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S zak isko la i ügyek.
Meghívó A hiid jpesti vendéglősök szakirányú tanonc

iskolája az 1901 1905 isk. évben főállás inak 10 ik év
fordulója alkalmából 1905. június 5-én d. u. l/iő—'/27-ig 
évzáró ünnepélyt tart, melyre tisztelellel meghívja Budapest, 
1905. május 15 én. (lliiek Frigyes s. k. a felügy. biz. elnöke.

Ip a rtá rsu la ti ügyek.
Jegyzőkönyv felvétetett Budapesten, 1905. március hó 

21-én a «Budapesti szállodások vendéglősök és korcsiná- 
rosok ipartarsulatának* a „Hungária0 nagyszálloda külön 
termében d. u 3 órakor tartott XXXI. évi rendes köz
gyűléséről. (Az. (dózó számban megjelent közli meny folytatása)

A közyyülés a választmány előterjesztését egyhangúlag 
elfogadja; ennek folytán az 1905. évre 1000 koronát a 
temetkezési egylet részére költségeihez hozzájárulás címén 
megszavaz, az összegei az ipartársulat pénztárából kiutalja, 
utasítja egyben a választmányi, hogy a tagok biztosit sa 
utján tegyen kísérletet az egyletet fenyegető válság or
voslására.

Ugyanezen pontnál ismerteti Elnök a választmány 
másik előterjesztéséi, melynek célja az hogy a pálinka
mérők túlkapásai a kellő mederbe szórhassanak vissza. 
Bejelenti Elnök, hogy e célból a választmány azon ital 
mérők ellen, a kik a pálinkamérés palástolása, tehát a 
törvény és szabályrendelet megkerülése végett korcsmái 
jogot szereztek, a Szeszgyárosok stb. ipartársulatával 
egyetértőleg akciói kezdett s a legutóbb tarlóit közös ér
tekezleten abban történt megállapodás hogy e csalárdságra 
alapított üzleteket csak úgy lehet lehetetlenné tenni, ha 
az égetett szeszes italok kimérésében korlátozlatnak!

Ezt pedig csak úgy lehetne elérni, ha a vendéglősök 
vagyis az összes korlátlan italmérési joggal biró üzlettu
lajdonosok belenyugodnának abba, hogy az égetett szeszes 
italok kimérésében korlátoztassanak annyiban, hogy ezen 
italok közül csakis törköly, szilva és boróka pálinkát to
vábbá gyümölcspálinkákat mérhetnének ki. Rumot cogna- 
kotarrakot azonban már csak poharanként árusíthatnának el.

Abban az esetben, ha a t. közgyűlés az italmérők 
jogának ilyen módon való korlátozásához hozzájárulna, 
akkor kérjük, méllóztassék a választmányt határozatilag 
megbízni, hogy ez alapon a szeszgyárosok ipartársulatával

tovább tárgyalhasson s ez irányban a magyar kormány 
mii lépéseket lehessen

Előterjeszti továbbá elnök, hogy a szeszgyárosok 
ipartársulata egy memorandumot is terjesztett be az ipar
társulat hoz, mely azonban nem felel meg a fenti előter
jesztésben foglalt megállapodásnak, a mennyiben ebben 
az italmerők kimérési jogának olymérvü korlátozása fog 
laltalik, melybe a vendéglősök bele nem nyugodhatnak. A 
választmány fenti előterjesztésében felsorolt italok kimé
rése teljesen megfelel a szolid vendéglős üzleti igényei
nek s az indítvány elfogadásával lehetőség adatnék az 
álvendéglősök tizeiméinek meggátlására s a visszaélések 
beszüntetésére, ínért egy bizto bedéi vön d él l hnék fel: 
hol végződik a szolid vendéglő és hol kezdődik a pálin
kás. Ajánlja a választmány lőle rje sz té sé t elfogadásra.

