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Egész évre szóló hirdetéseknél busz százalék engedmény

Ú j é v k o r .
Ádáz politikai harcok dulnak hazánkban és feiforga’j ák 

közállapotainkat A kormány minden erejét és hatalmit e 
küzdelmekben meríti ki s minden egyéb kérdés b ittérbe szo- 
buI. Az ipar és kereskedelem siralmasan pang. A megélhetés 
minden téren napról-napra nehezebb lesz. Hz ama szomorít 
kép, melyet a leáldozó ö-esztendöröl festhetünk! Mindezek 
között a vendéglős ipar sinlődik legjobban, mert ha más té
ren nincs lendület, akkor a vendéglős ipar kétszeresen szü
netel. S hogy lélekzetet venni se tudjunk, arról gondoskodik 
a t. pénzügyigazgatóság, ellenünk folytatott, irtó háborún ik 
is beillő kihasználási politikájával. Még mi sóvárogva lessük 
az ipartörvény módosítását, melytől azt reméljük, hogy védel
met fog nyújtani iparunknak s a képesítés szükséges voltá
nak kimondása, vagy legalább másféle megfelelő korlátozás 
által tetemesen meg fogja nehezíteni azt hogy a vendéglők 
és korcsmák száma az emberiség elzüllött elemeihez t irtózó 
egyéneknek adott engedélyek áital napról-napr i szaporittassék , 
még mi ily vigasztaló reménységben ringatódzunk, addig a t. 
pénzügyigazgatóság lázas tevékenységet lejt ki a korlátlan 
italmérési engedélyek kiadásával s ma már a pálinkaméröket 
is mind megteszi koresmárosoknak. Mintha csak attól félne, 
hogy a jövőben csakugyan szükebb határok közzé szorul e

téren jogköre és nem sújthat le kénye-kedve szerint a ven
déglősökre, miként ezt legutóbb is megtette. Avagy lehet e 
enyhébben jellemeznünk ama velünk szemben követett eljá
rását is hogy midőn az 1993—1905. évekre érvényes ital
mérési illetéket már a rendes kivetés alkalmával tulmagasra 
felcsigázta a vendéglősök terhére, még akkor sem volt meg
elégedve eredménydus munkájával, hanem pótkivetés utján 
még 37 ‘Vi emeléssel sújtotta kizárólag a vendéglősökéi, ha
bár az 1933 évi all nni zárószámadás szerint mintegy 400.000 
koron ival több folyt be italmérési illeték címén, mint ameny- 
nyi e rovat alatt előirányozva volt. Hová fog e túlhajtott hi 
vatalos buzgóság vezetni? A székesfőváros szegények ápolá
sára berendezett intézetei már telve vannak tönkreju ott ven
déglősökkel, ami a melleit bizonyít, hogy az ott elhelyezett 
egyének egykor mind jeles adófizető polgárok voltak, mert a 
hatóság csak olyanokat vesz ellátásba, kik évek hosszú so
rán ál hozzájárultak a közterhek viseléséhez. S e szerencsétlen 
embereket többnyire az elviselhetetlen adó-teher vitte szo
morú sorsukba.

Az ipartársulat minden jövedelmét felemészti az elsze
gényedett vendéglősök segélyezése s ma bátran azt mondhat
juk. hogy nincsen második iparág, melynél annyi volna a 
tönkrement ember, mint a vendéglős iparnál.

