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A budapesti szállodások, vendéglőtök és korcsmárosok 

ipartársulata választmányának az 1905. évi március hő 21-én 
tartott XXXI. rendes közgyűléshez intézett jelentése.

Tisztelt Közgyűlés!
Az ipartörvény revíziója tárgyában említettük múlt 

évi jelentésünkben, hogy az előmunkálatok folyamaiban 
vannak és hogy a kereskedelemügyi minisztériumban a 
revízió alapját képező adathalmaz rendszeres gyűjteménybe 
foglalásán és sajtó alá rendezésén dolgoznak.

Azóta mindez teljesedésbe ment. Az egybegyüjtött 
anyag báron, vastag kötetben került a nyilvánosság elé. 
Az első és második kötet »Joganyag« cim alatt az iparra 
vonatkozó törvényeket, rendeleteket és döntvényeket is
merteti. Beosztása: I. Iparűzés. II. Iparoktatás. III. Munkás
védelem. IV. Ipari szervezet V. Ipari bíráskodás. VI. Bün
tető határozatok és vegyes átmeneti intézkedések.

A harmadik kötetben az iparhatóságok, iparkamarák, 
ipartestületek, ipartársulatok, slb . ipari tényezők javaslatai 
és kívánalmai vaum k összefoglalva. Czimlet neósztása 
ugyanaz, mint az első két köteté.

Örömmel jelentjük a t. Közgyűlésnek, hogy a har
madik kötetben nagyreszt bennfoglaltatnak ama felterjesz
tések, melyeket az utóbbi tiz év alatt kongresszusaink, az 
országos szövetség és ipartársulatunk határozatai követ
keztében intéztünk — iparunk helyzetének javítása vé
gett — a kormányhoz.

Ezekkel kapcsolatban ugyancsak megtaláljuk e kötet
ben az ország legtöbb ipari szervezeteinek a mi kívánsá
gainkat illető véletnényes nyilatkozatát és pártoló- vagy 
ellen javaslatát, s ezáltal tiszta képet nyertünk arról- 
<ki tart velünk, ki ellenünk»!

Mindenesetre rendkívül fontos jelenség, hogy a t. 
kormány most már komoly tárgyalások keretében foglal
kozik ügyünkkel és hogy az általa véleményadásra felhí
vott testületek közül a tekintélyes rész, úgymint: az or- 
szagos iparegyesület, a budapesti, győri, kolozsvári, nagy
váradi, pozsonyi, soproni, szegedi és zágrábi kereskedelmi 
és iparkamarák éppen a vendéglős ipar képesítéshez kö
tése kérdésében — amire egyelőre legtöbb súlyt helyezünk 
— pártolólag nyilatkoztak; a képesítés kimondását, indo
kolás kíséretében helyesnek és szükségesnek jeh'z

Mindezekből bátran leszűrhetjük azt a !.• ezte- 
tetést, hogy a törvény revíziója iparunkra néz Hely
zet javulását idézheti elő.

Az uj szabályrendelet, mely a szállodás-, vendéglős- 
és kávésipar gyakorlásáról szól, a székesfőváros törvény- 
hatósága részéről mindezideig nem volt élelbeléptelhető, 
mert a kormány még nem fejezte be a jóváhagyást meg
előző tárgyalásokat.

Utánjárásból tudjuk, hogy az ügy jelenleg a belügy
minisztériumban van, hová a kereskedelemügyi miniszter 
tette át a rendőrhatóságot illető szempontok elbírálása 
végett.

Az uj szabályrendelet mielőbbi életbeléptetését igen 
kívánatosnak tartjuk, mert — miként azt már múlt évi 
jelentésünkben részletesen felsoroltuk — többrendbeli 
célszerű és üdvös intézkedés van benne. Ezek között kü
lönösen ene1i lésre érdemes nv a rendelkezés, melv szerint 
mindazok, akik vendéglői iparengedélvlvel bírnak, kötele
sek lesznek a szabályrendelet életbeléptetésétől számított 
30 nap alatt az ipartársulatba belépni.

Mindezeknél fogva tőlünk telhetőleg siettetni fogjuk 
az uj szabályrendelet jogerőre emelkedését.

A zugszállodák határtalan szaporodása ellen még 
1903 évben felterjesztést intéztünk a kormányhoz és kér
tük abban ezen üzletek korlátozását, illetőleg oly forma 
megrendszabálvozását, hogy a <szálloda» cim használatá
tól — minthogy azzal rútul visszaélnek — eltiltassanak s 
valamely más, az üzlet jellegének megfelelő címet legye
nek kötelesek felvenni és használni.

