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Jegyzőkönyv, kelvétetett Budapesten, 1895. évi márczius 
hó 28-án d. u. 3 órakor a budapesti szállodások, vendéglő
sök és korcsmárosok ipartársulatának Gundel János elnök
lete alatt a «Vigadón éttermében megtartott XXI-ik rendes 
évi közgyűlésén.

Elnök szívélyesen üdvözli a nagyszámban megjelent 
szaktársakat és felhívja figyelmüket a napirendre, jelesül a 
tisztujitásra s a midőn a szives megjelenést megköszönné, 
kijelenti, hogy a közgyűlés az alapszabályok értelmében 
kellő időben hivatott egybe és ez tekintettel a jelenlevők 
számára, határozatképes, miért is a közgyűlést ezennel meg
nyitja és felkéri a szaktársakat a napirendre kitűzött tárgyak 
megvitatásába és eldöntésébe bocsátkozni.

Kapcsolatosan ezzel felkéri a mai közgyűlés jegyző
könyvének vezetésére ifj. Ács Károly társ. ügyész, annak 
hitelesítésére pedig Raykay Mihály és Kammer Miksa 
urakat.

Ezek után a napirendre áttérve, elnök felkéri az ügyészt 
az évi jelentés felolvasására.

1. Az évi jelentés felolvasásától a közgyűlés, tekintettel 
arra, mikép az minden egyes ipartársulati tagnak a közgyű
lést megelőzőleg már megküldetett és ezen jegyzőkönyv 
kiegészítő részeként idcfüzve van,

elállott és felolvasottnak tekinti, egyúttal azt úgy álta
lánosságban, mint egyes részleteiben a közgyűlés helyeslőleg 
tudomásul vette.

Az évi jelentésre, jelesül ennek a létesítendő szakirányú 
tanoncziskolára vonatkozó részére elnök tekintettel arra, hogy 
a szakirányú tanoncziskola még f. évi szeptember havában 
már megnyílik, azon javaslattal járul a t. közgyűlés elé, mi
kép ez a választmányt hatalmazza meg, hogy az iskola 
megnyitása esetében a felmerülő kiadásokat fedezhesse.

A közgyűlés a javaslatot egyhangúlag magáévá teszi 
és a választmányt felhatalmazza, hogy a szakirányú iskolá
val egybekötött költségeket és kiadásokat a társulat pénz
tárából számadás terhe mellett fedezze.

2. A számvizsgáló bizottság jelentése felolvastatván.
Azt a közgyűlés helyeslőleg tudomásul vette.
3. Az előterjesztett évi mérleg és vagyon-kimutatás be

ható megvizsgálása után
úgy általánosságban, mint egyes tételeiben helyesnek 

találtatott és tudomásvétel mellett jóváhagyatott.
4. Elnök felkéri a közgyűlést az előterjesztett és tudo

másul vett számvizsgálók jelentése és a jóváhagyott évi mér
leg alapján a felmentvényt megadni.

A közgyűlés a felhozott adatok alapján a felmentvényt 
az alapszabályok értelmében éljenzéssel az elnökségnek, a 
választmánynak, a pénztárnoknak és számvizsgálóknak egy
hangúlag megadja és nevezetteket a további felelősség terhe 
alól felmenti.

5. A bemutatott és az 1895. évre vonatkozó költség- 
előirányzat, a mely bevételi rovatában 4500 frtot, a kiadások 
czimén pedig 3300 frtot tüntet fel, felolvasása után felkéri 
az elnök a közgyűlést, nyilatkozzék aziránt, mikép azt a 
bemutatott szerkezetében elfogadja-e?

A költségelőirányzat a közgyűlés által a bemutatott 
szerkezetben egyhangúlag elfogadtatott.

6. Elnök jelenti, hogy Dreher Antal ur sörfőzde-tulaj
donos üzlete átvételének 25 éves jubileuma alkalmából 
20.000 korona, vagyis 10 000 frtos alapítványt tett, azon 
rendeltetéssel, hogy annak kamatai évenkint elszegényedett 
és munkaképtelen ipartársulati tagok, ezek özvegyei, illetőleg 
árvái segélyezésére fordittassanak.

