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M eghívás
az 1896. évi szep tem b er hó 28-ik, 29-ik és esetleg  30-ik n ap ján  B udapesten  az ezredéves országos 
k iá llítás  te rü le tén  az ünnepé lyek  csa rn o k áb an  ta rtandó

országos magyar vendéglős-kongresszusra.
A kon g resszu s f. évi szep tem b er hó 28-án reggel 9 ó rakor nyílik meg.
T agja leh e t m in d en  hazai vendéglős, szállodás és korcsm áros, a ki a költségek v ise léséhez 

2 ír t ta l  hozzájáru l.
Bejelentések f. évi szeptember hó 18-ig fogadtatnak el, s azok e h a tá rn ap ig  a 2 frt tagsági 

díjjal együ tt O kvetlenül bekü ldendők  a «Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatához* 
IV. kerü le t, H im ző-u tcza  1. sz. a.

A k o n g resszu so n  tá rg y a lta tn i fognak az ip a rtá rsu la to k  és egyesek által b enyú jto tt am az 
ind ítványok, m elyek a f. évi au g u sz tu s  28-án ta rto tt közös é rtek ez le ten  a kongresszus elé ta rtozóknak  
Ítélte ttek .

A k o n g resszu s tag jai az ezredéves országos k iá llítás ta rta m ára  érvényben  levő rendkívüli 
v asú ti d íjkedvezm ényben  részesü lnek , s az ezredéves országos k iá llításra  sz in tén  m érsékelt áru belépti 
jegyek sze rez te tn e k  részük re .

B udapesten , 1896. au g u sz tu s  28-án, a vidéki k iküldöttekkel közösen ta r to tt  értekezletbő l.

Gnndci János,
a budapesti ipaitársulat elnöke.

Az országos m agyar vendéglős-kongresszus napirendje.
I. I n d í t v á n y :  A szállodás, vendéglős és korcsmáros iparnak a képesítéshez kötése.

Előadó : Koch József (Budapest).
II. I n d í t v á n y :  A tanonezok egészségi ügyének rendezése és tanonczképzés s a tanoncz-iskolák szervezése.

Előadó : Schallcház Lipót (Kassa).
III. 1 n d i t  v á n y : Országos magyar szállodás, vendéglős és korcsmáros-szövetség és nyugdíj-intézmény 

létesítése.
Előadó : llokross Károly (Esztergom).

IV. I n d í t v á n y :  Vasúti vendéglőknek pályázat utjáni betöltésénél tapasztalt sérelmek orvoslása.
Előadó : Gonauer Károly (P.-Eadány).
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illetőleg a törvény végrehajtása tárgyában kelt utasításV. I n d í t v á n y :  Az 1888. évi XXXV. t.-cz.
5. §. helyes alkalmazása tárgyában.

Előadó : Gtmdel János (Budapest).
VI. I n d í t v á n y :  Az 1888.évi XXXV. t.-cz.-nek, különösen annak 8-ik §-ának törvényhozás utjáni módosítása, 

jelesül a kismértékben való elárusitások megszüntetése, esetleg a kismérlékbeni elárusitások száma 
a minimumra korlátoztassék, végre hogy a kismértékbeni elárusítók a korcsmaszerü kiméréstől 
eltiltassanak.

Előadó : dr. Szabó László szombathelyi ügyvéd.
Vll. I n d í t v á n y :  A müborgyártást tilalmazó törvények szigorú alkalmazása. A bortermelői czim és jog 

használata csak is saját termésű boroknál engedhelő meg. a mennyiben pedig a forgalomba hozott 
borok a saját termést felülmúlják, a bo termelő köteles borkereskedői igazolványt kieszközölni.

Előadó : dr. Floris Endre, a pécsi társ. ügyésze.
Vili. I n d í t v á n y :  A vidéken alkalmazásban levő italmérési illeték 3 fokozatbani beosztása, t. i. 75 frt, 50 frt, 

10 írttal, mint helytelen, módosítandó és 4 fokozatba— 125 frt — osztandó be, sőt az italmérési illeték eltör- 
lendő és az illeték a kimérés alá került menyiség szerint lenne megállapítandó. Az italnemekkel való 
házalásra, mint különben is tiltott cselekményre, a hatóság legszigorúbb intézkedése eszközlendő ki.

Előadó : Priváry Pál (Szeged).
A kimérések számának az egész országra vonatkozó végleges megállapítása.
Kunos János (Sopron).
Az italmérési illeték évenkénti újbóli megállapításának megszüntetése tárgyában. Orvoslása

azon törvénybe ütköző eljárásnak, mely a vidéki italmérési engedélyeknek évről-évre is külön-külön magas 
dijak melletti megújítását követeli.

