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Egész évre szóló hirdetéseknél husz százalék engedmény.

Ipartársulati ügyek
Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten 1904. évi ok

tóber hó 24 én a «Budapesti szállodások, vendéglősök és 
korcsniárosok ipartársulata választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Mehringer Rezső 
pénztárnok, Glück Frigyes, Müller Antal, Palkovics Ede, 
Vincze Lajos, Nősek Ignác, Kramer Miksa, Ehm János, 
Glück E. j., Ebner Ferenc, Wilburger Károly, Bittner 
Alajos, Maloschik Antal, Prindl Nándor választmányi ta
gok, Poppel Miklós titkár.

Távollétüket igazolták: Burger Károly, Petanovits 
József, Fürst Tivadar, Schnell József választmányi tagok, 
Dr. Solti Ödön ügyész.

I. Elnök mindenekelőtt bejelenti, hogy az ipartársu
lat helyiségében a Ganz-féle gyár részvény-társaság által 
— minthogy ez legolcsóbb ajánlatot tett — berendeztette 
a villamos világítást, ami mintegy 200 korona költségbe 
kerül.

A választmány az Elnök ur intézkedését jóváhagyó
lag tudomásul veszi.

II. Elnök előadja, hogy október hó 20-án volt a sze
gedi vendéglős szakiskola ünnepélyes megnyitása. Meg
jegyzi, hogy Budapestről ő kívüle és Walter Károly szak
iskolai igazgatón kívül senki sem jelent ott meg, habár 
ő elutazása előtt többeket felszólított a csatlakozásra. Fel
említi még, hogy Szegeden igen jó hatást tett Mártonfy 
Márton iparoktatási főigazgató megjelenése, aki élénk ér
deklődést tanúsított az iskola iránt.

A választmány az Elnök ur ezen bejelentését köszö
nettel veszi tudomásul.

III. Ezek után Elnök a mai ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére Ehm János és Bittner Alajos urakat kéri fel 
és áttér a napirendre tűzött ügyekre.

IV. A napirend során felolvastattak az 1904. évi má
jus hó 27-én és az augusztus hó 10-én tartott választmányi 
ülésekről felvett jegyzőkönyvek.

Mindkét jegzőkönyv helyesnek találtatván, hitelesíttetett.
V. Elnök az utóbb felolvasott jegyzőkönyvben emlí

tett s az ilalmérési illeték 37 százalékos pótkivetése miatt 
a pénzügyminiszterhez intézett felterjesztés tárgyában meg 
jegyzi, hogy ő szükségesnek tartja egy újabb kérvény be
nyújtását, amelyben az ipartársulat az italmérési illeték 
kivetéséről szóló törvény módosítását kérje a kormánytól, 
mert a jelenlegi rendszer mellett — melyet bővebben is
mertet — az italmérési illeték folytonosan magasabb lesz. 
A kérvény benyújtását akkor tartja helyénvalónak, ha a

kormány a 37%-os pótkivetés ellen irányuló felszólamlásra 
válaszolt.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett.
Bemutattatotta zugszállodások nvegrendszabályozására 

vonatkozó 48967/904. VII. sz. kormányrendelet, melyet a 
kereskedelemügyi miniszter a belügyminiszterrel egyet
értőkig adott ki.

Tiulomásiisul vétetett.
VII. Előterjesztettek a székesfővárosi tanács 

230,980 904—1 és 230,981/904—1 számú határozatai, me
lyeknek kapcsán megküldte az ipartársulatnak az 1109J904. 
sz. közgyűlési határozattal megállapított, a fogadé, (szálloda) 
és vendéglő iparosok gyakorlásáról, továbbá az 1108 904. sz. 
közgyűlési határozattal megállapított, a korcsmákról sor
házakról és pálinkamérésekről szóló szabályrendeleteket.

Iiövid tanácskozás után tudomásul vétetett.
VIII. Előterjesztetett a IX. kér. elöljáróság 22,172 904. 

sz. végzése a Rákos-utca 3. sz. a. lévő ház megvizsgálása 
és esetleg szállodai jellegének megállapítása tárgyában.

Minthogy az elnökség ezen ügyben már megfelelően 
eljárt, a válaszmány a történt intézkedéshez jóváhagyá
sát adj i.