Eelszóllalásunkban élesen reá mutattunk azon nagy 
veszedelemre, mely a tisztán bordélyüzlettel foglalkozó 
zugszállodák üzelmei által Budapest szállodáinak jó hír
nevét és .amúgy is csekély idegenforgalmát fenyegeti.

Tapasztalásból szedett érveink halottak; fellépésünk 
következtében a nm. kereskedelemügyi miniszter a bel
ügyminiszterrel egyelértőleg, a székesfőváros hatóságához 
intézett 48967/904. XII. sz rendeletében kimondotta, hogy 
az olyan zugszállodák, melyek nem rendes elszállásolásra 
vannak hivatva, hanem inkább nyilvános találka-helyül 
szolgál iák, még abban az esetben sem tekinthetők az 
ipartérvény szerint engedélyezhető szállodáknak, ha szál
lodai berendezéssel vannak ellátva: mert azokban néma 
-zakszerü szállodaipar, hanem az erkölcsrendészet körébe 
lar'ozó olyan üzlet folytattatik, mely a törvény iparűzési 
szabályozó rendelkezései alá nem vonható; minélfogva 
az iparhatóságok az ilyen üzletre az 1881. évi XVII. t.-c. 
10 §-a szerinti iparengedélyt nem adhatnak, s mindazokat, 
kik ilyen üzletre engedélyt kérnek, a rendőrhatósághoz 
tartoznak utasítani.

A rendeletben végül intézkedés foglaltatik aziránt
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is, hogy azok, akik üzletükre szállodaiparengedélyt kaptak, 
azonban e ciin alalt tulajdonképpen az erkölcsrendészet 
körébe tartozó üzletet folytatnak, ebbeli foglalkozásuktól 
záros határidő alatt eltiltassanak.

Az italmérési illeték 1903—1905. évi eyklusra érvé
nyes kivetése, illetőleg indokolatlan felemelése miatt tudva- 
lévőleg szintén panasz-kérvénnyel fordultunk a kormány
hoz. Kijárásunk sikeres is volt, amennyiben elértük azt, 
hogy a kivetési munkálat félbeszakittatván, a pénzügymi
nisztérium részéről tartott vizsgálat után a további eljá
rás folyamán mérsékeltebb kivetés következett. A már 
előbb kivetett, illetőleg felemelt tételek ellen felmerült 
panaszok pedig a felszólamlási bizottságnál méltányos el
intézésben részesültek.

A történtek után, ha nem is megelégedéssel, de leg
alább azzal az elhatározással nyugodtunk bele egyelőre 
a helyzetbe, hogy úgyis erélyes lépéseket teszünk az ital
mérési illeték alap-számitásának apasztása iránt.

Azonban alig csillapodtak le a felháboiodolt kedély- 
ivek. midőn mint bomba csapott le közénk a pénzügy
igazgatóság 47056/904. VI. sz. végzése, melyben tudtára 
adatott mindeneknek, akiket illet, hogy az italmérési ille
ték kivetése nem jól sikerülvén, annak kiegészítése végett 
a korlátlan italmérők italmérési illetéke pótkivetés utján 
1903. évtől számítva, tehát visszaható erővel, 37 százalékkal 
felemeltetett.

Valóságos csapáiként hatolt reánk a pénzügyigazga
tóság ezen újabb manővere. Nem csoda tehát, ha kitört 
belőlünk az elkeseredés és a hangulatnak megfelelő pa
naszt emeltünk nyomban a nm. pénzügyminiszter urnái a 
pénzügyigazgatóság hallatlan eljárása ellen.

E beadványunkban az állam zárószámadásaiból vett 
számadatokkal bizonyítottuk, hogy az italmérési illeték 
évről-évre rohamosan emeltetvén, az 1898, évben 1.000.000 
koronával előirányzott tétel 1903. évben már 3.400.000 
koronára szökkent fel. S minthogy e teher jórészét a bu
dapesti italmérők viselik, igy a 37 százalékos újabb rend
kívüli emelés indokolása el nem fogadható.