Koch József utal arra a nagy károsításra a mit a 
burkolt pálinkamérők a tisztességes vendéglősöknek okoz
nak. Képesek ezek a bort, sört minden haszon nélkül adni, 
csakhogy a fogyasztó közönségei magukhoz csalják s aztán 
a közönséges pálinka és olcsó ríim tömeges eladásából kár
pótolják magukat. Az akcióhoz most különösen alkalmas 
lenne az idő, mert a pénzügyigazgatóságnál igen nagy 
most a hajlandóság arra, hogy a pálinkások túlkapásai 
ellen erélyesen fellepjenek. Meg kell tehát hozni azt az 
áldozatot, hogy a vendéglős esik az előterjesztésben fel
sorolt égetett szeszes italok eladására szorítkozzék, csak
hogy megszabaduljunk a piszkos konkurrenciától.

Doktor László szerint a fősulvt nem arra kell he
lyezni, hogy mit mérhessenek ki a vendéglősök, pálinká
sok s mit ne, hanem arra hogy a pálinkások bort, sört ki 
ne mérhessenek. Konkrét példákkal illusztrálja, hogy a 
pálinkások mily óriási tömegekben adnak el bort s főkép 
sört, mely utóbbit annál is inkább tehetik mert a sör
gyárak alacsonyabb árukat szabnak az ily tömegfogyasz
tónak.

Hruskd János szerint a sörgyárakat kellene küldött- 
ségileg felkérni, hogy a pálinkásoknak vagy egyáltalán 
ne adjanak sört, vagy pedig a rendesnél magasabb árban 
adják.

Konecsni Antal abban látja a kérdés helyes megöl 
dását, ha a pénzügyigazgatóságot a minister utján arra 
szorittatjuk. hogy a korlátlan kimérések törvényszerű lét
számát a legpontosabban és szigorúan tartsa be, továbbá, 
hogy utasitassék a pénzügyigazgatóság és rendőrség a 
kimérési üzletek helyszíni megvizsgálására és arra, hogy 
azon üzletekben a hol az udvarra nincsen kijárás, a kor
látlan kimérést haladéktalanul szüntesse be.
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Förster Konrád egyáltalán ellene van minden korlá
tozásnak, úgy is annyi korláttal van körülvéve ipaiunk, 
hogy azokba lépten-nyomon beleütközik a vendéglős s 
akkor kész a birság, a zaklatás a pénzügyőrök részéről. 
Ne vegyünk uj terhet, zaklatási okot magunkra.

Mayer József a baj főokát a kifőzök visszaéléseiben 
látja kik a mai nagy drágaság mellett is képesek 70 fil
lérért 4 tál ételt kiszolgáltatni, s rossz főztjükkel elront
ják a fiatalság egészségét. Kimondandónak véli, lakást adó 
aszonyoknak kizárólag a náluk lakók részére legyen sza
bad ételeket kiszolgáltatni.

Gundel János elnök rellektál az egyes felszólalásokra. 
Uial arra, hogy a sörgyárosokat nem lehet a kivánt 
irányban korlátozni, mert hisz azok kereskedők s igy 
természetes törekvésük, hogy áruikon túl adjanak ; igy 
az is természetes, hogy 4000—5000 hektoliteres kötésnél 
alacsonyabb árakat szabnak. Utal továbbá arra, hogy a 
választmány évek óta már ismételten fordult az illetékes 
hatóságokhoz a felpanaszolt bajok orvoslása végett, lépé
sei azonban sikertelenek maradtak. Ezúttal a választmány 
egy nagy sérelem orvoslását célozza s minthogy kilátás 
van arra, hogy a pálinkások stb. ipartársulatával karöltve 
a tervbe vett akciót siker koronázza, kéri a közgyűlést, 
hogy f választmánynak a kért felhatalmazást adja meg.

Elnök szavazásra bocsájtja a kérdést, mire a közgyű
lés nagy többséggel a választmány előterjesztését elfogadja, 
és felhatalmazza a választmányt, hogy a szesz-, likőrgyá
rosok slb. ipartársulatával karöltve, mégis a vendéglősök 
érdekeinek gondos megóvása mellett az álkorcsmárosok 
visszaéléseinek megszüntetése céljából kellő actiót indítson.

VII. Elnök utalással arra, hogy az elnökség és vá
lasztmány megbízatása lejárt, megköszöni tiszttársai ne 
vében is a tanúsított bizalmat, kéri a felmentvény meg
adását s azt, hogy uj erőket válaszszanak.

Doktor László az egész közgyűlés nevében tolmá
csolja hálás köszönetét úgy a választmány, mint főkép az 
elnökség iránt, mely az egész letelt idő alatt az ipartársu
lat és vendéglősök érdekei körül fáradhatlan működése 
által mindenkinek elismerésére vált érdemessé.