Előadó : lioór József, komáromi ipart, ügyésze.

IX. I n d í t  v án y 
Előadó : 

X. I n d í t v á n y

Az országos m agyar vendéglős-kongresszus ügyrendje.
1. Az országos magyar vendéglős-kongresszus 1896. évi szeptember hó 28.. 29., esetleg 30-ik napjain Budapesten 

tartatik meg s annak tagja lehet minden a magyar korona területén szakszerű ipart gyakorló vendéglős, 
ki a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata pénztárnokának kezéhez a kongresszus 
előkészítése és megtartása körül felmerülő költségek fedezésére 2 forint tagsági dijat lefizet és ezzel tagsági 
jegyet vált.

2. Az országos magyar vendéglős-kongresszust a budapesti ipartársulat elnöke nyitja meg s ugyan ő terjeszti 
elő a kongresszus előzményeit és napirendjét.

3. Ezek után következik a kongresszus elnökének és tiz társelnöknek megválasztása, mely választás, mint 
általában minden választás, közfelkiáltással, vagy 10 tagnak Írásban beadott indítványára titkos szavazás 
utján s utóbbi esetben viszonylagos szótöbbséggel történik.

llat jegyzői az elnök jelöl ki.
i. A választás után a kongresszus áttér az 1896. évi augusztus hó 28 án megtartott előérte kezleten megálla

pított napirendre.
5. Az országos magyar vendéglős-kongresszus ülései nyilvánosak s ez üléseken hozatnak a határozatok is.

A határozatok szótöbbséggel hozatnak, szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt.
6. A kongresszuson csakis az előértekezlet által napirendre tűzött indítványok tárgyalhatok. A tárgyalást a 

megnevezett előadó nyitja meg, a ki egyúttal indítványát is előterjeszti.
7. Az indítványhoz szólani kívánók kötelesek a jegyzők valamelyikénél jelentkezni s csak a följegyzett sor

rendben szólalhatnak fel.
Ugyanazon indítványhoz egy-egy tag csak egyszer és 10 perczig szólhat; azonban bármikor szót 

kérhetnek:
a) a kik a napirendhez szólani,
b) kik személyes kérdésben válaszolni,
c) kik a tanácskozási szabályokra hivatkozni,
d) a kik indítványt visszavonni kívánnak.
Az elnök a tanácskozás alatt bármikor szólhat.

8. Az elnök a szólót megintheti, ha ezt szükségesnek látja rendre utasíthatja és ha a rendreutasítás sikertelen 
a szólótól a szót megvonhatja.

9. Ha szólásra többé senki sincs följegyezve, az előadót és a vita folyamán külön indítványt tett tagokat illeti 
a végszó, ezután az elnök az indítványt szavazás alá bocsátja.

Szavazásra első sorban az előadó indítványa tűzendő ki, azután az ehhez legközelebb álló indítvány 
s végre a módositványok bocsátandók sorrendben szavazásra.

A kérdés oly módon teendő fel, hogy arra igennel, vagy nemmel lehessen szavazni.
10. A vita bezárása iránti kérelem 10 tag Írásbeli indítványára szavazás alá bocsátandó az elnök által.
11. A szavazás felállás által történik, kétség esetében ellenpróba alkalmazandó, s ha ez sem vezetne eredményre, 

ugv névszerinti szavazás rendelendő el.
12. A határozatok végrehajtása, úgy a szükséges lépések megtétele szempontjából egy végrehajtó bizottság válasz

tandó meg, és pedig úgy, hogy abban a budapesti és vidéki tagok egyenlő arányban vegyenek részt.
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Országos vendéglős-kongresszus.
Mintha csak vészkiáltás lett volna az országos vendég

lős-kongresszus érdekében kibocsátott felhívásunk, özönével 
érkeznek hozzánk az ország minden részéből panaszos leve
lek, melyekben szaktársaink a mind türhetetlenebbül reájuk 
nehezedő százféle bajaikat kesergik el; s ugyancsak nagy 
számban kaptunk sérelmeik gyógyítására s a helyzet javítá
sára szánt indítványokat is.

Iía valaki irigyelné a vendéglős sorsát, az e levelek 
olvasására csakhamar kiábrándul irigykedéséből.

Valóságos küzködést folytatnak, különösen a vidéki 
vendéglősök a reájuk halmozott aránytalanul magas közter
hek és a különféle sanyargató hatósági rendszabályok ellen.

Nincs egyetlen egy olyan iparág Magyarországon, mely 
a megadóztatás annyi nemével, a közteherviselés oly magas 
fokával volna sújtva, mint a vendéglős ipar.