E beadványunkat ipartársulatunk elnöke 1904. évi 
augusztus hó 8 án adta át a pénzügyminiszter urnák a 
képviselőházban. A pénzügyminiszter megígérte, hogy az 
ügyben alapos vizsgalatot fog tartani. De az elintézésnek 
még a folyó évben sem volt semmi nyoma. A pénzügy
igazgatóság meg ezenközben kíméletlenül behajtotta a 
vendéglősöktől a 37 százalék illeték-többletet. A kérdés 
ezáltal mind égetőbbé válván, folyó év január hó 22-én 
ipartársulatunk küldöttséget menesztett a pénzügyminisz
terhez. A küldöttséget ipartársulatunk elnöke vezette, s 
ez alkalommal élő szóval is alaposan kifejtvén a vendéglős 
ipar tönkretételét siettető eljárási, ipartársulatunk nevében 
újabb kérvényt adott ál a pénzügyminiszter urnák

E kérvényünkben már nemcsak a 37 százalék rend
kívüli illeték jogosságát támadtuk meg, hanem kérésünket 
kiterjesztettük arra is, hogy az italmérési illeték Budapest 
székesfőváros területén — az 1899. évi XXV. t. c. 18. 
§-ának módosításával — minden 500 lélek után 200 ko
ronában állapitassék meg, mert a 300 koronás rendszer 
mellett akkora teher sújtja a vendéglősöket, hogy azt 
elviselni nem képesek.

A pénzügyminiszter ezúttal élénk érdeklődést tanú
sított ügyünk iránt és készséggel tárgyalt a küldött
séggel. A 37 százalék pótkivetés hatályon kívül helyezésére 
nem lett ugyan Ígéretet, de az illeték alapszámitásának 
200 koronára való csökkentése iránt javaslatot tenni kész
nek nyilatkozott.

A pálinkamérök részére kiosztott korcsmái jogok 
miatt terjedelmes feliratot intéztünk a nm pénzügymi
niszter úrhoz. Meg nem cáfolható bizonyítékokat soroltunk 
föl azon állításunk igazolására, hogy a pálinkamérőknek 
a korcsmái jog csakis a törvények megkerülése és a 
szabályrendeletek kijátszása végett szükséges. A korcsmái

cégér védelme atatt megszegik a vasárnapi munkaszünet
ről szóló tilalmat, mert vasárnap is egész napon át mé
rik a pálinkát. Azonkívül kijátszak a helyhatósági szabály
rendeletet, mert üzletet nyitnak olyan utakon és utcákban 
is, ahol különben pálinkamérésre nem kapnának enge
délyt. A bor és sörmérést csak csaléteknek alkalmazzak, 
mert ezen italokat úgyszólván nyereség nélkül mérik, hogy 
a közönség oda szokjék üzletükbe. De ezáltal tönkre te
szik a környékben lévő vendéglőket.

E feliratunkat a pénzügyminiszter a pénzügyigazgató
ságnak adta ki tanulmányozás és javaslattétel végett. 
Egyébiránt ezen ügyben újabb fordulat állott be, ameny- 
nyiben a budapesti szesz-likőr gyárosok készítők és kimé
rők ipartársulata velünk szövetkezni óhajt, hogy együttes 
eljárással győzzük le a közös ellenséget: az ál-korcsmá- 
rosokat. Erre nézve külön előterjesztést tűztünk a közgyű
lés napirendjére.

A vasárnapi munkaszünet tárgyában Budapest székes- 
főváros törvényhatósága, folyó évi február hó 15-én tartott 
rendes közgyűlésében elhatározta, hogy félj erjesztést intéz 
a kereskedelemügyi miniszter úrhoz aziránt, rendelje el, 
hogy: a pálinkaméréseket vasárnapon egyész napon át zárva 
kell tartani, s e napon pálinkát árulni — a gyógyszertárak 
kivételével — sehol sem szabad.

Ipartársulatunk elnöke törvényes határidőn belöl meg- 
felebbezte a törvényhatóság ezen határozatát, mert az 
abban kifejezett kívánság teljesedése esetében iparunk 
sérelmet szenvedne törvény által biztosított jogkörében.

Mert ha nem lehet a vasárnapi munkaszünetről szóló 
törvény hatását közélelmezési okokból a vendéglőre is 
kiterjeszteni, akkor még nagyobb lehetetlenség azt meg
határozni, hogy a vendéglőben mit árusítsanak, s e közben 
milyen italokat mérjenek, mert az italmérési jövedékről 
szóló 1899. évi XXV. t. ez. a korlátlan italmérési joggal 
felruházott vendéglősnek e tekintetben teljesen szabad 
cselekvést biztosit.

A felebbezés sora elé nyugodtan nézhetünk, mert az 
egy érvényben lévő törvényre van alapítva.

A szikvizgyári ügynökök ellen a múlt évi közgyű
lésben panasz hangzott fel a miatt, hogy magán-házakhoz 
is eladnak szikvizet.