Ezen nagylelkű adomány, a melyek az adományozó 
iparunk iránti rokonszenvének oly fényes tanujelét adta, arra 
indította a választmányt, hogy a t. közgyűlés elé azon javas
lattal járuljon, mikép adományozó Dreher Antal ur ipartár
sulatunk disztagjává választassák meg. Szóló meg van győ
ződve arról, hogy a közgyűlés ezen javaslatot, helyesebben 
indítványt, egyhangúlag fogadja el s e szempontból az elfo
gadás kijelentése szempontjából felkéri jelenlevőket, hogy 
szíveskedjenek helyeikről való felállással ennek ünnepélyes 
kifejezést adni.

A lelkes éljenzéssel fogadott indítvány a közgyűlés 
által elfogadtatott és Dreher Antal ur az ipartársulat disztag
jává egyhangúlag választatott meg.

7. A fenti ponttal kapcsolatosan elnök előterjeszti, hogy 
az alapítvány tőkéjét, mely készpénzben fizettetett, be érték
papírokba elhelyezte el, miután a gyümölcsözőbb elhelyezés, 
mint ha takarékpénztári betét kezeltetik.

Erre való tekintettel a választmány indítványozza azt 
is, hogy a társulatnak ez idő szerint 39.699 frt 85 krt tevő 
vagyonának nagyobb része, vagyis mintegy 34.000 frt ha
sonlóképen teljes biztositéku és gyümölcsöző kötvényekbe 
helyeztessék el, miért is kéri ezen indítványhoz hozzászólni, 
magát pedig az indítványt a közgyűlés meleg figyelmébe 
ajánlja.

A közgyűlés a tett indítványt egyhangúlag elfogadja és 
utasítja a választmányt, mikép az ipartársulat készpénzéből 
34.000 frtot teljes biztositéku kötvényekben helyezzen el és 
erről a jövő évben tegyen jelentést.

8. Elnök jelenti továbbá, hogy az alapítvány alkalmá
ból az ipartársulat Írásbeli köszönetét egy Schwehatban
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eljárt és a társulat tagjaiból alakult küldöttség adta át, meg
jegyzi egyúttal, hogy az illetők az utazással felmerült költ
ségeket sajátjukból fedezték.

Kern Ferencz szaktárs kéri a közgyűlést, hogy az 
eljárt küldöttség tagjainak jegyzőkönyvileg köszönet sza
vaztassák.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja és a 
küldöttség tagjainak köszönetét jegyzőkönyvileg fejezi ki.

9. Elnök, tekintettel arra, hogy Egerváry Géza ur, mint 
a Vigadó bérlője, a közgyűlés alkalmára a termet ingyen 
engedte át, felkéri a közgyűlést, hogy köszönetének jegyző
könyvileg adjon kifejezést.

10. Elnök: mielőtt a napirend utolsó pontjára, a válasz
tásra térne át, meleg szavakban mond köszönetét úgy a 
saját, mint az összes tisztviselői kar nevében azon bizalom 
és odaadásért, a melyben a tisztviselői kar működése tar
tama alatt részesült s a midőn ezennel a választásra térne 
át, kéri a közgyűlést a szavazatszedő-bizottsági tag urakat 
megválasztani, egyúttal pedig a közgyűlést a választás tar
tamára felfüggeszti.

A szavazatszedő-bizottságba megválasztattak : Glück 
Frigyes, Lippert Lajos, Förster Konrád, Prindl Nándor, Koch 
József, Pavel Nándor, Barabás József, Bittner Alajos urak és 
Teasdale Ottó titkár.

11. Ezek után az elnökség választmányi és póttagok, 
úgy számvizsgálók megválasztása kezdetett meg s annak 
befejezése után a szavatszedő-bizottság elnöke, Glück Fri
gyes, kijelenti, mikép a közgyűlésen összesen 95 ipartársu
lati tag vett részt, kik közül 91-en szavaztak le, ehhez képest 
megválasztattak és pedig:

Elnökül Gundel János 91 szavazattal, alelnökül Wirth 
Ferencz 90 szavazattal. Választmányi tagokul 91 szavattal: 
Bittner Alajos, Blaschka István, Csalányi Károly, Förster 
Konrád, Heim Lipót, Hell Ferencz, Ilits József, Koch József, 
Kommer Ferencz, Krist Ferencz, Maloschik Antal, Mehringer 
Rezső, Morbitzer Lőrincz, Nossek Ignácz, Palkovits Ede, 
Prindl Nándor, Reitter György, Sperl Flóris,Steinbeisz János, 
Stöckl Tamás, Varsányi Ferencz, Wohlfahrt Vilmos; 90 sza
vazattal : Barabás József, Fritz Henrik, Glück Frigyes, ifj. 
Karikás Mihály, Stadler Károly, Vincze Lajos, Wrabetz 
Frigyes.