A közgyűlés zajos tetszés mellett járul hozzá Doktor 
László nyilvánításához s azután Elnök ur indítványára a 
szavazatszedő küldöttségbe Lippert Lajos elnöklete alatt 
Kramer Miksa, Schnell József és Kriszt Ferenc urakat 
megválasztja, mire elnök a közgyűlést 10 percre felfüg
geszti.

A 10 perc letelte után elnök a közgyűlést újból meg
nyitja s felkéri a szavazatszedő-küldöttség elnökét jelen
tésének megtételére. Lippert jelenti, hogy beadatott ösz- 
szesen 46 szavazat. Megválasztattak : Elnökké : Gundel 
János, alelnökké: Koch József, pénztárnokká: Mehringer 
Rezső, egyhangúlag vagyis 46 szavazattal.

Választmányi rendes tagokká egyhangúlag vagyis 46 
szavazattal: Bittner Alajos, Blaschka István, Burger Ká
roly, Ehm János, Ebner Ferenc, Förster Konrád, Fürst 
Tivadar, Glück Frigyes, Hack István, Jajczay János, Kovács 
E. Mátyás, Kramer Miksa, Krist Ferenc, id. Krist Ferenc, 
ifj. Leheti István, Maloschik Antal, Mádai Lajos, Müller 
Antal, Mayer József, Nősek Ignác, Palkovics Ede Peta- 
novits József, Willburger Károly, 45 szavazattal: Kamarás 
Mihály, Prindl Nándor és Schnell József; 44 szavazattal 
Weisz Károly, 43 szavazattal ifj. Sprung János, Neusiedler 
Géza kapott 3, Doktor László kapott 2 és Vielwenig Lajos 
kapott 1 szavazatot.

Választmányi póttagokká pedig megválasztottak egy
hangúlag vagyis 46 szavazattal Brückner József, Doktor 
László, Bittner József, Döcker Ferenc, Hruska János, Ilof- 
bauer Lipót, Neusiedler Géza, Maloschik Ferenc, Scheich, 
Károly, Szűcs Lajos, Vielwenig Lajos, Willburger Antal 
számvizsgálókká egyhangúlag vagyis 46 szavazattal Lippert 
Lajos, Glück E. János és Kommer Ferenc.

Gundel elnök a maga és tiszttársai és a választmány 
nevében köszönetét mond az újból megnyilatkozott biza
loméri, ígéri, hogy a jövőben is szivén fogja viselni úgy 
az ipartársulat, mint tagjainak érdekeit. Különösen ked
ves kötelessége ez alkalommal megemlékezni az alelnök 
buzgó működéséről, ki főkép a felszólamlási bizottságban 
kifejtett s a felszólamló vendéglősök érdekeit lelkesen 
védő tevékenysége által érdemelte ki hálánkat.

Ugyanígy meg kell emlékeznie Mehringer Rezső 
pénztáros ügybuzgó tevékenységéről, ki dacára nagy üz
leti elfoglaltságának, megrongált egészségi állapotának, 
nagy ügyszeretettel, pontosággál látja el sok bajjal egy
bekötött tisztjánek teendőit.

Továbbá köszönetét mond Dr. Solti Ödön ügyész
nek és Poppel Miklós titkárnak nagybuzgalmu tevékeny
ségeikért, kik teljesen egybeforrottak, magukat azonosí
tották a véndéglősök érdekeivel s buzgón közreműködnek 
abban, hogy a vendéglősök törekvéseit siker koronázza.

Végül indítványozza, mondjon köszönetét a közgyű
lés Burger Károly igazgató urnák, a terem díjtalan áten
gedéséért.

A közgyűlés élénk éljenzéssel fogadja el elnök elő
terjesztését s az alelnök, pénztáros, ügyész és titkár urak
nak buzgó működésűkért, végül Burger Károly urnák a 
terem díjtalan átengedéséért jegyzőkönyvi köszönetét 
szavaz.

Több tárgy nem lévén elnök a közgyűlést berekeszti,
Kmft. Gundel s. k. elnök, Dr. Solti Ödön s. k. jegyzó. 