E panasz folytán átiratot intéztünk a szikviz gyáro
sok ipartársulatához és az »Artézia« szikvizgyár igazgató
ságához felkérvén őket, hogy ügynökeiknek tiltsák meg a 
vendéglősöket károsító eljárást.

Örömest jelentjük, hogy az »Artézia« szikvizgyár igaz
gatósága mihamar levélben tudatta velünk, hogy a kívánt 
tilalmat ügynökeinek kiadta és felkéri ipartársulatunk tag
jait. hogy a tilalom ellen vétő ügynöküket közvetlenül a 
gyár igazgatóságánál jelentsék be;

A szikvizgvárosok ipartársulata udvarias levélben 
közölte velünk, hogy a gyárosokat a kívánt tilalom kiadá
sára nem kötelezheti, mert ez hatáskörén túl terjed. Azon
ban minden áron oda fog hatni, hogy a vendéglősök által 
kívánt indokolt tilalom általában érvényre jusson

A szállodai bejelentő lapok pontos kitöltése tárgyá
ban a székesfővárosi m. kir. államrendőrség még a múlt 
év elején rendeletet adott ki. A szállodások e rendelet 
szerint kötelesek lettek volna a rendőrség által szerkesz
tett bejelentő lapon foglalt kérdésekre oly bizalmas és 
kényes jellegű adatokat is beszerezni, melyeknek bemondá
sára a szállodás senkit sem kényszeríthet. A rendelet a 
valóságban úgy sem lévén végrehajtható, annak praktikus 
megváltoztatását küldöttségileg kértük a főkapitány úrtól.

A főkapitány természetesen belátta kérésünk helyes 
voltát s a 231/904. eln. sz. végzésben mihamar intézkedett 
a bejelentő lapok módosítása iránt, megjelölvén mindama 
kényes természetű kérdéseket, melyek a szükséges adatok 
beszerzése alkalmával mellőzhetők. így ezen ügy megelé
gedésünkre nyert elintézést.
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Az országos szövetség közgyűlésén, mely a múlt 
évben Szegeden szeptember hó 13 án tartatott meg, rendes 
szokás szerint részt vettünk s a szövetség munkálódúsának 
tényleges részesei voltunk, amennyiben ipartársulatunk 
elnöke egyúttal az országos szövetségnek is elnöke ; más
részt pedig a szövetség különböző szakosztályainak élén 
többnyire ipartársulatunk szakférfiúi állanak, akik a szövet
ség hasznos munkálkodásához nagymértékben hozzájárulnak. 
Így el nem mulaszthatjuk megemlíteni, hogy a szövetség 
múlt évi közgyűlésének is kimagasló momentumai voltak: 
midőn Elnökünk megnyitó beszédében szaktudásának egész, 
erejével fejtegette a vendéglős ipar jelentőséget és hivatá
sát és megragadó hévvel védelmezte az elnyomó és kiak
názó rendszerrel szemben. Továbbá Glück Frigyesnek, 
szakiskolánk felügyelő bizottsága elnökének a szakoktatás 
állapotáról és szakiskoláink további szervezéséről az ő 
nála mór megszokott alapos szaktudással és nagy készült
séggel tartott hatásos előadása. Azonban mindezekről a 
szövetség közgyűléséről szóló jelentésben találunk bővebb 
adatokat.

A szakiskola ügyviteléről és az oktatás menetéről 
valamint annak eredményéről rendszerint a felügyelő 
bizottság számol be terjedelmes és részletes jelentésben. 
E jelentés az 1904 évi június hó 9 én tartott évzáró 
vizsgálat alkalmával külön füzetes kiadásban is megjelent, 
azonkívül az ipartársulal <Értesítőjében* is közzétételeit. 
Ezúttal tehát csak arra szorítkozunk, hogy a vizsgálaton 
tapasztaltak fölött a t. közgyűlés előtt a legnagyobb di
csérettel nyilatkozzunk és újból és újból hangoztassuk, 
hogy a szakiskola iparunk jövőjére nézve valóságos áldásnak, 
mondható !

A szakiskola pénzügyi adminisztrációjára nézve je
lentenünk kell, hogy az államtól és a székesfővárostól a 
múlt évben is megkaptuk a szokásos 1600—1600 korona 
segélyt; azonban az iparkamara segélye elmaradt. Szeren
csére kárpótlást találtunk e veszteségért a múlt év március 
hó 2-án rendezett bál fényes anyagi eredményében, mely a 
szakiskola fenntartására 4485 korona jövedelmet hozott. 
Hálátlanok lennénk, ha Petanovits József kartársunknak. 
mint a rendező bizottság elnökének itt a t. Közgyűlés 
színe előtt le nem rónánk köszönelünk és elismerésünk 
adóját báljaink fényes sikeréért évek óta folytatott párat 
lan tevékenységéért, mely által ő szakiskolánk fenntartása 
céljára minden várakozást túlhaladó báli jövedelmet tudott 
elérni. Nemkülönben köszönetünket nyilvánítjuk az egész 
rendező bizottságnak a nemes cél érdekében tanúsított 
lelkes közreműködésért.