S az engedélyesek számát mégis egyre szaporítják olyan 
hivatás nélkül való egyénekkel, kik tönkre teszik üzleti hite
lünket és kompromittálják iparunkat a közönség előtt. Való
ban kétségbe kellene esnünk iparunk jövője felett, ha nem 
lennének eléggé meg nem becsülhető jeles szakférfiaink, kik 
egész életüket ezen iparág művelésének szentelik, kik nem 
csupán az iparunkért való rajongó szeretettől, de főleg haza
fias intenciótól vezéreltetve, kezünkben tartják iparunk sorsát 
és mindenkor lelkesedéssel szállnak síkra iparunk érdekeiért. 
Ha nem volnának nagyhivatásu intézményeink, m int: az ipar
társulat, az országos szövetség, melyek örökösen őrt állva, 
mindig harcra készen, védekeznek az iparunkat fenyegető ba- 
bajok ellen. Ha nein látnánk egyre szaporodni jövőnk leg
szebb reményeit, szakmánk büszkeségeit : a szakiskolákat, 
melyeknek legszebb feladatát az képezi, hogy megtisztítsák 
iparunkat a salaktól.
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Látnoki szemekkel nézünk az említettekre s már látjuk 
általuk felidézve azt a biztató szebb jövőt midőn közbecsülés 
fogja illetni iparunkat és a közéletben is nagyobb szerep jut 

nekünk.
Sokat reményiünk, sokat várunk a közelben ígérkező 

ipartörvény módosításától is ! és joggal, mert nemcsak mi ma
gunk támogattuk tapasztalatból szedett, helyes érvekkel az 
ország kormánya elé juttatott szerény, de iparunk lét-féltételeit 
képező kívánalmainkat. hanem az ország legtöbb tekintélyes 
ipari szervezetei, m int: áz Országos iparegyesület, a Buda
pesti kereskedelmi- és iparkamara, a győri kolozsvári, nagy
váradi, pozsonyi, soproni, szegedi és zágrábi kereskedelmi- és 
iparkamarák és még számos ipartársulat, tehát a nagy több
ség elismerte és helyeselte hazafias törekvésekkel kapcsolatos 
terveinket és a miénkhez hasonló érvekkel erősítette meg ké
résünket a kormány előtt.

Bizalommal eltelve várjuk a nemsokára elkövetkező dön
tést, mely a kereskedelemügyi miniszter megbízásából Szterényi 
miniszteri tanácsosnál oly szakavatott, hivatással bíró, tehet
séges ember kezébe jutott, kitől csak nagyszabású és emberi 
fogalmak szerint tökéletes munkára számíthatunk. Jogosan 
engedhetünk meg magunknak ily következtetést az eddig nap
világot látott előmunkálatok áttekintése után.

Ismételten arra kérjük t. Szaktársainkat, — miként ezt 
már az „Értesítő" előbbi számában is tettük — hogy ele
venebb érdeklődéssel kisérjék ügyünk fejlődését, mert hanem 
kapcsol össze bennünket saját jóvoltunk kérdésében a lelke
sedés és kitartó erős akarat az esetleg szükségesnek mutat
kozó merész elhatározásoknál, akkor soha sem arathatunk 
kielégítő sikert. Mi tág teret nyitunk lapunkban a hozzászó
lásra s köszönettel fogadjuk, ha minél többen folytatnak hasz
nos eszmecseréi. Az anyag legérdekesebb részét már ismer
tettük a mull számban, de ha kivárhatnék, még bővebb ada
tokkal szolgálunk.

Most pedig újév napján végtelen hatalmú Istenünkhöz 
küldjük forró fohászunk; t : engedje teljesülni vágyainkat, ad
jon erőt és boldogságot mindnyájunknak; s mindenek fölött 
hallgassa meg hazafias esdeklésünket: és árassza bő áldását, 
sokat szenvedett szép magyar hazánkra ! némitsa el az egye
netlenkedést, a pártviszályt, hogy szabad lehessen és virul
jon e hon !

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv, felvétetett a ♦ Budapesti szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársuiata** 1904. december 
1-iki választmányi üléséről.

Jelen voltak : Gundel János elnök, Mehringer Bezső 
pénztárnok, Glück Frigyes, Blaschka István, Müller Antal, 
Bittner Alajos, Ebner Eerencz, Malosehik Antal, Schnell 
József, Nősek Ignácz, Glück E. J., Prindl Nándor, Kramer 
Miksa, Eippert Lajos, Palkovics Ede, Ehro János, Kommer 
Eerencz. Petanovits József választmányi tagok, I )r. Solti 
Ödön ügyész. Poppei Miklós titkár.