Willburger Antal s. k. hitelesítők.
Jegyzőkönyv, felvétetett a «Budapesti Szállodások, ven

déglősök és korcsmárosok ipartársulatának* 1905. év máj. 
hó 2-án tartott választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Koch József alel
nök, Mehringer Rezső pénztárnok, Pelzmann Ferenc, Hack 
István, Hofbauer Lipót, Mayer József, Glück Frigyes, Pal
kovics Ede, Maloschik Antal, Kommer Ferenc, Jajczay 
János, Kramer Miksa, Petánovits József, Willburger 
Károly, Förster Konrád, Nősek Ignác választmányi tagok, 
Dr. Solti Ödön ügyész, Poppel Miklós titkár, Walter Ká
roly szakiskolai-igazgató.

Távollétüket igazolták: Burger Károly, id. Krist Ferenc, 
ifj. Krist Ferenc, Fürst Tivadar választmányi tagok, 
Rechtorisz Samu és Kamarás Mihály közgyűlési jegyző
könyv hitelesítők.

I. Elnök szívből üdvözli az uj választmányt s külö
nösen annak uj tagjait lelkesítő szavakkal buzdítja az 
ipartársulat támogatására.

II. A mai jegyzőkönyv hitelesítésére Kommer Ferenc 
és Pelzmann Ferenc urakat kéri fel.

Azután bemutatja a «Berlini szállodások egyesülete* 
elnökségétől érkezett levelet, melyben a nevezett elnök
ség fájdalommal tudatja, hogy az egyesület nagyérdemű 
alelnöke: Heinrich Róbert meghalt.

A választmány a nagyhírű szakember halála miatt 
mély sajnálkozását fejezi ki, és elhatározza, hogy a berlini 
szállodások egyesületéhez részvét levelet intéz.

III. Elnök bejelenti, hogy Stadler Károly 200 koronát 
adott át neki azzel a rendeltetéssel, hogy ezen összeg a 
menedékház-alaphoz csatoltassék és pedig „Mátyás" ado
mánya címen, mert a nemes szivü adakozó nem akarja 
magát megnevezni.

A választmány e bejelentést nagy őrömmel veszi tu
domásul s a nemes szivü adakozó részére hálás köszöne
tét szavaz és elhatározza, hogy Stadler úr a köszönet tol
mácsolására levélben lesz felkérendő.

IV. A napirendre tűzött tárgyakra térve, felolvasta
tott az 1905. évi március hó 18-án tartott választmányi 
ülésről felvett jegyzőkönyv.

A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hitelesíttetett,
V. Felolvastatott az 1905. évi március hó 21-én tar

tott XXXI. évi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv
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A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hite
lesíttetett s annak alapos megszerkesztéséért dr. Solti 
Ödön ipartársulati ügyész urnák — Elnök ur javaslatára 
— köszönet szavaztatott.

VI Elnök előadja az álkorcsmarosokkal, vagyis az 
italmérési joggal bíró pálinkaraérŐkkel szemben kezdemé
nyezett mozgalom előzményeit, mely ügygyei már a köz
gyűlés is foglalkozott, és arra a következtetésre jut, hogy 
a szesz, likőrgyárosok, stb. ipartársulata csak azért ke
reste az összeköttetést ipartársulatunkkal a szóbanforgó 
ügyben, hogy abból esetleg előnyt hu'.hasson azáltal, hogy 
a vendéglősöket, a rum, cognac és likőrök kiméréséről 
egészen lebeszélhesse. Minthogy e szándéka nem sikerült, 
mert ily irányú javaslatát el nem fogadtuk, a további 
tárgyalást megszakította s legutóbbi átiratunkra még nem 
válaszolt. Ennélfogva a közgyűlés által ez érdemben ho
zott határozat ellenére újabb lépések egyelőre nem tehetők.

A választmány egészen elnök úr álláspontjára helyez
kedik, és ugyancsak elnök ur javaslatára felkéri dr. Solti 
Ödön ügyész urat, hogy ezen ügyet éber figyelemmel ki
sérni szíveskedjék, különösen abban az irányban, hogy a 
pálinkamérők ipartársulata nem törekszik-e a vendég'ősök 
korlátlan italmérési jogának csorbításával a maga részére 
előnyöket kieszközölni.