Tisztelt Közgyűlés!
Az előadottak után ipartársulatunk múlt évi ügy

menetéről kell még jelentést tennünk:
Ipartársulatunknak 1901. év elején 431 tagja volt. 

Évközben 34 uj tag vétetett fel. Ellenben üzlet-meg
szűnés és halálozás által 420 lett kevesebb a tagok 
száma, s igy az év végén 48 tagja volt az ipartársu
latnak.

Bevételeink és kiadásaink számadataiból kitűnik, 
hogy a múlt évről 1903 korona 09 fillér jövedelmünk 
maradi, mely összegnek felét, azaz: 951 korona 84 fillért 
az 1898. évi közgyűlés határozata folytán a <Menedék- 
húz»-alapnak kell átadnunk.

Az elszegényedésnek kétségtelen jele, hogy az ipar
társulatunkhoz érkező segély kérvények száma egyre nö
vekedik, s ezzel arányban e címen kiadásaink is szapo
rodnak.

A múlt évben az ipartársulat pénztárából 1246 ko
ronát, a választmány kizárólagos rendelkezési alapjából 
175 koronát, s a Dreher-féle alapítványból 840 koronát, s 
igy összesen: 2261 koronát fordítottunk segélyre.

Egyébként az 1904. évi zárószámadást és a reá vo
natkozó számvizsgáló bizottsági jelentés tárgyalását a köz
gyűlés napirendjébe felvettük.

S minthogy alapszabályaink értelmében, két évre 
terjedő megbízatásunk lejárt, ennélfogva a tisztújító válasz
tást is napirendre tűztük.

S midőn most a t. Közgyűlés által reánk ruházott 
feladat végéhez ériünk, a megtisztelő bizalomért hálás 
köszönetét mondva, tisztünket azzal a lelki megnyugvással 
tesszük le, hogy kötelességünket szeretett hazánk és ipa
runk javára becsületesen és lelkiismeretesen teljesítettük, 
és tisztelettel kérjük a t. Közgyűlést, hogy részünkre a 
felment vényt megadni méltóztassék.

Budapesten, 1905. évi március hó 18-án tartott 
ülésből:

A választmány.
I’álinkainérés. A székesfőváros közgyűlése felterjesz

tési intézett a kormányhoz aziránt, hogy pálinkamérést 
vasárnap mindenütt tiltsa meg. E határozat ellen ipartár
sulatunk Elnöke alábbi fellebezést nyújtotta be.

Méltósógos Polgármester ur!
Budapest székesfőváros törvényhatósága folyó évi 

február hó 15-én tartott rendes közgyűlésében tárgyalta 
a bizottmány és tanács 211285/903-1. számú előterjeszté
sét, melyben indítvány tétetett aziránt, hogy a törvényha
tóság az élelmiszereknek vasárnapokon egész napon át 
való árusithatása, a pálinkaméréseknek pedig vasárnapo
kon egész napon át zárva tartása végett felterjesztést in
tézzen a kormányhoz.

A közgyűlés ez ügyben a 235. számú határozatot 
hozta, mely határozatnak utolsó szakasza így szól

„Kimondja a közgyűlés, hogy felterjesztést intéz a 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz aziránt, hogy rendelje 
el, miszerint a pálinkaméréseket vasárnap egész napon 
át zárva kell tartani, s e napon pálinkát árulni — a gyógy
szertárak kivételével — sehol sem szabad.

Alolirolt, mint a székes főváros törvényhatósági bi
zottságának tagja, kénytelen vagyok a közgyűlés e hatá
rozatának azon része ellen, melynek célja; hogy vasárnap 
pálinkát árusítani, a gyógyszertárak kivételével, mindenütt 
tiltva legyen —fellebezést bejelenteni, mert e határozatot 
elhibázottnak, indokolását tévesnek tartom, másrészt pe
dig kétségtelennek látszik előttem, hogy úgy is kivihetet
len lenne!

Ennélfogva tisztelettel kérem Méltóságodat, hogy je
len felehbezésemet a törvényhatóság felterjesztéséhez kap 
csolni méltóztassék.