IX. Előterjesztetett a IV. kér. Elöljáróság 20,740 904. 
sz. határozata, mely szerint a Képiró-utca 9. sz. alatt az 
ipartársulat véleménye ellenére szállodát engedélyezett, 
azonban a «Nemzeti szálloda» cim használatát nem en
gedte meg.

Tudomásul vétetett.
X. Előterjesztetett a székesfőváros tanácsától érke

zett, az iparhatósági megbízottak választására vonatkozó 
hirdetmény.

TMdomaswü védvén, elhatároztatott, hogy a hirdetmény 
az Értesítőben közzé teendő.

XI. Bemutattatott a bécsi favoriti járásbíróság
sz végzése, mely szerint a Bécsben elhalt Holocher Bor
bála 40 koronát hagyott az ipartársulatnak.

Tudomásul vétetett.
XII. Előterjesztetett a Budapesti pincéregylet átirata, 

melynek kapcsán megküldi a Frohner-féle 10,000 koronás 
alapítványra vonatkozó uj alapitó levél tervezetét elbí
rálás végett.

A választmány az alapitó levél elbírálása végett bi
zottságot küld ki, s a bizottságba Gundel Jáuos elnök 
urat, továbbá Müller Antal, Glück E. J. és dr. Solti Ödön 
urakat választotta meg.

XIII. Előterjesztetett az alakuló félben lévő «Buda
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pesti fogyasztók szövetsége* alapítóinak felhívása és 
üzletrészek jegyzésére szolgáló aláírási ive

A választmány általános érdeklődéssel folytatott tár
gyalás után elhatározta hogy a felhívás az Értesítőben 
kivonatosan közzé teendő.

XIV. Elnök előadja, hogy Stadler Károly a vendéglős 
ipar lelkes és népszerű előharcosa csendben ünnepelte 
meg azt a napot, melyen betelt 20 éve annak, hogy a 
keleti pályaudvar vendéglőjét bírja.

Meg van győződve arról, hogy nem kell Stadler 
elévülhetetlen erdemeit felsorolnia és mégis mindenki 
szívvel lélekkel csatlakozik előterjesztéséhez, midőn azt 
indítványozza, hogy Stadler Károlyt az ipartársulat ne
vében az egész választmány mint küldöttség üdvözölje, 
s neki a vendéglős ipar terén kifejteit nemesitő és fárad
hatatlan tevékenységéért köszönetéi mondjon.

Azonkívül indítványozza, hogy a választmány Stadler 
Károly ur arcképét a mar ezen célra gyűjtött alapból az 
ipartársulat ülésterme részére festesse meg

A választmány. Elnök ur indítván} át zajos éljenzés- 
sel kisérve, azt nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta, 
s a részletek meghatározása végett bizottságot küldött ki.

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

Szövetségi ügyek.
A »Mag)ar vendéglősök Országos Szövetsége* folyó 

évi szeptember 13-án Szegeden tartott rendes évi köz
gyűlése elé terjesztett jelentés.

(Folytatás.)
Az idegenforgalmi szakosztály az 1902. és 1903. évi 

közgyűlések határozatai folytan és a belügyminisztérium
tól nyert hivatalos adatok alapján egybeállitotta Magyar- 
ország szállodainak és szálló-vendéglőinek címtárát, és bi
zottságot küldött ki azon kérdésnek tanulmányozására, 
miként lehetne a magyar szállodák hírnevét a” külföldi 
lapokban közzétett hirdetéseikkel rontó és kockáztató zug- 
szallodák kizárásával, a tisztességes fővárosi és vidéki szál
lodák hirdetéseit az előkelő külföldi illusztrált lapokban 
a szövetség aegise alatt elhelyezni, valamint, megtette a 
kezdeményező lépéseket az iránt is, hogy a szakosztály 
kezelése alatt egy oly könyvtárnak vesse meg az alapját, 
mely magában fogja foglalni a hazai fürdők gyógy és 
nyaralóhelyekre vonatkozolag eddig megjelent irodalmat.