VII. Előterjesztetett a fő- és székvárosi ni. kir. pénz
ügyigazgatóság 28004/VI./905. számú végzése, melyben 
arról értesíti az ipartársulatot, hogy a nm. m. kir. pénz- 
ügyminister ur 82627/904 számú leiratában elutasította az 
ipartársulatot a pótlólag kivetett 37 százalék italmérési 
illeték törlése, és az italmérési illeték kivetési alapjának 
csökkentése iránt előterjesztett kérelmével.

A választmány e végzés tartalmát sajnálattal veszi 
tudomásul, de kénytelen belenyugodni mert ellene nincs 
mód a felebbezésre. Azonban elhatározza, hogy egyelőre 
várakozó álláspontot foglal el s később, uj kormányalakulás 
után ismét lépéseket fog tenni.

Vili. Bemutattatott az aradi vendéglős-szakiskola 
igazgatójától, Kovács Vincze úrtól érkezett levél, melyben 
arra nézve intéz kérdést az ipartérsulathoz, hogy mennyit 
hajlandó az aradi szakiskola részére küldött tankönyvek 
árából elengedni ?

A kimondja, hogy a könyvek árából
semmit sem engedhet, mert úgyis tisztán a beszerzési árt 
számítolta fel, és elhatározza, hogy erről az aradi szak
iskola igazgatósága levélben értesítendő.

IX. Bemutattatott az újpesti ipartestület elöljárósága 
által beküldött körlevélszerü felhívás és a hozzáfűzött 34 
számú gyüjtőiv, mely az újpesti iparosmenház létesítése 
céljából bocsáttatott ki.

A választmány, tekintettel arra, hogy ipartársulatunk 
maga is menedékházra gyűjt, a felhívást nem veheti figye
lembe.

X. Elnök előadja, hogy a komáromi pinezérek bál- 
rendező-bizottsága — miként ezt már az előző ülésben is 
bejelentette --  40 koronát küldött a menedékház alapra.

Ezen eset alkalmából felveti azt az elvi jelentőségű 
kérdést: Vájjon elfogadhatók-e ilyen külső adományok, 
tekintettel arra, hogy az ipartársulat nem országos jellegű, 
hanem budapesti menedékházat tervez?

A választmány elhatározza, hogy a komáromi pincé
rek bál-bizottsága világosan értesítendő a tényállásról is 
megkérdezendő, hogy ez esetben is fentartja e adományát ?

XI. Elnök bejelenti, hogy a Dreher-alapitványból 869 
korona 64 fillér 44 folyamodó között segélyképen kiosz
tatott.

A választmány e jelentést köszönettel tudomásul veszi; 
egyúttal Pavelka Antal részére, ki a temetkezési egyesületi 
tagsági dijak megfizetésére halasztást kért, 12 korona se
gélyt engedélyez abból a célból, hogy ezen összegből a 
hátralékos dijak fedeztessenek, mert halasztás nem enge

délyezhető. De figyelmezteti Pavelkát, hogy ez az utolsó 
esel, midőn díjhátralékait az ipartársulat törleszti.

XII Bemutathatott a szállodások nemzetközi egyesü
letének levele, melyben a nevezett egyesület a svájci szál
lodásokkal egyetértőleg megállapított és megszerlcesztett 
szállodai távirat-codexet ismerteti és használatbavételre 
ajánlja.

A választmány e levelet illetékes elintézés végett át
teszi a magyar vendéglősök országos szövetségének idegen- 
forgalmi szakosztályához.

XIII. Krámer Miksa előadja, hogy Budapestre érkező 
idegenek elpanaszolták neki, hogy zálogcédulákkal becsap
ták őket.

Ilyen esetek megakadályozása végett szükségesnek 
tartaná, ha a szállodákban megfelelő figyelmeztető felira
tokat függesztenének ki.

A választmány e javaslaton ilyen alakban mint cél
szerűtlent, nem fogadja el, azonban elegendőnek tartja, 
ha a szállodai portások utasittatnak, hogy az idegeneket 
esetleg figyelmeztessék a zálogcédulákkal űzött szédelgésre.

XIV Walter Károly szakiskolai-igazgató bejelenti, 
hogy a szakiskola ez évben elérte fennállásának 10-ik év
fordulóját.