Eelebbezésem indokolására a következőket adom
elő :

Az egész művelt emberiség helyeslésével fog talál
kozni a közgyűlés ama kívánsága, hogy a pálinkamérések 
vasárnap egész napon át zárva tartassanak, mert világos 
célja csak az lehet, hogy a vasárnapi munkaszünetről 
szóló törvény üdvös kiterjesztése folytán a legszegényebb 
néposzlály a vasárnapot valóban pihenésssel, nem pedig 
a testet lelket ölő mértéktelen pálinkaivással, tobzódással 
töltse.

Azonban messze túl lőtt a célon a t. Közgyűlés, mi
dőn a vendéglőket a pálinkamérésekkel, s a vendéglő
ket látogató közönséget a pálinkamérésekbe járó, erköl
csileg fegyelmezetlen és a szeszes italok élvezetében 
mértékletességet nem ismerő népréteggel azonos megíté
lés alá vonta!

Mert ha nem lehet a vasárnapi munkaszünetről 
szóló törvény hatását a vendéglőre is kiterjeszteni tekin
tettel arra, hogy több százezer ember naponként a ven 
déglőből táplálkozik, a kiket rendes napi táplálékuktól 
megfosztani embertelen eljárás lenne, akkor lehetetlenség 
azt kívánni, hogy a vendéglőben pálinkát ne mérjenek, 
mert hiszen a mértékletes pálinkaivás a legmesszebb menő 
tudományos megfigyelések szerint sem ártalmas és a leg
több, vendéglőben táplálkozó embernek napi táplálékához 
tartozik; már pedig ebbe beleavatkozni, azt hiszem, nem
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csak a székesfőváros törvényhatóságának, de még a kor
mánynak sincs jogában.

Különben is lehetetlen lenne egy ilyen rendeletnek 
a végrehajtása, mert milyen módon, hogy ellenőrizné azt 
a hatóság és melyik hatóság, hogy a vendéglőben egyik- 
másik vendég kívánságára nem adnak-e egy pohárka pá
linkát? Hiszen ez a nagyobb helyiségekben még akkor is 
megtörténhetnék, ha minden vendéglőbe cgy-egv rendőrt 
állítanának!

Éppen azért, mert a közgyűlés határozatának e ré
sze nemcsak elhibázott de kivihetetlen is, Ikérem annak olyan 
megváltoztatását, hogy a kérdéses tilalom a vendéglőkre 
ki ne terjesztessék.

Budapest 1905 febr. 27.

T e m e t k e z é s i  e g y e s ü l e t i  ü g y e k .
A temetkezési egyesület választmányának az 1905. 

évi közgyűléshez intézett jelentése. Múlt évi jelentésünk
ben kimerítően ismertettük egyesületünk válságos helyze
tét, melybe az által jutott, hogy a halál esetek régi tag
társaink között mind sűrűbben fordulnak elő s igy ki
adásaink a folyton növekedő temetési illetmények össze
gével oly aránytalanul emelkedtek a bevételekkel szemben, 
hogy utóbbi években vagyon-mérlegünkben egyre veszte
séget szenvedtünk.

A helyzet a mull évben sem javult, mert 22 halál
esetben összesen 4800 korona temetési illetményt kelleti 
kifizetnünk, holott összes bevételünk 4G53 K. 44 fillér 
volt, s igv a 6704 K. 20 fillért tevő összes kiadással szem
ben 2050 K. 7ö f. újabb veszteség érte egyesületünket, 
mi által a vagyon most már 5193 K. 80. fillérre apadt.

Az egyesület tagjainak száma is az 1903. évben ki
mutatott 420-ról a múlt év végéig 365-re fogyott. Termé
szetes számítás tehát, hogy a rendes bevételekből jövede
lem emelkedést a folyó évben sem várhatunk. S ha a 
halál-esetek száma nem csökken, akkor egyesületünk a 
feloszlatáshoz mind közelebb jut.

Tekintettel arra, hogy a múlt évi közgyűlés a teme 
tési illetményt 300 koronáról 200 koronára már úgy is 
leszállította s a tagok között e miatt is erős zúgolódás 
volt észrevehető, ennélfogva a temetési illetmény újabb 
leszállítását nem javasolhatjuk ; a tagsági járulék csekély 
felemelése pedig nem vezetne célhoz, mert a helyzeten 
alig változtatna valamit. A válság elodázása végett nem 
maradt más hátra, mint hogy az ipartársulathoz folya
modtunk segítségért.