Az idegenforgalom emelésére és előmozdítására irá
nyított ebbeli hármas irányú tervszerű munkálkodását e 
szakosztály, mely Stadler Károly szakosztályi elnök, szere
teti kai társunk és Bal ta Béla jegyző vezetése alatt áll, 
oly ügybuzgalommal és odaadással fejti ki önálló tevé
kenységet, melyről őszinte hátival és köszönettel kell meg
emlékeznünk. Mert, inig a Címtár kiadása, melyet a szö
vetségi tagoknak szétosztás céljából 25-25 példányban, 
a nem tagoknak pedig belépés iránti felszólítás kiséreté- 
nen egy egy, összesen 10,000 példányban küldöttünk meg, 
szövetségünk pénztárát egy fillérrel sem terhelte meg, 
addig a külföldi lapokban közzéteendő hirdetésekből egy
részt, másrészt pedig az idegenforgalmi szakkönyvtár anya
gából olyan hasznos eszközöket reményiünk idegenfor
galmunk szolgálatába állítani, melyek a szakosztály tevé
kenységéért és munkájáért bőséges kárpótlást “fognak 
nyújtani.

Az alkalmazottak szakegyesülelei, különösen pedig a 
»Magyar Országos Pincér-Egyesület* és az időközben 
rendőrhatóságilag beszüntetett » Budapesti Pincér Szak
egyesület* által a közvetítési ügy helyi és országos szer 
vezése érdekében az elmúlt év folyamán megindított moz
galmak aktuálissá tették ezen úgy a magyar pincérség 
anyagi érdekei, mint a vendéglősipar szempontjából is 
kiváló jelentőségű kérdést, mely legutoljára szövetségünk

1904. évi február hó 26 án tartott központi igazgatósági 
ülésén képezte tanácskozás tárgyát, me.y alkalommal az 
igazgatóság kimondotta, hogy a helyközvetitési ügy ren
dezését a közvetitésügyi szakosztály kezdeményezése és 
irányítása alapján a kormány, a szövetség és az érdekelt 
alkalmazottak testületéi képviselőinek együtes megálla
podásától várja. Ezek együttes tanácskozásai és hozandó 
határozatai alapján reméljük, hogy már a jövő évi köz
gyűlésen a közvetítési ügy reformálása érdekében hozott 
nevezetes intézkedésekről fogunk beszámolhatni.

A szövetségi szakosztályok tevékenységének e vázla
tos ismertetése után, azt hisszük, hogy a mélyen tisztelt 
közgyűlés minden egyes tagjának őszintén érzett meg
győződéseit fejezzük ki akkor, midőn indítványozzuk, hogy 
a közgyűlés fejezze ki köszönetét Bokros Károly, Förster 
Konrad, Stádler Károly szakosztályi elnök és Barta Béla 
szakosztályi jegyző uraknak a vezetésük alatt álló szak
osztályok érdekében kifejteti ügybuzgo és fáradhatlan mun
kálkodásukért, továbbá Mehringer Rezső pénztáros ur 
szeretett karlársunknak, ki a szövetségi pénztáros nagy
számú és fáradalmas teendőit a szövetség fennállása óta 
páratlan ügybuzgalommalés odaadással látja el.

Mélyen tisztelt közgyűlés!
Habár az előterjesztendő pénztári kimutatás 3739T4 

korona egyenleget mint szövetségi vagyont is tüntet fel, 
mely körülmény látszólag szövetségünk megerősödése 
mellett szól, legnagyobb sajnálatunkra nem hagyhatjuk 
felemlités nélkül, hogy a kedvező pénztári eredni nynek 
nem felel meg a tagok szaporulata, hogy karlársaink még 
mindig nem érdeklődnek eléggé a szövetség iránt és hogy 
még igen nagy azoknak száma, kik nem tagjai szövetsé
günknek.

E sajnálatos körülményre nem utalhatunk elég nyo
matékossággal mélyen tisztelt közgx ülés, még pedig any- 
nyival kevésbbé, mivel eltekintve attól, hogy szövetségünk 
erkölcsi és anyagi gyarapodását, valamint tekintélyének 
emelkedését jórészt a tagok létszámának szaporodásától 
várhatjuk, tekintettel az ipartörvény küszöbön álló revízió
jára, különböző társadalmi érdekköröknek iparunkat is 
érintő törekvéseire, minden tekint tben egy uj kor kü
szöbén állunk. Ez az uj kor át fogja formálni egész köz
életünket, uj alakot fogadni közintézményeinknek, az ipari 
és kereskedelmi foglalkozásnak minden egyes ágát refor
málni fogja, de főleg és kiváltkép ipari viszonyainkat. Több 
mint bizonyos, hogy a különböző újabb alkotások, melyek 
közül elég ha a szövetkezetekre utalunk, következménye
ikben nem fogják érintetlenül hagyni a szállodás- és ven
déglősipart sem és szövetségünk sokkal inkánb mint valaha 
oly rendszeres tevékenységre, mely elől nem fogunk el
zárkózhatni akkor, ha a reánk bízott feladatoknak becsü
lettel meg akarunk felelni.