Póttagokul és pedig 91 szavazattal; Steger Károly, Hell 
József, Wittmann Vilmos, Gürsch Ferencz, Maloschik József, 
Szőke Imre, Bacher Jakab, Gyolcs Antal, Wilburger Károly, 
Mayer Ferencz, Fürst Tivadar és Buzik András.

Számvizsgálókul 91 szavazattal; Reutter Nándor, Eger
váry Géza, Lippert Lajos.

A választás eredményének kihirdetése után elnök, a 
közgyűlést tekintettel arra, hogy a napirend teljesen kimerit- 
tetett, több tárgy pedig bejelentve nem volt, berekesztette.

K. m. f.
Jegyzetté;
Ifj. Á cs Károly, Gundel János,

társ. ügyész. elnök.

R a jk a i M ihály. K ram er M iksa.

A székes főváros ezredéves orsz. kiállítási bizottsága
elnökétől, Gerlóczy Károly alpolgármester úrtól a következő 
átiratot vettük;

Igen tisztelt Elnök U r!
Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás alkalmával a 

főváros törvényhatósága nem csak mint kiállító van hivatva 
közreműködni, hanem a többi közt gondoskodnia kell — a 
mennyire lehetséges — arról is, hogy a kiállításra érkező 
idegenek a fővárosban megfelelő szállást nyerhessenek, és 
hogy az elszállásolás ügye minél czélszerűbben rendeztessék, 
mert a lakásügy helyes megoldása a kiállítás látogatottságá
nak, következésképpen magának a kiállítás sikerének is egyik 
főtényezője; de másrészt mert érdekünkben áll, hogy az 
idegenek itt tartózkodását minél kellemesebbé tegyük, és ez

által látogatásukat a jövőre is biztosítsuk, a mi minden esetre 
a fővárosi szállodások és vendéglősök érdekében is áll.

A midőn tehát a hatóság e tekintetben a maga részé
ről mindent elkövet, a mi hatáskörében áll, és a mit megtehet, 
— figyelmét nem kerülheti ki azon idegenek helyzete, a kik 
szállodákban keresnek elszállásolást.

Ugyanis nagyobb ünnepélyek, lóversenyek, vásárok stb. 
alkalmakor már most is tapasztalható, hogy a szállodák 
elégtelenek, a millenium alkalmával tehát — midőn nemcsak 
az ország minden részéből, hanem a külföldről is előrelátha
tólag az idegenek nagy számban fognak ide seregleni — még 
kevésbé lesznek elégségesek, és ennélfogva, ezen a hiányon 
okvetlenül segíteni kell.

De a mellett gondoskodni kellene arról is, hogy az 
idegen a szállodákban és vendéglőkben az árak tekintetében 
semmiféle meglepetéseknek ne legyenek kitéve, és e czélból 
szükséges volna, ha minden szobában az illető szobának 
napi ára és a mellékköltségek is feltűnő helyen kifüggesz- 
tessenek; az árak túlmagasak ne legyenek; minél kényelme
sebb és megfelelő elszállásolást nyerjenek; az étkezés az 
áraknak megfeleljen; a kiszolgálás jó, de azért zaklató ne 
legyen, különösen e tekintetben megszüntetendő volna az a 
szokás, hogy étkezések alkalmával úgy szólván minden fo
gásnál más-más pinczér szolgál ki; talán a borravaló intéz
ményt is akként lehetne megváltoztatni, hogy a vendég az 
ételekért és italokért fizetendő összeg után borravaló czimén 
bizonyos meghatározandó százalékot fizetne, stb.