Az ipartársulat választmánya magáévá tette egyesü
letünk ügyét, és folyó évi március hó 18-án tartott ülé
sében kimondotta, hogy a temetkezési egyesületet bukni 
nem hagyhatja, mert az egyesület annak idején az ipar
társulat védnöksége alatt keletkezett s e viszonyból az 
ipartársulatra bizonyos mérvben erkölcsi garancia há- 
romlott.

Ennélfogva elhatározta, hogy az ipartársulat folyó 
évi közgyűlésének előterjesztést tesz az iránt, hogy a te
metkezési egyesület 1905. évi kiadásainak fedeztetése cél
jából 1000 koronát engedélyezzen az ipartársulat pénz
tárából.

Amennyiben az ipartársulat közgyűlése a választ
mány javaslatát elfogadja, s az 1000 korona hozzájárulás 
összeget egyesületünknek folyósítja, ebben az esetben a 
válságot egyelőre ismét elodázottnak tekinthetjük.

A jövőre nézve pedig abban reménykedünk, hogy 
az ipartársulat tagjainak száma az uj hatósági szabály 
rendelet folytán nagyban szaporodni fog, mert min
den engedélyes köteles lesz az iparlársulatba belépni s 
akkor valószínűleg egyesületünkbe is sokan beiratkoznak, 
s egyrsületünk újból fellendül.

Az előadottak után bejelentjük a I. Közgyűlésnek 
hogy az ügyvezetésre terjedő megbízatásunk lejárván, r 
tisztújító választást napirendre Iűztük.

S midőn a t. Közgyűlésnek, megtisztelő bizalmáért 
ezennel köszönetét mondunk, egyúttal tiszteletiéi kérjük 
hogy részünkre a felmentést megadni méltóztassék.

Budapesten 1905. március 18-án tartott ülésből.
A választmánv.

K ü lö n f é l é k .
Bál. Az ipartársulat bálja, melyei március hó 6-án 

a Boyal szálloda összes termeiben, ezúttal is a budapesti 
pincéregyesülettel együttesen rendezett minden tekintet
ben fényesen sikerült. Lelkes hangulat, határtalan vidám
ság, és mindenekfölölt adakozó jókedv telte emlékezetessé 
e mulatságot.

Az ipartársulat választmánya hálás köszönetét mond 
mindazoknak, kik a bál alkalmából felülfizetés által hozzá
járultak a budapesti vendéglős szakiskola fentartási költ
ségeihez. A túlfizetések nyilvános nyugtalványozására közzé 
tesszük az egész névsort, mint következik:

Dreher Antal 400 k., Első magyar részvény serfőződe 
300, Pel/.mann Eerenczné 200, Polgári serfőző részv. társ. 
200, llj. Ilaggenmacher Henrik 200, Törley József 200, 
Francois Lajos 200, Auer-fény részv. árs. 200, Általános 
villamossági részv. társ. 200, Budapesti légszesz-társ. 200, 
Hungária nagyszálloda részv. társ 200, Buda és Blochmann 
ezég 100, Horváth Nándor 100, Gerbaud Emil 100, Dre 
clisler Béla 100, Freund Vilmos 100, Szt. Lukács fürdő 
igazg. 100, Pilseni polgári serfóző részv. társ. 100. «Ar- 
lézia» szikvizgyár r. t. 100, Popper Leó (Pilsen) 50. Huber 
Antal 50, Thonet Testvérek 50, Haas Fülöp és fiai 50, 
Hűltél Tivadar 50, Borhegyi Ferencz 50, Schmidl E. és 
Társ (Pozsony) 50, Palugyai és fia 50, LIngar Samu 50, 
Krausz Goltiicb (Wien) 50. Belaliny Artúr 50, L ilik é  Ernő 
50, Huber 1. E. 50, özv. Schalek Lipótné (Abbázia) 50, 
Gundel Jáno; 50. Glück Frigyes 50, Stadler Kárólv 50 
Maloschik Antal 50, Schullesz Emil 40, Weiszenslein Mór 
10, Piatnik Nándor 38, Berndorfi fémáru gvár 10, Kuncz 
József és társa 10, Fischer Miksa 22. Fanla Ágoston 18, 
Sperl Nándorné 20. Oláh István 16, Kovács Ferencz 1-L 
Lackenbacher Félix (Wi«m) 29, Horner Artúr (Wien) 20, 
BB. Fischer (Wien) 20, Dobini és társa (Budafok) 30, Hölle 
Márton 20, Bokros Károly 20, Galliard Girbal 20, 
Pelauovits József 20, Szántó Adolf 20. Eberhardt Antal 
20, Dr. Hauer Sándor 20. Nagy Lajos (Arad) 10. 
Nagy Ignacz 10. Iloekstein Károlyné 10, Budapesti 
jégművek részv. társasága 10, Orosz Ödön 10 Feittler 
Ignácz (Wien) 10, Barensfeld A Wedckiud (Wien) 
50, Szt. margitszigeti igazgatóság 10, Krid Ferencz 10. 
Központi takarékpénztár 10 E Schlumberger (Wien) 10, 
Láng testvérek 10, Szállási Alajos 10, Juranovits Ferencz 
10, Farkas Lajos 10. Wassermann 1 10. Seibold N (Buda
fok) 10, Gschwindt-féle gyár 10. Fanla Ferencz 10, Steiner 
M. és társa 8, Polacsek és társa 8, Fink Sándor 6 Speck 
Jakaf) 1, T.de.skulhv Lajos 20, Schreiber J. unokaöcscsei 
50, Fischer Miksa 20, Simon Imre 10, Walla József 20. 
Bumcha Ferencz 10, Braun Nándor 4. Braun Jaques 4, 
Sarcilly Edmond I, Zwierschütz Mihálv 4, Fisch Márk 40. 
Zimner Péter 30, Zeuz .1 10, Imre és Schipper 14 Elmer 
Ferencz 6, Elun János 30, Főrsler