Kellemes feladatot teljesít — úgymond — midőn 
tudatja az iskolafelügyelő-bizottságának azon elhatározá
sát, hogy a f. év junius 5-ére kitűzött vizsgálatokkal kap
csolatban egy kedves záróünnepélyt is fog rendezni.

A választmány nagy örömmel értesül a szakiskola tíz
éves jubileumáról s a tervezett ünnepély rendezéséhez a 
maga részéről is a legnagyobb készséggel hozzájárul.

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

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 .
Jegyzőkönyv, felvétetett a <Budapesti szállodások, ven

déglősök és koresmárosok ipartársulata temetkezési egye
sületének* 1905 évi május hó 2-án tartott választmányi 
üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Koch József al- 
elnök, Mehringer Rezső pénztárnok, Poppel Miklós titkár, 
Hofbauer Lipót, Gradwohl Antal, Spalt Mátyás, Förster 
Konrád, Maloschik Antal választmányi tagok.

Távolmaradásukat kimentették: Burger Károly, Kama
rás Mihálv, Fürst Tivadar, id.Kriszt Ferencz választmányi 
tagok.

I. Elnök szívből üdvözli az újonnan megalakult vá
lasztmányt, az ülést megnyitja s a mai jegyzőkönyv hite
lesítésére Spalt Mátyás és Gradwohl Antal urakat kéri fel.

II. Felolvastatott az 1905. évi márczius hó 18-án tar
tott választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv.

A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hite
lesíttetett.

III. Felolvastatott az 1905. évi március hó 21-én tar
tott XXII. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve.

A felolvasott jegyzőkönyv tudomásul vétetvén, hite
lesíttetett.

IV. Elnök a f. évi közgyűlésben fölmerült, az egye
sület jövőjének biztosítását célzó Palkovics-féle javaslat 
tárgyában jelenti, hogy a tagok pontos névjegyzéke elké
szíttetvén, Palkovics urnák megküldetett azzal a kéréssel, 
hogy javaslatát majdan határozott formában beterjeszteni 
szíveskedjék.

Helyeslőleg tudomásul vétetett.
V. Bemutattatott Pavelka Antal egyesületi tag levele, 

melyben hátralékos tagsági dijainak megfizetésére bizony
talan időre halasztást kér.

A választmány kimondja, hogy fizetési halasztást az 
alapszabályban megállapított 3 havi időn túl nem enge-
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délyezhet; azonban elnök ur javaslatára elhatározza, hogy 
az ipartársulat mai választmányi ülésén Pavelka segélye
zése iránt pártoló előterjesztést tesz s a hátralékos tag
sági dijak az esetleg kieszközölt segélyösszegből lesznek 
kiegyenlitendők, de Pavelka egyúttal íigyelmeztendő, hogy 
vele szemben ez az utolsó kivételes intézkedés s a jövő' 
ben ő maga tartozik gondoskodni tagsági dijainak fede
zetéről.

Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befe
jeztetett.

H a t ó s á g i  v é g z é s e k .
A fő- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatóságtól. 

28004/905. VI. sz.
Végzés. A budapesti szállodások, vendéglősök és korcs

márosok ipartársulatának az 1903—1905. évekre megálla
pított italmérési illetéknek, a lakosok számának megfelelő 
minimum elérése céljából történt aránylagos felemelése 
ellen beadott kérvénye tárgyában a nmélt. m. kir. p. ü. 
ministeriumnak f. é. március hó 20-án 82627/901. sz. a. 
kelt rendelete alapján értesiltetik, hogy a székesfőváros
ban gyakorolható korlátlan kimérési engedélyek után fize
tendő italmérési illetékeknek az 1899 évi XXV. t. c. 18. 
§-ában megjelölt minimumnak elérése céljából történt 
felemelése helyesen, a törvény és utasítás rendelkezéseinek 
megfelelően eszközöltetett s mert a minimális illeték el
érése céljából hivatalból történő felemelés ellen felleb
bezésnek, a törvény végrehajtási utasítása 20 §-a szerint, 
nincs helye, miként ezt a kérvényében maga az ipartár 
sulat is elismeri, az alapkivetés megváltoztatására pedig 
a ministerium nincs jogosítva : ezekre való tekintettel az 
ipartársulatnak a 47056/904. sz. elsőfokú határozatokkal 
megállapított pótlékok törlésére irányuló kérését nem la 
lálta teljesíthetőnek a pénzügyminislerium. Budapest, 1905 
év március hó 28-án.