Amidőn tehát szövetségünk múlt évi tevékenységé
ről szóló jelentésünket bezárjuk, tesszük ezt azon remény
ben, hogy buzdító szavunknak meg lesz a kívánt ered
ménye, szövetségünk pedig ennek nyomán tényleg az lesz, 
amivé lenni hivatott: iparunk erős vára, melynek falai 
közt megnyugvással fogunk tekinthetni iparunk jövőbeli 
boldogulása elé! Adja Isten, hogy igy legyen“

A közgyűlés az évi jelentést lelkesen megéljenezte 
és egyhangú helyesléssel tudomásul vette.

A közgyűlési napirend értelmében a szövetségi szak
osztályok jelentéseinek tárgyalása kerülvén tárgyalásra, 
Bokros Károly, a nyugdijegyesület elnöke, a közgyűlésnek 
benyújtotta a nyugdijegyesület előző napon tartott köz
gyűlésén előterjesztett és egyhangúlag elfogadott évijelen
tésének egy kinyomtatott példányát.

A közgyűlés az évi jelentést egyhangúlag tudomásul 
vette, mire Butidéi János elnök, köszönetét fejezvén ki 
Bokros Károly elnöknek a nyugdijegyesület érdekében ki
fejtett önzetlen és ügybuzgó munkálkodásáért, meleg sza
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vakkal ajánlotta az egyesület pártfogását a közgyűlési 
tágoknak.

A tanoncügyi szakosztály nevében Glück Frigyes 
elnök a következő jelentést ter jesztette a közgyűlés elé:

Mélyen tisztelt közgyűlés !
Szeretett kartársaim !
Amidőn egy évvel ezelőtt szakosztályunk tevékeny

ségéről adva beszámolót, temesvári közgyűlésünkön önök 
elé állottam, már akkor is meniegetődztem, hogy jelen
tésem gyér lesz és hiányos. Ilyen kényszerhelyzetben va
gyok ma is szeretett kartársaim, midőn a tanoncügyi szak
osztály 1903—1904. tevékenységéről kívánok beszámolni, 
annak az imént lefolyt parányi időszaknak munkájáról, 
mely elég hosszú, elég nagy és elég küzdelmes ugyan 
nekünk, a kenyérkereső munkásembereknek életében, de 
annál kiuebb a művelődés nagyra szabott történetében, 
elenyésző, mikroszkopikus csekélység az Idő végtelen fo
nalán . . .

Hogy a kép, melyet szakoktatási ügyünk jelenlegi 
állapotáról adni akarok, hű és teljes legyen és hogy el
mondhassam, miként alakult szoktatási ügyünk kezdettől 
fogva mind e mai napig — midőn már tovább fejlesztésről 
szólhatunk — ennek dacára kell, hogy visszalapozgassak, 
visszatekintsek 1885-ik évi jelentésemre és ugyanakkor 
megtett indítványomra. Tizenkilenc év múlt el azóta! Első 
•országos vendéglőskongresszusunk zajlott le akkor, midőn 
a szakoktatásról első szavam elhangzott és az előmunkála
tok gondos elvégzése dacára mégis 1895, évi május hó 
1-ig tehát teljes tiz évig kelleti várnunk, mig a nagy- 
méltóságú m. kir. közoktatásügyi miniszter ur — lanka
datlan és kitartó munkásságunk árán, mely semmiféle 
akadálytól, semmiféle áldozattól sem iradt viszsza — is
kolánk szervezeti szabályzatát jóváhagyta, s igy lehetővé 
tette azt, hogy 1895 szept. hó 16-ikon az első pincéris
kola, a „Budapesti vendéglősök szakirányú tanonciskolá'*- 
ja megnyílhatott és a magyar közművelődés ügyét szolgáló 
áldásos és közhasznú munkásságát megkezdhette.