A ki tudja azt, hányféle és mily magas adókat rónak 
ma a vendéglős-iparra, az bizonyosan visszariad ennek gya
korlásától, különösen ha azt is tudja, hogy már a megkezdés 
előtt hányféle akadályt gördítenek eléje és mennyi nehézség
gel kell megküzdenie, mig a jogosítványt megszerezheti.

Ez állapotokon lehetőleg változtatni, egyes elviselhetet
len bajokon segíteni, valamint a vendéglős-ipar tovább fej
lesztésére alkalmas módozatokat keresni, lesz az országos 
kongresszus czélja.

A kongresszus érdekében igen fontos értekezlet volt 
augusztus hó 28-án az István főherczeg szállodában, melyen 
a vidéki vendéglősök is szép számmal voltak képviselve.

Az értekezletet Gundel János, mint a szervező bizottság 
elnöke, nyitotta meg s a tárgyalás rendkívül élénken folyt 
le s annak eredményéről az alább következő jegyzőkönyvben 
számolunk be:

Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten, 1896. évi augusztus 
hó 28-án az országos vendéglős-kongresszus tárgyában az 
István főherczeg szállodában tartott közös értekezleten.

Jelen voltak: Gundel János, Koch József, Wirth Ferencz, 
Förster Konrád, Hermáim Ferencz, Blaschka István, Nősek 
Ignácz, Kommer Ferencz, Bittner Alajos, Illits József, Melirin- 
ger Rezső, Prindl Nándor, Steinbeisz János, Mell Ferencz, 
Kern Ferencz, Krist Ferencz, Morbitzer Lőrincz, Wohlfarth 
Vilmos, Stöckl Tamás és Pecz Károly Budapestről; Bokross 
Károly Esztergomból, Földesy Lajos Aradról, Tauszig Lajos 
Nagy-Atádról, Kepp Ármin, Morvát Ferencz, Morvát Béla és 
Ptihr Károly Komáromból, Fritsche Vilmos és Seress Márton 
Kassáról, Juranovits Ferencz és Priváry Pál Szegedről: továbbá 
dr. Flóris Endre a pécsi ipartársulat képviseletében: ifj. Ács 
Károly a budapesti ipartársulat ügyésze, Poppel Miklós a 
budapesti ipartársulat titkára és Sugár Ignácz a miskolezi 
ipartársulat titkára.

Gundel János, mint az értekezlet intézője, délutáni 4 
órakor megnyitja az értekezletet s mindenekelőtt köszönetét 
mond különösen a vidéki szaktársaknak megjelenésükért.

Jegyzőkönyv hitelesítőül felkéri Juranovics Ferencz 
szegedi, Fritsche Vilmos kassai és Kepp Ármin komáromi 
küldöttet.

1. Annak előrebocsátása után, miszerint a szombathelyi 
szaktársak kezdték e mozgalmat, mely nagy visszhangra 
talált s a budapesti ipartársulat kötelességének tartotta az 
országos vendéglős-kongresszusra vonatkozó felhívás kibocsá
tását, felkéri az értekezletet a napirend letárgyalására.

Felszólal Sugár ignácz a miskolezi ipartársulat kül
döttje s megbízói nevében azt kívánja: legyen a czim ♦ven
déglősök, szállodások és korcsmárosok országos kongresz- 
szusa.»

E felszólalás hosszabb vitára szolgáltatván okol, eldön
tése szavazás utján történt, melynek eredményeként az 
értekezlet nagy többséggel az eredetileg felvett «országos 
vedéglős-kongresszus* czimet fogadta el.

2. A napirend szerint a kongresszus napjának kitűzése 
és alkalmas helyiség kijelölése következvén, Gundel János 
legkedvezőbb időpontnak mondja szeptember hó 28. és 29., 
esetleg még 30-ik napját s legalkalmasabb helynek tartja a 
kiállítási ünnepélyek csarnokát.

Priváry Pál’ szegedi kiküldött arra kéri megbízói ne
vében az értekezletet, tegyék a kongresszus idejét— tekin
tettel a hó végével kezdődő szüretre — legalább 10 nappal 
előbbre, nehogy az alföldi szaktársak, a kik többnyire szőlé
szettel is foglalkoznak, akadályozva legyenek a kongresszuson 
való megjelenhetésben.

Gundel János felvilágosításul megjegyzi, miszerint azért 
kellett e három napot választania, mert a szeptember hóban 
tartandó sokféle kongresszus miatt az ünnepségek csarnoka 
már le van foglalva a többi napokra.