K ü l ö n f é l é k .
A budapesti (ipari) munkaközvetítő intézet működése 

és fejlődése az 1904. évben. Az intézet tevékenységére az 
1904 évben bénitólag hatott egyrészt az ipar terén már 
évek sora óta fennálló pangás, mely 1904-ben még foko- 
zódott, másrészt a lakatos, építő és asztalos iparban a 
munkások részéről számos műhelylvel szemben alkalma
zott sztrájk, Illetve boy kot t és azt követőleg a műhelyek 
által gyakorolt munkazárlat. Hónapokon át tehát szünetelt 
a munka, és midőn újból kezdetét vette, csak lassan emel
kedett rendes fokára, sőt az asztalos-iparban még most 
sem érte el azt. Ezen szomorú helyzet bizonyságául szol
gál, hogy a gyárak, melyek az 1903. évbei/ az intézet 
közvetítési tevékenységének 6T°/„-át szolgáltatták, 1904-ben 
csak 3*56 százalékkal szerepelnek a megrendelők közt 
Dacára azonban a munkaalkaldm megapadásának, az 1901. 
év is haladást mutat az intézet tevékenységében, amennyi
ben a munkakinálat, mely
volt . 1903-ban................  53371
felemelkedett 1904-ben................ 53590-re

tehát növekedett . 219-el
Az intézet utján munkát kapott munkások száma pedig, mely

1903- b a n ................ 38506 volt,
1904- b e n ...............  39638 tett,
tehát nagyobbodott 1132-vel

Az intézet igénybevétele tehát a munkaadók részé
ről emelkedett és szaporodott az elhelyezések száma is.

Hogy e szaporodás kisebb az eddig évenként mutatkozott- 
nál, az a fentebb előadott okokban találja magyarázatát. 
A munkát keresők száma az 1903. évi eredményhez ké
pest alig mutat változást. A vidékre való közvetítésnél, 
mint már az előző években is számos panasz merüli fel, 
még pedig a munkaadók részéről 137 esetben, a munká
sok részéről ellenben 77 esetben, melyek orvoslására az 
intézet 1303 átiratot intézett részben az érdekeltekhez, 
részben az iparhatóságokhoz. Sajnos, még mindig igen 
gyakran fordul elő, hogy a munkaadók adott előlegek le 
nem dolgozását, vagy meg nem térítését a munkakönyvek 
visszatartásával torolják meg, s hogy a munkások bízva 
abban, miszerint a munkaadók a jogtalan munkaviszony
bontás eseteiben a visszavezettetés jogával élni nem fog 
nak, ötletszerűen, komolyabb ok nélkül, a munkából ki
lépnek. A kereskedelemügyi Minister ur 1903. évi decz. 
19-én 74,672 sz. a. kelt azon rendeletének végrehajtása 
— mely szerint az ügyviteli szabályzat 22 ik §-a oda mó
dosíttatott, hogy „sztrájk es munkakizárás esetén az inté
zet az ezek által érintett telepekre nem közvetít“ — több 
nehézségbe ütközött. A választmánynak munkás tagjai 
ugyanis azt kívánták, hogy az intézet a szakegyletek vagy 
a szakszervezeti tanács sztrájkbejelentéseit fogadja el hi 
teleseknek és azok szerint járjon el. Ezen kívánság telje
sítése ellen aggályok merülvén fel, a választmány abban 
állapodott meg, hogy a székesfővárosban kitörő sztrájkok
ról a jelentések az intézetnél írásban adandók be és a je
lentéseken a sztrájk fennforgása az iparhatóság állal igazo
landó. Vidéki sztrájkbejelentések ellenben az intézel által 
clfogadandók, és ha ez ezek által érintett helyekre vagy 
műhelyekbe munkásokat kívánnak az intézettől, az iparha
tóságok táviratilag kerestessenek meg a sztrájk fenn- vagy 
fenn nem forgásának igazolására. A kereskedelemügyi Mi
nister úr az iparhatóságokat ily értelemben utasította. Za
vart okozott a munkások azon követelése is, hogy oly mű 
helyekbe, melyekre nézve a boy kötött kimondták, az inté
zet ne közvetítsen. (Folytatjuk.)

