb technikai berendezésekkel 

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

A z  o r s z á g  m in d e n  ré s z é b e n  s ö r r a k tá r o s o k  á lta l v a g y u n k  k é p v is e lv e ;  
n a g y o b b  r a k t á r a in k  A ra d - ,  S z e g e d - ,  M is k o lc z - ,  K o lo z s v á r - ,  N a g y v á ra d - ,  

N y í re g y h á z a - ,  T e m e s v á r -  és  D e b re c z e n b e n  v a n n a k .

Hordósör-megrendelés: Budapestre, te lefon-szám  5 2 — 5 9 . 
Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám  5 2 — 6 0 . 

Palaczksör-megrendelés : telefon-szám  5 6  —58.

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