Mindez természetesen nem csak a vendégek, hanem a 
szállodások és vendéglősök érdekében is áll s igy azt hiszem, 
hogy ezen kérdésekkel a tisztelt elnök úr vezetése alatt álló 
ipartestület a milleniumi kiállítás alkalmából bizonyára már 
foglalkozott, még is azonban, hogy kellő tájékozást szerez
hessek, és megfelelően lehessen intézkedni tisztelettel kérem, 
miszerint arról értesíteni szíveskedjék: vájjon a tisztelt ipar
testület tagjai az ezredéves kiállítás alkalmából mily előké
születeket tettek ? különösen fognak-e gondoskodni arról — 
mint az 1885. évi kiállítás alkalmával történt — hogy privát 
lakások bérlete által szállodájukat bővítsék? továbbá nem-e 
tartják czélszerűnek a fentiekben előadottak megvalósítását 
önkéntesen életbe léptetni, nehogy esetleg bizonyos tekintet
ben hatósági intézkedések kényszerű szüksége álljon be, — 
végre értesítést kérek arról is, hogy az egyes szállodákban 
és vendéglőkben 1896. évre hány szoba álland rendelkezésre 
és e szerint naponként hány idegent képesek elszállásolni.

Budapesten, 1895, évi február hó 6-án.
Gerlóczy Károly,

kir. tanácsos, első alpolgármester 
bizottsági elnök.

Ipartársulatunk elnöksége ez ügyben a budapesti szál
lodásokat értekezletre hívta össze, a melynek eredményéről 
az alpolgármester urat a következő válasziratunkban érte 
sitettük:

Nagyságos Gerlóczy Károly kir. tanácsos első alpolgár
mester urnák, mint a székes főváros törvényhatósága ezred
éves kiállítási bizottsága elnökének

Budapest.
A milleniumi kiállítás alkalmával ideérkező idegenek 

ellátása és elszállásolása tekintetében szükséges intézkedések 
előkészítése tárgyában f. é. február hó 6-án 404. sz. a. hoz
zánk intézett nagybecsű átiratara, van szerencsénk Nagysá
godat tisztelettel értesíteni, hogy ez ügyben a budapesti 
szállodásokat értekezletre hívtuk össze, a melyben az idé
zett átiratban felvetett kérdéseket beható tárgyalás alá vettük, 
mely tárgyalás eredményét van szerencsénk a következőkben 
tisztelettel közölni.

Teljesen átvagyunk hatva Nagyságod ama állításá
nak igazságától, hogy az ideérkező idegeneknek, ellá
tás és az elszállásolás tekintetében méltányosan támasztható 
igényeit minden irányban kielégiteni iparnuknak csak úgy érde
kében áil, mint magának a székes főváros kiállítási bizottsá
gának is, eltekintve egészen attól, hogy a szóban forgó nagy 
nemzeti vállalkozás sikerének minden irányban való támoga



4. szám. A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsm árosokldartársulatának Értesítője. 3

tását oly Kötelességnek ismerjük, a mely elől a hazafias ér
zületnek kitérni nem lehet.

A mi tehát az ellátást, nevezetesen az ételek és italok 
árait illeti, megnyugtató tudomására hozhatjuk Nagyságod
nak, hogy ezeknek felemelését kartársaink nem tervezik, 
hacsak a főváros piaczi árak, egyáltalában az élelmil czikkek 
árainak netalán bekövetkező felszökkenése azt elkerühetlenné 
nem teszi. — Az árak felemelésére különösen kartársaink 
már üzleti tekintetekből is nem szívesen határoznák el ma
gukat, mivel ez a rendes helybeli törzsvendégeket is érintené, 
amennyiben kétféle árakat az étel- és borlapokon vezetni 
nem lehet, már pedig a józan üzleti felfogás az állandó ven
dégekkel való összeköttetés fentartását, múló körülmények 
alapján elérhető esetleges csekély nyereségnek alá nem ren
delheti.

A mi a kiszolgálást illeti, az kétségkívül, már a kiváló 
alkalomra való tekintettel is, jól szervezett, figyelmes, és 
gyors legyen. A borravaló megszüntetésére azonban nem is
merünk czélra vezető eszközt, sőt ennek a Nagyságod be
cses átiratában proponált — bizonyos százalékban való meg
váltását, éppen az idegenekre nézve tartanók terhesnek, mert 
a jelenleg fenálló szokás szerint a borravaló a vendégre 
nézve kötelező terhet nem képez, mig ennek bizonyos 
százalékban való fix megállapítását, a vendég az éte
lek megdrágulásának tekintené, annyival is inkább, mivel 
ezen módozat daczára is a legtöbb esetben a szo
kásos borravaló megadása alól magát felmentve nem 
érezné.