Távollétőket igazoltak : Burger Károly, Mádai Rajos, 
Wilburger Károly választmányi tagok.

II. Az 1901. októbor hó 24-én tartott választmányi 
ülésről felvett jegyzőkönyv felolvastatván.

Tudomásul vétetett és hitelesittetett.
III. Elnök az előző ülésben felolvasott jegyzőkönyv

ben foglalt határozatok végrehajtása tárgyában a követ
kező jelentést teszi:

a Stadler Károly tiszteletére rendezni szándékolt ün
nepély Stadler ur határozott ellenzése folytán egyelőre el
marad ;

a <Budapesti pincér egylet* által kezelt, de az ipar
társulat ellenőrzése alá tartozó Erohner-féle alapítvány
ról szóló uj alapitó oklevél elbírálására kiküldött bizott
ság még a jelen ülésben előterjeszti jelentését :

a »Budapesti fogyasztók szövetsége* ellen a »Kis
kereskedők és kisiparosok* mint megrontásukra törő in
tézmény ellen széleskörű mozgalmat indítottak és elhatá
rozták, hogy a szövetséggel szemben végletekig menő 
harcra készülnek s ez irányban ipartársulatunkhoz is az
zal a kéréssel fordultak, hogy a reájok nézve lét-kérdést 
képező mozgalmat támogassa.

Megjegyzi, hogy a fogyasztási szövetkezetek műkö
dési kőre a vendéglős ipar érdekeit igen érzékenyen ká
rosítja.

A választmány az elnök többrendbeli jelentését tu
domásul veszi s az általa legutóbb említett tárgy fölött 
élénk tanácskozást folytatván, a minden oldalról felhang
zott és különben is általánosan ismeretes panasz alapján 
kimondja, hogy a fogyasztási szövetkezetek a vendéglő
söknek ártalmas üzleti ellenfelei, tehát azokat nem pár
tolhatja, hanem inkább az ellen-mozgalomhoz csatlakozik, 
mert mig a vendéglőst mindenfele közteher nyomja és a 
hatósági rendszabályuk egész labirinlhusa korlátozza, ad
dig a szövetkezetek közterhet alig viselnek, üzleti szabad
ságukban pedig tág téren mozoghatnak s igy könnyű ver 
senvben győzik le a vendéglőst

IV. Elnök bejelenti, hogy a »Magyar szakácsok köre* 
küldöttsége óhajt a választmány előtt megjelenni, hogy a 
kör részére az ipartársulat támogatását kérhesse.

A választmány kijelenti, hogy készséggel fogadja a 
küldöttségét, mire a küldöttség bebocsattalvan, vezetőjük 
Mayer Lénárd előadja, hogy a »Magyar szakácsok köre* 
az ő elnöklete alatt megalakult s alapszabályait a kor 
mány jóváhagyta. Helyisége IV. kér., Régi posta-utca 11. 
sz. alatt van s működését már meg is kezdte, ami főleg 
tagjainak .- első, másod és harmad-szakácsoknak ingyenes 
elhelyezéséből áll.

A kör nevében azt a kérelmet intézi a jelenlévő 
munkaadókhoz, illetőleg az ipartársulat utján az összes 
szállodásokhoz és vendéglősökhöz, hogy a szakácsok ezen 
uj egyesületet jóakarattal felkarolni és az által, hogy a 
szakácsok félfogadásánál ingyenes szolgálatait igénybe 
vegyék, pártolni szíveskedjék.

A választmány kijelenti, hogy amennyiben a „Sza
kácsok köre'* a munkaadók által támasztott igényeknek 
megfelelni képes lesz és különösen a szakácsok félfoga
dásánál felmerülni szokott nehézségeket, melyek ez alkal
mazást kereső szakácsok tulköveteléseiből támadnak, — 
megszünteti, ez esetben bizonyosan számíthat az ipartár
sulat támogatására.