Azóta az évek multak-multak, a statisztikára rátérek 
majd az egyes évek részletes ismertetése kapcsán, de 
munkásságunk azóta sem szűnt meg, sem lankadt el. 
Ama emlékezetes adat után, hogy 1895. szept. 16-ikán a 
budapesti szakiskolát tiz évi szakadatlan tevékenység 
után 157 tanulóval megnyithattuk, egy újabb hatalmas 
lépést tettünk előre akkor, midőn Aradon 1900-ban a 
tanoncoktatás országos szervezését mondottuk ki.

Sajnos azonban, hogy e nagyjelentőségű határozat
nak nem volt meg a várt és kívánt eredménye, mert an
nak dacára, hogy azóta többször is átiratokat intéztünk 
egyes városokhoz, azok ipartársulataihoz sőt egyes kar
társainkhoz, kérve, hogy azok minisztérium által egybe- 
gyüjtőtt kimutatások alapján tegyék meg a kellő lépése
ket a szakiskolák létesítése céljából, — egyes kivételek
től eltekintve — a most megnevezett tényezők átiratain
kat válaszra sem érdemesítették, ugv, hogy minden fára
dozásunk eredménytelen maradt Pedig, hogy úgy a tár
sadalmi életben, mint az iparágak sorában a vendéglős 
és a vendéglősipar csak az újabb időben kezdenek sze
repet játszani és befolyáshoz jutni, annak — ha őszinték 
akarunk lennni önmagunk irányában és be akarjuk látni 
a saját hibáinkat is — kétségkívül ama igen sok tekintet
ben kifogásolható szellemi és erkölcsi fogyatkozás volt 
az oka, mely a vendéglősipart folytatók körében s a 
vendéglős iparban magában is mutatkozott. Hazánk sem 
nem becsülte meg ezen iparágát, sem sok hajlamot, jó
indulatot nem mutatott iránta. Ezen változtatni volt hiva
tása kezdettől fogva a szakiskolának, és annál sajnálato
sabb, hogy a mutatkozó eredmények dacára raár-már 
lankadni kezdünk s attól kell tartanunk, hogy ha nem 
lesz nagyobb az érdeklődés, szakoktatási ügyünk válság 
elé indul. Annál fájdalmasabb és elszomorítóbb ez, mivel 
a tudáshoz és műveltség iránt mindenkinek egyaránt jo

got keltene formálnia, mert minél többen élnek-e joggal, 
annál nagyobb az általános műveltség, ami pedig már 
nemzeti érdek. All ez minden foglalkozási ágra, de kü
lönösei) reánk nézve, a mi iparostársainkra és az volna 
tisztelt kartársaim az igazi ideális állapot, ha iparosságunk 
ezen az alapon foglalkozásunkat nemcsak mesterséggé, 
hanem valóságos művészetté tudná fejleszteni és felemelni, 
mert csak igy érhetnénk el összes ipari törekvéseink tulaj- 
donképeni végcélját: a régóta óhajtott képesítéshez kötött
ségnek kivívását.

Hiszen él bennünk az ösztön az igazság megértésére 
és a lelki képesség annak kikutatására. Gyújtsuk meg tehát 
újból lelkesedésünk fáklyáját és szaporítva e fáklyákat 
világítsuk be velük a műveltség és tudás útjait! Mert a 
műveltség a mi iparunk létföltéte! A vendéglősipar az 
úgynevezett élelmezési ipar koréból a modern kulturélet 
legjelentősebb intézményei sorába emelkedett fel és ott 
magasabb rendű szerepkört hivatott elfoglalni. Csakhogy 
ehhez feltétlenül nagy tudás kell, tudás és műveltség, 
emelkedett gondolkozás általában és különösen saját ipa
runk hivatása tekintetében. Ezért szövetkezzünk s azon 
törekvésünkön kívül, melylyel sok más egyéb sérelmes 
ügyünk és bajunk orvoslásara törekszünk, törekedjünk a 
tudás eszközeinek gyarapítására, alapítsunk minél több 
szakiskolát. Tökéletesedjünk és eleget téve, megtéve ön
magunk iránti kötelességeinket, annál inkább fogjuk meg
követelhetni az illetékes köröktől, hogy ne késlekedjenek 
a megfelelő, méltányos és jogos, jogosan várt és remélt 
reformok megválósitásával.