A mi a elszállásolást illeti, bátorkodunk megjegyezni, 
hogy a szobaárak, az összes mellékesekkel együtt, már az 
eddig érvényben álló szabályzat értelmében is minden egyes 
szobában, feltűnő helyen kifüggesztendő; e részben tehát 
újabb intézkedése nem forog fen.

A székesfőváros területén létező, illetőleg a kiállítás 
megnyitásáig tudomásunkkal megnyíló szállodákban egyide
jű le g  elszállásolható vendégek száma a csatolt kimutatásból 
tűnik ki, megjegyezvén, hogy az abban kitüntetett adatokat 
a kezeink közt levő eredeti összeirási Ívben az egyes szál
lodatulajdonosok által tett bejegyzések alapján vettük 
fel, miért is azt minden irányban hitelesnek kérjük te
kinteni.

Ezek után legyen szabad rámutatni a mindennapi ta
pasztalat által beigazolt, de különösen a legutóbbi 1885. évi 
országos kiállítás alkalmával észlelt oly tényekre, a mely 
nemcsak iparunk érdekeit mélyen sértik, hanem az ideér
kező idegeneket is csaknem kivétel nélkül érzékenyen ká
rosítják.

Ugyanis, a pályaudvarokat és gőzhajó állomásokat il
letéktelen egyének, különösen hordárok ellepik oly czélzattal, 
hogy érkező idegeneket hamis ürügyek alatt — mint p. o. 
hogy a szállodákban minden hely el van foglalva, hogy ott 
az árak megfizethctlenül magasak stb. — privát lakásokba 
helyezik el, mely lakások árai a szállodai áraknál rendszerint 
jóval magasabbak, kényelmetlenek, zsúfoltak és — ható
sági ellenőrzés alatt nem állván — tisztaság tekinte
tében, a közegészségügyi követelményeknek sem felelnek 
meg.

Ezen káros üzelmeket legczélszerűbben az által vélnők 
megakadályozhatóknak, ha az állomásokon előreláthatólag lé
tesítendő hatósági irodai expositurák, u szállodák által napon
ként többször telefonice bejelentendő üresedéseket hivatalo
san tudomásul vennék, az érkező idegeneket első sorban 
oda utasítanák, az illetéktelen egyének üzérkedése pedig 
rendőrileg megakadályoztatnék.

Czélszerűnek tartanók továbbá, hogy a pályaudvarokon 
és hajóállomásokon, feltűnő helyen táblák alkalmaztassanak, 
a melyeken az összes szállodák felsorolandók, az egyes szál
lodák mellett pedig, a már fenebb említett telefonikus jelen
tések alapján, a beállott üresedések esetről-eselre kitünteten- 
dők volnának.

Amidőn végül még kijelentjük, hogy Nagyságod haza
fias közreműködésünkre mindenkor számíthat, maradtunk

Budapest, 1895. április hó 24-én.
Kiváló tisztelettel

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulata nevében

Gundel János, 
elnök.

A milleniumi kiállítás alkalmával tervben volt kiállítási 
pavillon költségeihez utólag a pozsonyi és szegedi kávésok 
és vendéglősök ipartársutata 50 frtnyi hozzájárulást jelentett 
be. A pozsonyi ipartársulat által részfizetés gyanánt bekül
dött 25 frtot, köszönetünk és elismerésünk kifejezése mellett 
visszaküldöttük; a szegedi ipartársulat részéről pénzkülde
mény mindeddig hozzánk nem érkezed, a kiállítás eszméjé
nek elejtéséről azonban utóbbi társulatot is a legközelebbi 
napokban értesitendjük.

Az említett ipartársulatok átiratai a következők 
A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok

ipartársu'.ata
Budapest.

B. közleményének örv. birtokában van szerencsénk b. 
tudomására hozni, miszerint a pozsonyi vendéglősök és ká
vésok ipartársulata 1826-ban magától, önként alakult társulat 
jelenleg 53 társszámmal.

Ezen társulat mai közgyűlés határozata folytán az 
1896. évi milleniumi kiállítás alkalmával létesítendő kiállítási 
pavillon költségéhez 50 frttal hozzájárul, mely összeg felét 
vagyis 25 frtot egyszersmint b. ez. menesztem, másik felét 
rendelkezésére visszatartván.

Hazafias üdvözlettel
Pozsony 1895. április 4-én.

A pozsonyi vendéglősök és kávésok ipartársulat nevében.
Kopp Ferencz. P a lugyay Károly,

elnök.