V. Elnök előadja, hogy az italmérési illeték 37 
százalékos pótkivetése miatt az előző ülésben tett javas
latát most már sürgősnek tartja, mert újabban megint 
ráakadt olyan adatra, mely a pótlólagos kivetésnek el
lene szól. Ugyanis az 1903. évi állami zárószámadás sze
rint 300,000 koronával több italmérési illeték folyt be, 
mint a mennyi e címen előirányozva volt. Okvetetlenül 
szükségesnek tartja tehát, hogy az ipartársulat az italmé
rési illeték kivetésének más módon való szabályozása 
végett haladék nélkül újabb kérvényt intézzen a kor
mányhoz.
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A választmány örömmel járul hozzá elnök ur ja
vaslatához és elhatározza, hogy — eltérőleg az előző ülés
ben hozott határozattól, —az iparlársulat ne várja be a 
37 százalékos pótkivetés miatt tett felszólamlás elintézé
sét, hanem mielőbb újabb kérvényt intézzen a kormány
hoz az italmérési illeték igazságos kivetése tárgyában.

VI. Gittek E. bejelenti, hogy a Frohner féle 10,000 
koronás alapítványról szoló s a Budapesti pincéregylet 
által az ipartársulat kívánsága folytán újonnan szerkesz
tett alapiló oklevelet, melyet a pincéregyesület az ipar
társulatnak hozzájárulás végett bemutatott, a múltkori vá
lasztmányi ülésből kiküldött bizottság bírálat alá vette s 
ez ügyben a „budapesti pincéregyleT' elnökségével is 
tárgyait. Eelkéri Dr. Solti Ödön ügyész ural, hogy a bi
zottság eljárásáról szóló jelentést terjeszsze elő.

Minthogy a választmány a hosszú Írásbeli jelentés 
felolvasását ellenzi, ennélfogva Dr. Solti ügyész szóval 
adja elő, hogy az uj alapitó oklevél most mar megfelel 
az alapitó azon rendelkezésének, hogy az alapítvány ka
matait minden évben egy józan, becsületes és szorgalmas 
pincér megjutalinazására kell fordítani.

Tekintettel arra, hogy a bíróság a hagyaték tárgya
lása alkalmával az ipartársulatot az alapítvány ellenőrzé
sére kötelezte, a bizottság akként kívánta az uj alapító 
oklevelet módosítani, hogy az alapítványi segély kiadasá 
nál mindenkor az Ipartársulatot dlesse a döntés joga. mig 
ellenben a Budapesti Pineéregylel feladatát a javaslatlétei 
képezze.

Azonban e tekintetben nem lehetett a Pineéregylel- 
lel megfelelő megállapodásra jutni. Minélfogva a bizott
ság kijelentette, hogy az ipartársulat a jutalom kiosztá
sánál semmiféle szerepet nem vállal s csakis az alapít
ványi tőke kezelése fölötti ellenőrzési jogot tartja fenn 
magának. Ez irányban a bizottság ama rendelkezést vé
tette fel az uj alapitó levélbe, hogy az alapítványi tőke 
elhelyezésében változás csak az Ipartársulat és a Pincér- 
egylet mindenkori elnökeinek együttes eljárása mellett 
történhetik

A választmány a bizottság intézkedéséi tudomásul 
veszi és jóváhagyja s lelkiismeretes eljárásáért részére 
köszönetét szavaz. Az uj alapító levél szövege fölött ak
kor fog végleg határozni, ha azt a Budapesti pincéregylet, 
a felmerült módosításokkal pótolva, hozzájárulás végeit 
újból bemutatja.

Elnök bejelenti, hogy a Budapesti kereskedelmi és 
iparkamara a folyó évben még nem utalványozta ki a 
vendéglős szakiskola részére adni szokott segélyt. Mint
hogy Stadler Károly ur nincs jelen, felkéri Glück Erős 
urat, adná tudtára a választmány azon kérelmét, hogy a 
segély kiutalványozása v gélt a kamara elnökségénél lé
péseket tenni szíveskedjék.