PPe 
Konrád, 20, Koeli

József 10. Prindl Nándor 18 Stadler Károly 40. Wampe 
tits Firencz 40, K mimer Ferencz 20. Neumann Simon 5, 
Schachner N 10, Széchi Lipót I. Grosz Mór 10, Doktor 
László 10, Spalt Mátyás 10. Bajágh Lajos 14, Wilfmrger 
A József 5 Hacker V 8, Eich János ÍO, Briickner József 
30, Jroi Ernst Beims 20. Kovács E. M. 20, Mosch Béla 
20, Varga János 10, Feink N. Károly 10.

(Folytatás a jövö számban.)
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TÖRLEY JÓ ZS.ÉsT5?

( Budapest.)

Első Magyar Részvény serfőződe
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN

- F e n n á ll 1 8 5 4  óta.

VT5

Az 1900. évi párisi Y illágkU llitáson collective a  legnagyobb éremmel (Grand prix) k itü n te té s t nyert.
D I S Z O K M Á N Y  1 8 8 5 .  J U 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, 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 serfőzödónknek 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 vagyu n k  képv ise lve ; 
n a g yo b b  ra k tá ra in k  Arad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvá r-, N agyvárad , 

N yíregyháza-, Tem esvár- és D ebreczenben  vannak.
Hordósör-megrendelés: Budapestre, telefon-szám  5 2 — 59. 

Hordósör-megrendelés: Vidékre, telefon-szám  5 2 — 60. 
Palaczksör-megrendelés: telefon-szám  5 6 — 58.
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i  LOWENSTEIN NI. (Mihály)
ezégtulajdonos :

H O R V Á T H  F . N Á N D O R
cs. é l kir. udvari szállító, József fhg. Ö ci. és kir. fantáge 
és Fiilöp Szász Coburg fiothai hsrczsg u kir. fensége 

udvari szállítója.

Főüzlet: Fióküzlet:
IV., Vámház-börut 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.

#1

Síi

síi ítS

3S

Síi
Sí?

<
Kizárólagos főraktár az

„inglo Conti nenthal Thee Assoeiation“-nak 
legjobb fékét e teákban, valódi Jamalka rum.

Kívánatra árjegyzék bérmentve.
ES
Kt

3
4 4 4
4
4
4
4
4

11

PEZSGŐ

MATTONÍí^s

tofltlHtíbW éfHavM
SMMPW-W 

legjobb asztali- és üdítő itat, 
kftfinő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gógebajokuál, gyomor- ás Uolyagáa- 

rutnál.

Jlattoui Henrik, faM « UipA

CHAMPAGMER

LOUIS FRANCOIS & Co.
P R O M O N T O R .
11 II 11

Kitüntetések:
Páris 1889. ezüst érem. 
Nizza 1890. arany érem .

Lissabon 1890. Hors Concours és
NAGY DIPLOM

Tem esvár, nagy arany érem .

i i

Anszeichnungen:
Paris 1889. SILB. MEDAILLE

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

GROSSES DIPLOM.
Tem esvár grosse gold. medaille

11 ii

F ő k é p v is e lő k : — G e n e ra l-V e rtre tu n g :

R U  DA és B L O C H  M A N  N
B U D A P E S T , A k a d é m i a - u t c z a  16.

»»»>
»»»»I»»»

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