A szegedi szállodások, kávésok, vendéglősök és korcsmáro
sok ipartársulatától.

A budapesti vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának 
Budapesten.

Czim által hozzánk intézett 18. számú gyüjtőivre hivat
kozva értesítjük :

hogy ipartársulatunk nevében a kiállítási pavillon költ
ségeire postautalványnyal 50 frtot postára tettünk s egyben 
t. Czímnek b. tudomására adjuk, hogy ezen összeg után - -  
melynél egyelőre többet nem bírtunk adni, a lehetőséghez 
képest még többet is fogunk küldeni.

Szeged, 1895. április 26-án.
Pillich Im re, B nrtucz István , Junánovics Ferencz, 

titkár. pénztárnok. elnök.

Bálunk anyagi eredménye az idén a rendesnél még ked
vezőbben alakult. A tiszta jövedelem egész összege 2421 frt 
70 krt teszen, melynek fele, 1210 frt 85 kr, ipartársulatun
kat, illetőleg a szakiskolát illeti meg. Ez utóbbit még «A 
pinczér-egyletre® eső jövedelem részből is 242 trt 1, kr 
illeti meg úgy, hogy a bál tiszta jövedelméből a szakiskola 
javára kezelt tőke összesen 1453 irt 02 krral gyarapodott.

Uj tagok. Ipartársulatunk tagjai sorába újabban a kö
vetkező szaktársaink léptek be:

Herzer Konrád szállodás, IV. Bécsi-u.
Hcll András korcsmáros, VII. Wesselyi-u. 19.
Cregorits Ferencz korcsmáros, VI. Hermina-ut 51.
Grünwald Mór korcsmáros, VII. Károly-körút 29.
Rauhofcr Sándor vendéglős, V. Sétatér-u. 7.
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Czettin Ferencz korcsmáros, VII. Csömöri-ut 19.
Braunaner Sebestyén korcsmáros, Vili. Baross-u. 100.
Sperl Nándor korcsmáros, VIII. Baross-u. 129.
Holzwarth Lajos szállodás, V. Nándor-u. 22.
Mennich István korcsmáros, VIII. Nagyfuvaros-u. 4.
Hertlein Jakab korcsmáros, VIII. Práter-u. 57.
Sziklay Sándor szállodás, VIII. Kerepesi-ut 79.
Wolf József szállodás, VII. Kerepesi-ut 4.
A községi fogyasztási adókról szóló f. é. május l ével 

érvénybe lépő javadalmi díjjegyzék szerint, a szesz és min
dennemű pálinka, a jelzett naptól fogva magasabb adó alá 
esik. Az 1895. április hó 30-ával meglevő készletek után 
járó községi fogyasztási pótadó a czikkek birtokosai áltaj 
a fél lakása szerint illetékes II. kerület fő-uteza 34—36. sz. 
alatti dunajobbparti (budai), illetve IV. kér. Ferencz József- 
rakpart 33. sz. alatti dunabalparti (pesti) m. kir. fogyasztási 
adófőhivatalnál, — minden további értesítés bevárása nél
kül — végrehajtás terhe mellett, legkésőbb 1895'. évi május 
hó 20-ik napjáig fizetendő be.

Megjegyeztetik végre, hogy a készletek hivatalos fel
vétele 1895. évi május hó 1-én veszi kezdetét, de a készle
tek felvétele a bejelentés kötelezettsége alól senkit sem 
ment fel.

Vöm Prásidium des österr. Gastwirthe-Verbandes kam
uns folgendes Schreiben zu:

Wien, am 6. April 1895.
An die

verehrliche Vorstéhuny dér Genossenschaft dér Hoteliers und 
Gastwirthe

Budapest.
Wenn wir Heute dér verehrlichen Genossensahaft unsere 

höfiiche Einladung zűr Theilnahme an dér am 19. April 
d. J. stattfindenden Fcstfeier aus Anlass des 10 jáhrigen 
Bestandes des österreischen Gastwirthe-Verbandes zukommen 
lassen, so geschieht dies nicht aus conventioneller Form, 
sondern im Drange des aufrichtigen, herzlich innigen Gefühls 
für unsere hochgeschátzten brüderlichen Collégén jenseits 
dér schwarzgelben Pfáhle, welche in allén unsere gewerb- 
lichen und Standesintereessen berührenden Angelegenheiten 
stets treu und fest zu uns gehalten habén, welche uns zu 
jeder Zeit wahre, aufrichtige Freundschaft entgegenbrachten, 
welche keine Scheidewand zwischen Cis und Trans ziehen 
und mit seltener Anhánglichkeit uns mit ihrer Freundschaft 
ausgezeichnet habén.