Vili. Elnök bejelenti, hogy Dr. Kralowsky bécsi ügy
véd a Hollocher-féle 80 koronás hagyatékból, — melyről 
különben már az előbbi ülésben is jelentést tett, — az 
illeték- és egyéb járulékok levonása után 69 korona 28 
fillért küldött" az ipartársulatnak.

Továbbá bejelenti, hogy Francois Lajos az általa 
visszaváltott pezsgős dugókért lő koronát küldött be, mely 
összegnek fele a Menedékházi alapot ; másik fele pedig 
az Országos nyugdíj-alapot illeti.

Tudomásul vétetvén az adományokért köszönet sza
vaztatott.

IX. Elnök előadja, hogy az ip trlörvény módosítása 
tárgyában 3 vastag kötet könyv jelent meg a kereskede 
lemügvi minisztérium kiadásában. Szerkesztőjük Szterényi 
Józs'f miniszteri tanácsos. Megjegyzi, hogy e könyvek 
ipari szemponlbólkülönös értékkel bírnak, minélfogva azo
kat megvételre ajánlja.

A választmány elhatározza, hogy az ipartársulat ré
szére mindhárom kötet megvásároltassák s e célra a 12 
korona költséget engedélyezi.

X. Glück Frigyes nagy örömmel jelenti, hogy Aradon 
is megnyílt a vendéglős szakiskola. Élénk előadásban 
ismerteti a megnyitást ünnepélyt és azzal a forró óhaj
tással fejezi he előadását; vajha mielőbb látnánk a többi 
városokban is egymásután megnyílni a vendéglős szak
iskolát.

A választmány nagy lelkesültséggel vesz tudomást 
a legújabb véndéglős szakiskola megnyitásáról s Glück 
Frigyes urnák ezúttal is tanúsított meleg érdeklődéséért 
köszönettel adózik.

XI. Előterjesztettek a segély iránti kérvények.
A választmány a folyamodók közül Sturm Irma ré

szére 31) korona, Giinzel Ede részére pedig 10 korona se
gélyt engedélyez.

Ozv. Bingvald Samuné és Özv. Oláriu Dénesné kér 
vényét a Dreher-alapitványi segély kiosztása alkalmával 
lógja figyelembe venni.

Több tárgy nem lévén napirenden a választmányi 
ülés befejeztetett.

Jegyzőkönyv, felvétetett a «Budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsniárosok ipartársulata* 1904. évi dec 
22 iki üléséről.

Jelen voltak : Gundel János elnök Koeh József al- 
elnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Poppel Miklós titkár, 
Mádai Lajos, Fürst Tivadar, Palkovics Ede, Blaschka 
István. Prindl Nándor, Bittner Alajos Polanovícs József, 
Krist Ferenc, Maloschik Antal Nősek Ignác, Schnell 
József, Fürst Tivadar, Kramer Miksa, Wilhurger Károly 
választmányi tagok.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Krist Ferenc és Blaschka István urakat kéri fel.

II. Felolvastatott az 1901. évi december hó 1-én tar
tott választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, h i
telesíttetett.

III Elnök bejelenti, hogy az ipartársulat jelenlegi 
helyiségében a Ganz féle cég rendezte be a villamos vi
lágítást, mely alkalommal a vezetékei a házban lakó id. 
Rieder Ottó tulajdonát képező fővezetékbe kapcsolta be. 
Ez ellen Rieder felszólalt és követelte a kikapcsolást 
vagy az általa meghatározott használati dij megfizetését, 
Ezen követelésétől azonban az ő közbenjárására elállóit, 
miért is az Elnökség, viszonzásul, Rieder villam-müszaki 
intézetét az < Értesítő* ben ajánlotta az ipartársulat tag
jainak figyelmébe. Most pedig — minthogy Rieder továb
bá is megengedi a vezeték használatát — helyesnek tar
taná, ha a választmány azért köszönetét nyilvánítaná.