Jelentés a budapesti (.ipari) munkásközvetitő intézet 
működéséről az 1905-ik év első negyedében. Ez évnegyed
ben részint az általános munkapangás, részint a tartós 
hideg miatt az intézet tevékenysége csökkent. A múlt év 
hasonló negyedének eredményével szemben csak a munka
kereslet volt nagyobb; ellenben a munkakinálat és termé
szetszerűleg a munkához jutottak száma is jelentékenyen 
kisebbeden. Ugyanis a munkakereslet tett az 1904. év I-ső 
negyedében 20 431, mig az 1905. év I-ső negyedében 
22 273-at lett; nagyobb volt tehát 1*842-el. A munkakiná
lat ellenben tett' az 1904. év I-ső negyedében 10 125-öt, 
mig az 1905. év I-ső negyedében 8557 volt kisebbedéit 
tehát 1’568-al. A munkához jutottak száma telt az 1904. 
év I-ső negyedéhen 7*595-01, mig az 1905. év I ső negye
dében 6 383 volt kevesbedett tehát 1*212-vei. A munka- 
kínálatok és az elhelyezettek számában mutatkozó apadás 
főleg a fémfeldolgozás, a gép és eszközök-, a fa- és építő 
iparban, valamint a ruházati iparban fordult elő; utóbbi 
iparban azért, mert a hosszan tarló hideg miatt a saison- 
munka később vette kezdetét; a fa- és építő iparban a 
sztrájkok okozták a visszamaradást; a fém-, gép és esz
közök iparában pedig a nagy munkapangás. Az intézel 
igénybevételének aránya a székesfőváros és vidék között 
lényegtelen változást uiub»t a vidék javára; mert mig a 
múlt év első negyedében az elhelyezetteknek 22*8°/0-a ka 
pott vidéken munkát, a f. év első" negyedében oda 243% 
helyeztetett el. Budapest, 1905. április" hó 19-én.

Az igazgató.
Kimutatás. A budapesti (ipari) munkaközvetítő inté

zetnél bejelentett «vendéglősipar»-ra vonatkozó kínálat és 
kereslet. Pinczér 1, Csapos és borfiu — Bérszolga — Pin- 
czér 2, Csapos és borfiu 16, Bérszolga 11. Az igazgató.
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Első Magyar Részvény serfőződe
BUDAPEST—KŐBÁNYÁN
= =  F e n n á ll 1 8 5 4  óta. =

Az 1900. évi páris i v illágkU llíU son  collective a legnagyobb éremmel (Grand p r i i)  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.

A já n lja :  ászok, király, márcziusi világos, márcziusi sötét, „bajor mód“, udvari „pilsení 
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 serfőződénknek 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 a g yo b b  ra k tá ra in k  A rad-, Szeged-, M isko lcz-, K o lozsvár-, Nagyvárad-, 

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.

K O
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LOWENSTEIN M. (Minim
ezégtulajdonos :

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

udvari szállítója.

Kőüzlet : Fióküzlet:
IV., Vamhaz-körut 4 IV., Kishid-utcza 7

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

Madeira, Marsalla, Sherryt

legtisztább ásvww
SMJ&WKjíT

legjobb asztali- es üdítő ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoluiál, gyomor- w iudyagtw-

rutnal

_ Illem  iieuilk, MiUW ii isitpai.S  __  ___ ’ _

M M
M

Auszeichnnngen;
Paris 1889. SILB. MEDAILLE

Nizza Í8 9 0 . GOLD. MEDAILLE 
Lissabon 1890 Ilors Concours nnd 

GROSSES DIPLOM.
Temesvá grosse gold. medaille

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

Kívánatra árjegyzék bérmentva.

P E Z S G Ő

LOUIS FRANCOIS
P R O M O N T O R .

11

Kitüntetések:
Paris 1889. EZÜST-ÉREM. 
Nizza 1890. ARANY ÉREM 

Lissabon 1890. Ilors Concours és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, nagy arany-érem .

11 11

>
»I
II»

11 11

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

R U D A 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.

Műszaki irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, S oroksíri-u teza  5. sz.
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