Diese Gründe sind es, welche uns innig bewegen und 
es uns als treu collegíale Pflicht erkennen lassen, die sehr 
geehrte Genossenschaft ebenso freundschaftlichst, als innigst 
zu bitten, an dér Jubelfeier unseres Verbandes gütigst theil- 
nehmen, beziehungsweise Deltgirte entsenden zu wollen, 
wodutch Sie uns eine Auszeichnung zu Theile werden 
liessen, für welche wir Ihnen nicht nu zu besonderem Danke 
verpfiichtet wáren, sondern auch dic Versicherung gébén 
können, dass das Erscheinen eincr Deputation Ihrer ver- 
ehrten Genossenschaft mit begeistertem Jubel begrüsst wer
den und uns die Éhre Ihrer Theilnahme am Jubelfeste un- 
vergesslich bleiben würde.

Wir bitten demnach uns die Anmcldungen dér P. T. 
Herren Theilnehmer gütigst bis lángstens 15. April 1. J. zu
kommen lassen zu wol en und fügén bei, dass Őrt und 
Stunde des Banketts rechtzeitig mtttelst spezieller Karten 
bekannt gegeben wird. Dér Preis des Couverts ist mit fi. 5. 
Festgesetzt (exclusive Getranke) und erscheinen die Festgáste 
in Soiréc-Toilette.

Indem wir uns herzlichst Freuen, recht Viele unserer 
geehrten dortigen Herren Collégén bei unserem Jubelfeste 
auf das Innigste begrüssen zu können, zeichnen mit dem

Ausdrucke ganz vorzüglicher Hochachtung und Verehrung 
unter collegialem Gruss und Handschlag

Für das Centralbureau:
F. Obermnyer, J o s e f  Wiesinger,

Schriftfllhrer. Prftsident.

Auf Grund des in dieser Angelegenhait erbrachten Be- 
schlusses unseres Ausschusses, beantwortete das Genossen- 
schafts-Prásidium vorstehendes Schreiben in Folgendem:
An das verehrliche Prásidium des österreichischen Gastwirthe- 

Verbandes
Wien.

Die herzlíchen Worte aufrichtiger Freundschaft, mit 
welchen uns das verehrliche Prásidium zu dér am 19-ten 
April d. J., anlásslich des lOjáhrigen Bestandes des österr. 
Gastwirthe-Verbandes stattfindenden Festfeier eingeladen, 
habén im Kreise unserer Vereinigung lebhaften Widerhali 
gefunden, indem wir in denselben, das durch eine lángé 
Reihe von Jahren zwischen uns und unserer österreichischen 
Collégén bestehende innige Verháltniss aufrichtiger Brüder- 
lichkeit neuerlich bekráftigt seben.

Umso schmerzlicher ist es für uns den liebevollen Kuf 
unserer österreichischen Brüder diesmal nicht folgeleisten zu 
können, da einestheils die angehende Saison unsere hiersei- 
tigen Collégén gescháftlich festhált, anderseits erst vor weni- 
gen Wochen eine Abordnung unserer Genossenschaft in 
Wien war, um dieselbe anlásslich dér Jubelfeier des Herrn 
Anton Dreher zu vertreten.

Wenn aber auch durch die Verháltnisse verhindert an 
Ihrer schönen Feier theilzunehmen, so freuen wir uns doch 
dér Gelegenheit unserer geliebten Collégén jenseits dér Leitha 
unsere herzlichsten Grüsse und Glückwünsche entbieten zu 
können, mit dér Versicherung, dass wir Ihre Jubelfeier, 
welcher Sie, als freudiges Zeichen edlen Strebens und fester 
Einigkeit, mit berechtigtem Stolz entgegenblicken dürfen, 
auch aus dér F'erne mit regem Interessé verfolgen und für 
das weitere segenreiche Gedeihen Ihres Verbandes von den 
aufrichtigsten Gefühlen beseelt sind.

Mit dem Ausdrucke unwandelbarer Freundschaft, zeich
nen wir unter collegialem Grusse

Hochachtungsvoll
im Namen des budapester Hoteliers-, Gast- und Schankwirthe- 

Genossenschaft,
Johnnn Gundel, 

Priises.