A választmány hozzájárul Elnök ur javaslatához és 
id. Rieder Ottó részére azért, hogy a tulajdonát képező 
villamos vezetek használatát az ipartársulatnak egyszer s 
mindenkorra megengedte, köszönetét szavaz és megbízza 
az Elnökséget, hogy ezt Rieder Ottónak kellő formában 
tudomására juttassa.

IV Elnök bemutatja a «Kisten» nevezetű pincér- 
asztaltársaság által hozzá intézett levelet, mely szerint a 
nevezett társaság 200 koronát küld a tervezett Menedék
ház céljaira, mint alapítványi helyre szánt összeget.

A választmány tudomásul veszi az adományt és kö
szönetét szavaz érte s elhatározza, hogy az adományozó- 
asztaltársaság mint alapitó fog bejegyeztetni. De alapít
ványi helyek majd csak akkor lesznek szervezhetők, ha 
a Menedékház fel lesz építve.

V. Bemutattatolt a «Budapesti pincéregyesület* ja 
vaslata mely szerint az Ipartársulat által tett «Jubileumi 
alapítványból* 50 korona segélyt T'lóri Alajosnak, 50 kor. 
segélyt pedig Munter Ágostonnak Ítélt oda és kéri az 
Iparlársulat hozzájárulását.

A választmány elfogadja a Pincéregylet javaslatát s 
a 100 korona segélyt az ajánlott két pincér részére az 
egyletnek kiutalványozza.

VI. Bemutattatott a Budapesti pincéregylet átirata,
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melyben arra kéri az iparlársulatol, hogy szokásos bálját 
ez alkalommal is az egylettel közösen rendezze.

A választmány elhatározza, hogy az ipartársulat bál
ját ismét a Pincéregylettel közösen rendezi s miután 
elnök ur különös dicsérettel emlékszik meg az utóbbi 
években elért kedvező eredményekről s Petanovits József 
ur rendkívüli érdemeit kiemeli, a választmány rendező
bizottsági elnöknek zajos és lelkes éljenzés közben, egy
hangúlag újból Petanovits Józsefei, pénztárnoknak pedig 
Fürst Tivadart választotta meg.

A választmány a folyamodók közül Auguszt János
nak 15 koronát, Miklós Géza és Kubetz Mária részére pe 
dig egyenként 10 koronát utalványoz a választmány ren 
delkezési alapjából, mert folyamodók nem voltak ipartár
sulati tagok.

Özv. Lippe Mátyásné és özv. Maurer Ferenczné kérvé
nyei a Dreher-alapitványi segély kiosztása alkalmával 
fognak figyelembe vétetni.

Több tárgy nem lévén a napirenden az ülés befe
jeztetett. Kmft.

Temetkezési egyesületi ügyek.
Jegyzőkönyv, a Budapesti Szállodások, vendéglősök és 

korcsmárosok ipartársulata temetkezés; egyesületének 
1904. évi december hó 1-én délután a IV. kér. Ferenc 
József rakpart 16. sz. a. lévő helyiségében tartott választ
mányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Mehringer Rezső 
pénztárnok, Poppel Miklós titkár, Bittner Alajos, Prindl 
Nándor, Lippert Lajos választmányi tagok.

Távollétőket igazolták: Burger Károly, Leheti István, 
Deutsch Pál, Dökker Ferenc, Schwetz Mihály.

I. Elnök megnyitja az ülést s a jegyzőkönyv hitele
sítésére Lippert Lajos és Müller Antal urakat kérte fel.

II. Az 1904. április hó 29 én tartott ülés jegyző
könyve felolvastatván.

Tudomásul vételeit és hilelesittete.lt.
III. Elnök a felolvasott jegyzőkönyvben foglalt ha

tározatokra vunatkozólag bejelenti, hogy Kerschántz 
Ferencet, Hidl Lajost, és Mertl Istvá ít levélben figyel
meztette az elnökség, hogy ha az ipartársulati tagsági di
jat nem fizetik meg, akkor a temetkezési egyesületből is 
töröltetni fognak.