Ne a szó, hanem a lett emberei legyünk! Csele
kedjünk, segítsünk önmagunkon és Isten is megsegít ben
nünket! Erős akarattal, öntudatos, célravezető munkás
sággal el is fogjuk érni a magunk elé tűzött összes célo 
kát. Ezt kérem tőletek kedves kartársaim, ez a ti köte- 
lességtek magyar vendéglősök, melynek teljesítéséhez 
segítsen benneteket a magyarok Istene!

Tisztelt Közgyűlés !
Mindezek után legyen szabad áttérnem a budapesti 

tanonciskolára vonatkozó részletes jelentésemre. Az 1903 
— 1904. iskolaévben a budapesti pincérszakiskola hat pár
huzamosan váltakozó osztályában hét tanár oktatása mel
let a tanulók létszáma 279 volt. Közülök az év végéig ki
maradt 81, legnagyobbrészt az első osztályból (09). A ki
mutatás feltűnően magas számát itt az okozta, hogy a be 
nem vált inasok az elsőbe mennek. Az év folyamán fel
szabadult nyolc tanuló, maradt tehát az év végén száz- 
kilencven tanuló, eredményűvel végzett százhatvanegy, 
ismétlésre utasítva huszonkilenc lett, jutalmat nyert tizen 
kilenc, a négyszáz koronás utazási ösztöndíjat Krámer 
Adolf pincérfiu nyerte el. Az iskola fentarlói voltak a 
budapesti szállodások, vendéglősök és kormárosok ipar
társulata, a magas kormány évi 1000 korona segélylvel, 
Budapest székesfőváros egyezer korona segélylvel, az 
iskola fentartása 4087 kor. 98 fillérbe került. Érdekes adat 
s az iskola kulturális jelentőségének fényes bizonyítéka, 
hogy az iskolába kilenc év alatt háromezernél is több 
tanuló járt, az iskola fentartására fordított összkiadás ezen 
idő alatt 48,000 koronára rúgott. A második szakiskolát — 
debrecenit — 1903. évi szeptember hó 23-án nyitották 
meg. Az ünnepélyes megnyitáson a debreceni szaktársak 
igen szép számban jelentek meg Az elmúlt évben csak 
az első és második osztály nv lt meg. a most következő 
1904—1905. évben megnyitják már a harmadik osztályt is 
Összesen huszonhét növendék iratkozott be, az év végére 
maradt húsz, kik közül csupán egy növendéket kellett az 
osztály ismétlésére utasítani A növendékek testületileg 
felrándultak a budapesti iparostanonc és segédmunka-ki
állítás megtekintésére, mely alkalommal a Pannónia és 
Boyal szálloda berendezéseit is megtekintették. Az iskolát 
a debreceni kereskedelmi és iparkamara évi 150 koronát 
val segélyezte, Debrecen szabad királyi városhoz intézett
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kérelme pedig a város nemes tanácsa biztató döntése előtt 
áll, államsegélyért beadott kérvénye azonban — fedezet 
hiányában — eredménytelenül érkezett vissza. Folytatjuk.

Hatósági végzések.
Budapest székesfőváros IV. kerületének elö l

járósága. 20740|904. sz. Tárgy ; Haás Hermann kérvénye 
a IV. kér. Képiró-utcza 9. sz. alatti házra szállodai ipar- 
enyedély kiadása iránt. Határozat. A budapesti szállodá
sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának ked
vezőtlen véleménye ellenére a kért szállodai iparengedély 
folyamodónak kiadatik azzal a határozott kikötéssel, hogy 
a kijelölt házat bejelentéséhez képest csakis szállodai cé
lokra használhatja és abban semmiféle tisztességtelen 
üzemet nem folytathat A szálloda üzletnek «Nemzeti 
szálloda* címen való folytatását azonban alulírott elüljá- 
róság tudomásul nem veszi, illetve meg nem engedi. Miről 
Haás Hermann dr. Pollacsek Sándor ügyvéd ur kezéhez 
(VI. kér. Lázár-utca 16. sz) és a budapesti szállodások, 
vendéglősök és korcsmárosok ipar- társulata értesittetnek. 
Budapesten, 1904. évi okt. 13án.