Das materielle Resultat unseres Balles war heuer ein 
besondes günstiges Die Gesammtsumme des Keinertrágnisses 
betrágt 2421 fi. 70 kr, dessen Há’fte, d. i. 1210 fi. 85 kr 
auf die Genossenschaft, resp. auf die Fachschule entfállt. 
Letzterer kommt auch noch von dem Reinertrágniss-Antheil 
des Budapester Kellnervereines 242 11 17 kr zu, so dass 
das zu Gunsten dér Fachschule verwaltete Kapital sich aus 
dem Ball-Reinertrágniss insgesammt mit 1453 11. 02 kr ver- 
mehrt hat.

Baross és Mária utcza |
sarkán, vendéglőnek kiválóan alkalmas, pompás

ü zle th e ly isé g , *
pinczékkel, aug. J-ére kiadandó. Ár nagyság sze- Ut 

rint 1800—3700 Írtig. ' R
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Re s tau  r a t i  o n sl o ea le
DnrivrÁlrnolr kik a bort savanvuviuakai »ze UUl 1VU&lilULy rétik vegyíteni, mindenek előtt e

Per 1. August zu vergeben. Hofbenützung, 
guter Keller.

OK.

M
Ajánlható. B v ii kősBmbősiti a bor savát és az italnak 
telette k el lemetea, ingerlő mellékizt ád, annélkül, hogy 
szt feketére festené.

v t  eb anyai

OK
T. ez. szállodás, vendéglős és kávés urak!

Különös figyelmébe ajánljuk az általunk előállított és közkedvel 
csász. és kir. szab. S a n i t a s  sterilizált (bacteriummentes) szik 

vizünket ép oly árban, m int bármely közönséges szikviz. 
Kiváló tisztelettel

Dr.Rényí, DdfVBS és Finy gyógyszerész
„SANITAS" cs. és kir. szabadalmazott 

sterilizált vegytiszta szénsavvali szikvizgyártása

gyümölcs-szörp és hűsítő italok gyára
szadadalmazott sterilizáló gépek berendezési vállalata, 

B u d a p e s t .  G y t í r :  VI. kér., Felső erdősor 48. sz

HO

H irdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban.
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olgári Serfozo
részvénytársaság.

Szent-István-sör.
Polgár-sör.
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§Kltünö gyógy-és élvezeti víz; emeli az étvágyat, 
mozdítja az emésztést, iidít és élénkít.

K izá ró la g o s  szá llíto k

IMATTONI és WILLE. BUDAPEST
-----------------------------------.....gja^jjjMOT------
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LOWENSTEIN M. (MIHÁLY
e z  é g tu la jd o n o s  X .Ö W E N S T E IN  F . N Á N D O R

Budapest, IV. kér., Eskü-tér (alapittatott 1864.)

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t  |
mindennemű bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, főzelék és gyümölcs conservekben, csokoládé {§ 
franczia és magyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom konyhák részér

finom főző bort: Madera, Marsalla, Sherryt.

a

a

Kizárólagos főrak tára  az „Anglo Continenthal Thee-Association“-nak  0
legjobb fekete teákban, valódi Jam aika  rum ok. H

•GOOO®©® kívánatba  ÁRJEGYZÉK BÉRMENTVE.

P E Z S G Ő CHAMPAGNER

L O U IS  F R A N C O IS  & Co.
P R O M O N T O R .

II II II II

K itüntetések:
P á r i a  1889. EZÜST-ÉREM 

N iz z a  1890. ARANY-ÉREM 
L is s a b o n  1890 . Ilors Concours és 

NAGY DIPLOM
T e m e s v á r ,  NAGY ARANY-ÉREM.

•A*T

Auszeichnungen:
P a r i s  1889. SILB. MEDAILLE 

N iz z a  1890 . GOLD. MEDAILLE 
L i s s a b o n  1890 . Ilors Concours und 

GROSSES DIPLOM
T e m e s v á r  GROSSE G0LD.-MEDA1LLE.

II TT ll

Főképviselők: — G eneral-V ertretung:8 W A  B t.O C »W tA W W
B U D A P E S T , A k a d é m ia  u t c a  16.

w' vív v
Az Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája részv.-társaság. Budapest, IV., Vármcgye-utcza 11.—13.
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