Mertl István és Hidl Lajos késznek nyilatkoztak az 
ipartársulati tagsági dijat is rendesen megfizetni. Kerschántz 
Ferenc azonban megtagadta az ipartársulali tagsági dijak 
megfizetését.

Továbbá bejelenti elnök, hogy azok közül, akik a 
legutóbbi ülés alkalmával az egyesüle’be való felvételü
ket-kérték, eddigelé egyik sem lépett be, mert nem akarják 
a 40-ik életévet meghaladó évek után a külön beiratási 
dijat megfizetni.

.1 választmány e bejelentéseket tudomásul veszi s 
Kerschántz Ferencet a temetkezési egyesület tagjainak a 
sorából, az alapszabály 6. §-a alapján törli.

IV. Elnök bejelenti, hogy Rainer József meghall 
Beliscén s leánya sürgönyileg kérte a temetkezési illet
ményt.

Azonban Rainer az egész 1901. évi tagsági díjjal 
tartozásban maradt s igy a temetkezési illetmény az alap
szabály 10. §-a értelmében nem fizethető ki.

Javaslatot tesz az iránt, hogy Rainer leánya részére, 
tekintettel arra, hogy Rainer igen rég óta tagja volt az 
egyesületnek, a választmány a rendelkezési alapból 100 
korona segélyt engedélyezzen s akkor Rainer Mária ép
pen olyan összeget kap mintha kifizettetnék neki a te
metkezési illetmény címén 200 korona, mert ebből az ösz-

szegből is csak le kellene vonni azt a 100 koronái, mely 
összeggel Rainer még az 1896. évben a «Rendelkezési alap* 
hói kölcsön kapott 200 koronából maradt tartozásban.

A választmány határozalilag kimondja, hogy Rainer 
után temetkezési illetmény nem fizethető, mert a szabály 
áthágására példát teremteni kivételes esetben sem szabad. 
Azonban jóváhagyólag elfogadja Elnök ur indítványát és 
ahhoz képest Rainer Mária részére a rendelkezési alap
ból 100 azaz egyszáz korona segélyt engedélyez.

V Bemulattatott a három havi tagsági díjon túl tar
tozásban lévő tagok névjegyzéke

A választmány a hátralékosok közül Hauer Ferencet 
és nejét tizenegy havi, Holcer Józsefet szintén tizenegy 
havi tagsági dit tartozás miatt és utóbbit azért is, mert 
elköltözőit Budapeslről s újabb tartózkodási helyét nem 
jelentette be, az alapszabály 10. §-a alapján törölte a ta
gok sorából.

A többi hátralékosra nézve, úgymint: Kőnké Károlyt 
és nejét, Özv. Popovits Vincénél, Özv. Rátzki Máriát és 
Záboszki Andrást és nejét, illetőleg, kik mint tartozásban 
vannak, döntő határozatát az év végéig függőben tartja.

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

Szövetségi ügyek.
(Folytatás.)

Amint látni méltóztatnak, szakosztályunk a belföldi 
vendégforgalom érdekében az előző közgyűlések határo
zatai végrehajtotta.

A külföldről várható idegenforgalom emelése érde
kében Kommer Ferencz tagtársunk javaslata alapján az 
előmunkálatok most folynak és remélhetőleg 4—5 hónap 
alatt befejezést nyernek. Ugyanis arról van sézó, hogy 
fővárosi kartársak a vidéki kartársakkal egyelértőieg kid 
földi ilusztrált lapokban állandóan ismertessék képben és 
írásban hazánk szép vidékeit és tájait.

Nehéz és anyagilag áldozatra váró fel idat előtt állunk 
és mert szakosztályunk és az igazgató-tanács egyhangú 
lelkesedéssel magáévá tette ezt az eszmét, már ezen 
alkalommal is kérjük szövetségünk és összes hazai kar- 
társainkat, hogy kibocsájlandó felhívásunkat ebben az ügy
ben szíveskedjenek teljes erejükből annak idejében tá
mogatni.