Budapest székesfőváros tanácsa. 227838J904. I. 
sz. Hirdetmény. Az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott 
ipartörvéoy 167. §-a értelmében az elsőfokú iparhatósá 
gokat működésükben iparhatósági megbízottak támogat
ják. Az iparhatósági mcgbizottak feladata és hivatása kü
lönösen a következő: í. Véleményük meghallgatandó: a) 
iparügyekben tervezett szabályrendeletek alkotásánál; ó) 
iparüzletek szándékba vett kisajátításánál; c) ipartestüle
tek alapszabályainak megvizsgálásánál, segédekről, tanon- 
cokról szóló szabályzatok alkotásánál. 2. Véleményt adni 
mindazon iparügyi kérdésekben, melyekre nézve az ipar
hatóság hozzájuk fordul. 3. Az iparhatóság felhívása foly
tán ellenőrizni a végeladást, vagy árverést rendező üz
leteket. 4. Felügyelni arra, hogy az iparhatóság által ön
álló iparosok, tanoncok és segédek lajstromainak veze
tésével megbízott közeg ezeket kellő rendben vezesse és 
rendellenség esetén az iparhatóságnál jelentést tenni 5. 
Meglátogatni időnkint a tanonciskolákat s az ott tapasz
taltakról az iparhatóságnak jelentést tenni. 6. Ellenőrizni 
a tanoncokat a műhelyekben s az itt tapasztaltakat az 
iparhatóságnak bejelenteni. 7. Megszemlélni a gyárakat s 
vizsgálátuk eredményéről az iparhatóságnak jelentést 
tenni. A törvény értelmében az iparhalósági megbízottak 
évenkint újból lévén választandók, az iparhatósági meg
bízottaknak 1904. évre leendő megválasztása f. évi decz. 
hó 18. napjára (vasárnap) délelőtti 8 órától esti 7 óráig 
tűzetik ki, választási helyiségül pedig az illető kér. elöl
járóság hivatalos helyisége jelöltetik ki. A választások ve
zetésével a kér. elöljáróságok bízattak meg s e választá
soknál a budapesti kereskedelmi és iparkamara által a 
székesfőváros kerületeiből kijelölt bizalmi férfiak fognak 
közreműködni. Fölhivatnak tehát a székesfőváros terüle
tén lakó kereskedők és iparosok, hogy a választásnál saját 
jól felfogott érdekükben, — adókönyvükkel és ipariga

zolványukkal ellátva jelenjenek meg és szavazati jogukat 
minél számosabban gyakorolják. Megjegyeztetik: 1. hogy 
a szavazati jog igazolására az iparigazolvány és adókönyv 
felmutatása szükséges; 2 hogy minden egyes kerületben 
külön-külön 20 rendes és 5 póttag választandó: 3. hogy 
az eddigi iparhatósági megbízottak újból megválaszthatok; 
4. hogy a szavazás szavazatlapokkal kijelölés nélkül tör
ténik és végre; 5. hogy választó a törvény értelmében 
minden önálló iparos (kereskedő), aki az illető kerület
ben lakik; megválasztható azonban csak az az iparos 
(kereskedő), aki a megelőző 1903. évben a székesfőváros 
III. és X. kerületében legalább 60 korona, — az I. II. VII. 
VIII. és IX. kerületében legalább 80 korona, a IV. V. és
VI. kerületében pedig legalább 100 korona harmadosz
tályú kereseti adót fizetett. Budapest, 1904. évi október 
hó 6 án a székesfőváros tanácsa.

Különfélék.
Jelentés a budapesti (ipari) munkaközvetítő intézet 

működéséről az 1904-ikév harmadik negyedében. Az intézet 
működése a f. év III. negyedében a m. év hason negye
dével szemben a képesítéshez kötött iparágakban, miként 
az az intézet fennállása óta mindig történt, általában emel
kedett; jelentékeny apadást mutat azonban az építő ipar. 
és gyári napszámmunkásoknál, valamint kereskedelem és 
közlekedés szolgaszemélyzeténél, úgy hogy végeredmény
ben az elhelyezettek száma, mely 11,340-et tett, a múlt 
év hason negyedéhez képest 306-al apadt.

Indoka ennek nagy részben az a körülmény, hogy 
az építő iparban — a kőművessegédek által rendezett 
sztrájkok és boykottok, valamint az építőmesterek által 
életbeléptetett munkazárlat folytán — pangás állott be, 
mely a kőmives munkákkal kapcsolatos egyéb iparágakra 
is kihatott; továbbá hogy a szabók ipartestülete saját 
közvetítési irodát nyitott. Ugyanezen indokból folyólag a 
munkakinálatban is mutatkozott apadás a mennyiben a 
m év III. negyedében 18,131 munkást, a f. év ugyanezen 
időszakában pedig 17,458 at, azaz 673-al kevesebbet kértek. 
Ezzel ellentétben a munkakereslet mely 26,452 volt, 1,080- 
al haladta meg a múlt évit.

A f. év három lefolyt negyedének együttes közvetítési 
eredménye azonban meghaladja a m, év eredményét, a 
menyiben, habár a f. évi munkakeresők 63,615-re rugó 
számával szemben a múlt évben 64,738 tehát az idén 
1,123 al kevesebb keresett munkát. A munkakinálat a f. 
évben 42,515 a múlt évben pedig 41,469 tehát az idén 
1,046-al több volt az elhelyezettek összege pedig a f. évben 
30,373-al a m. évben ellenben 29, 081-el tehát a f. évben 
1.292-el többet tett ki.

Budapest, 1904 október hó 15-én. Az igazgató.
Kimutatás a budapesti (ipari) munkaközvetítő in

tézetnél bejelentett veudéglős iparra vonatkozó férfi-mun
kás kínálat —, kereslet; pincér 14, csapos és borfiu 14‘ 
bérszolga 11.

Hirdetmény. Q
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenörzöközegei a 

M. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XV . s o rs já té k )  I osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok 
a föúrusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az i. osztály húzása 1904- november hó 24 és 25-én tartatik meg. a  húzások a Magyar királyi 
állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., 
Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza felől.) — Sorsjegyek a Magyar Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi áru
sítóinál kaphatók. M ag y . k ir .  Szab.

Budapest, 1904. évi október hó 30-án. O s z tá ly s o rs já té k  Ig azg a tó ság a .
1o n a y . H a ia y .
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TÖRLEY JÓZS.ÉsTs.A

«<MIÍ

Első Magyar Részvény serfőződe
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

• F ennáll 185 4  óla.
Az 1900. évi páris i v illágk lállításon  collective a legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té s t n y e rt.

D ISZ O K M Á N Y  1 8 8 5 . JU R Y -T A G  1 8 9 6 .
V árosi iro d a : V ili. ke rü le t, ESTERHÁZY-UTCZA 6. szám.

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

felszerelt kőbányai palaczksör osztályából.
- - - - -  Ezen a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serföződénknek évi gyártási képessége 400,000 hektoliter.
Az o rszá g  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk képv ise lve ; 
n ag yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, Nagyvárad-, 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak.

H ordóső r-m egrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. 
H o rdósö r-m egrende lés: Vidékre, telefon-szám 5 2 —60. 

P alaczksör-m egrendelés: telefon-szám 56 58.



6 A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsniárosok Ipartársulatának Értesítője. 10. szám.

~  LÖWENSTEIN M. (Mihály)
ezégtulajdonos :

H O R V Á T H  P . N Á N D O R
ci. és kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 
és Fülöp Szísz Coburg Bothai herczsg u kir. fensége

udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

IV., Vámház-körul 4. IV., Kishid-ntcza 7.

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

Madeira, Marsalla, Sherryt

legtisztább éevéQM

SRSRSYU-W
legjobb asztali- és üdítő ital, 

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- és bolyagba-

rutnál.

M atteui Henrik, tari»w n

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

Kívánatra árjegyzék bérmentve.

<I
1
4
4
444
4
4
4
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PEZSGŐ CHAMPAGHER

LOUIS FRANCOIS & Co.
PROMONTOR.

11 11 11

»»
I»

Kitüntetések:
Páris 1889. e z Os t -é r e m . 
Nizza 1890. a r a n y  é r e m . 

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, n ag y  a r a n y -é r e m .

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

Nizza i890. g o ld . m e d a il l e  
Lissabon 1890. Hors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse g o ld . m e d a il l e

ii ii II

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

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

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