Szakosztályunk figyelmét nem kerüli el semmiféle 
ielenséíí. raelv szakinarunk érdekeit érinti és azért kö-
telességszeiűen rámutatunk általánosságban a napi sajtó
nak ama gyakori panaszaira, melyek fürdőhelyeink ellen 
irányulnak.

Mint erkölcsi testület nem vagyunk abban a hely
zetben, hogy bárminő bírálatba is bocsátkozzunk ezen 
panaszokkal szemben, mert minden egyes esetben a szak
társaknak jogukban áll az önvédelem, sőt ez köteles
ségük is.

A napilapok objektív panaszaiban sincs okunk kétel
kedni, annál is inkább, mert a gyakori vádakkal szemben 
nem volt alkalmunk egyetlen egy cáfolatot sem elöl 
vasúi.

Annyi azonban lény, hogy a panaszok tömegével 
találkoztunk és ebből azt következtetjük, hogy a hazai 
idegenforgalom emelése érdekében komoly lépéseket kell 
tennünk oly irányban, hogy jogos panaszokra ne szolgál
tassunk okot.

Hangsúlyozni akarjuk, hogy nem az apró, helyt nem 
álló és jogtalan panaszok elnyomására gondolunk --m ert 
ilyenek mindenkor voltak é s” lesznek — hanem igenis 
azon okadalolt p maszok megszüntetésére kell törekednünk, 
melyek csorbítják, néha aláássák hazai fürdőhelyünk jó 
hírnevét.

hilelesittete.lt
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Első Magyar Részvény serfoződe
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN
=  F ennáll 1854  óta. ■

n

Az 1900. évi párisi Y illágkiállíU son collective a  legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té s t n y e rt.
D IS Z O K M Á N Y  1 885 . 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.

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

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

Az o rszág  m inden  részében s ö rra k tá ro s o k  á lta l vagyunk ké pv ise lve ; 
nagyobb  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, N agyvárad  , 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám 52— 59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám 52— 60. 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám 5 6 —58.

iá®. w  w  <  ' o .
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LOWENSTEIN IN. (Mihály)
ezégtulajdouos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
3 8  cs. ás kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége
ISI és Fülöp Szász Coburg Gothai herczeg u kir. fensége 
3 8  udvari szállítója.

Főüzlet F ió k ü z le t:
IV., Vámház-körut 4. IV., Kishid-utcza 7.

ajánlja nagy raktárát g,.
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi- 
nöségben; bel- és külföldi sajtokban, bús, 13 
hal, főzelék- és gyümöles-conservekben, 13- 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 13 

38 pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző bort : 

Madeira, Marsalla. Sherryt

S E X M W W t  

legjobb asztali- és üdítő ital,
kttönö hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajokuál, gyomor- és bolyagha- 

rutnál.

Mattéul Henrik, tartebaá <•

38 Kizárólagos főraktár az á $ $  IU 1 1 V &ő  8 Ü
| |  „Angi# Continenthal Thee Association1*-nak 
38 legjobb fekete teákban, valódi Jam&ska finn.

K í v á n a t r a  á r j e g y z é k  b é r m e n t v e .  g% :

ib

X t  t

«
44
44
4
4«
4
4
4
4

lásKiÜbA VÍ1

P E Z S G Ő CHAMPAGNER
í̂.'V&TS ?>V. i Ét? ...

LOUIS FRANCOIS & Co.
PROMONTOR.

11 11

ii

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

Lissabon 1890. Hors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, n a g y  a r a n y  é r e m .

ZJ.iv ’•> >’ ' c '
11 11

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

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

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

11 11 ii
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F ő ké p v ise lő k : — G e n e ra l-V e rtre tu n g :

RU DA és B L O C H  MÁN N
BUDAPEST, A kadém ia-uteza  16.

f t»í>
I»í

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