Priváry Pál meghajlik a kényszerítő körülmények
előtt,

mire kimondatott, miszerint a kongresszus 1896. évi 
szeptember hó 28 ik napján délelőtt 9 órakor Budapesten az 
országos kiállítás területén levő ünnepségek csarnokában fog 
megnyittatni és ugyanott 29-én, esetleg még 30-án is foly- 
tattatni.

3. Következvén a költségek fedezési módjáról való gon
doskodás,

a kongresszuson részt vevő minden egyes tagtársra 
nézve 2 forint költségjárulék állapíttatott meg, mely összeg 
folyó évi szeptember hó 18-ig a «Budapesti ipartársulathoz» 
küldendő.

Gundel János ama kijelentése, hogy az esetleg fedezet
lenül maradó költségtöbbletet a budapesti ipartársulat fogja 
viselni, élénk tetszéssel fogadtatott.

A magyar kir. államvasutak által a kongresszus tagjai 
részére engedélyezett rendkívüli vasúti díjkedvezmény igénybe 
vétele és mérsékelt áru kiállítási belépőjegyek szerzése iránt 
szükséges lépések megtételére felkéretett a budapesti elő
készítő bizottság.

.4. Ezután a kongresszus tisztikarának kijelölése követ
kezvén,

elnökül, Bokross Károly esztergomi szaktárs lelkesedés
sel elmondott ajánlatához képest, egyhangúlag Gundel János 
a budapesti ipartársulat elnöke jelöltetett.

Társelnökökül jelöltettek:
Wirth Ferencz (Budapest), Priváry Pál (Szeged), Pollák 

Lajos (Miskolcz), Kuncze Mihály (Sopron), Fritsche Vilmos 
(Kassa), Schleiffer Lajos (Esztergom), Pecz Károly (Budapest, 
I - I I I . kér.), Körniöczi József (Kecskemét), Dollinger András 
(Pécs) és Kepp Ármin (Komárom).

l’énztárnoknak egyhangúlag jelöltetett Förster Konrád 
Budapestről.

Jegyzők: Ifj. Ács Károly társulati ügyész és Poppel 
Miklós társulati titkár Budapestről, dr. Szabó László ügyvéd 
Szombathelyről, dr. Flóris Endre ügyvéd Pécsről és Boor 
József Komáromból.



4 A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok ipartársulatának Értesítője 8. szám

5. Következvén a beérkezett indítványok átvizsgálása 
a kongresszus ügyrendjének megállapítása szempontjából. 
Ifj. Ács Károly a budapesti ipartársulat ügyésze előterjeszti 
az indítványokból csoportosító rendszer alapján összeállí
tott kivonatot, melynek nyomán

elfogadtattak a kongresszus elé tartozó országos érdekű 
ügyekre vonatkozó indítványok,

töröltettek a teljesen helyi érdekű ügyeket érintő indít
ványok, mint a kongresszus elé nem tartozók, és kijelöltet
tek az előadók.

6. Tárgyaltatott az országos vendéglős-kongresszus ügy
rendjét képező javaslat, mely némi módosítással elfogad
tatván,

e szerint állapíttatott meg:
1. Az országos magyar vendéglős-kongresszus 1896. évi 

szeptember hó 28. és 29., esetleg 30 ik napján tartatik meg 
s annak tagja lehet minden, a magyar korona területén 
szakszerű ipart gyakorló vendéglős, ki a budapesti szállodá
sok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata pénztárnoká
nak kezéhez a kongresszus előkészítése és megtartása körül 
felmerülő költségek fedezésére 2 frt, azaz kettő forint tag
sági dijat lefizet és ezzel tagsági jegyet vált.

2. Az országos magyar vendéglős-kongresszust a buda
pesti ipartársulat elnöke nyitja meg s ugyan ő terjeszti elő 
a kongresszus előzményeit és napirendjét.

3. Ezek után következik a kongresszus elnökének és 
tiz társelnökének megválasztása, mely választás, mint általá
ban minden választás, vagy közfelkiáltással, vagy tiz tagnak 
írásban beadott indítványára titkos szavazás utján s utóbbi 
esetben viszonylagos szótöbbséggel történik. Hat jegyzőt az 
elnök jelöl ki.

4. A választás után a kongresszus áttér az 1896. évi 
augusztus hó 28-án megtartott előértekezleten megállapított 
napirendre.

5. Az országos magyar vendéglős-kongresszus ülései 
nyilvánosak s ez üléseken hozatnak a határozatok is.

A határozatok szótöbbséggel hozatnak. Szavazategyen
lőség esetén az elnök szavazata dönt.

6. A kongresszuson csakis az előértekezlet által napi
rendre tűzött indítványok tárgyalhatók. A tárgyalást a meg
nevezett előadó nyitja meg, a ki egyúttal indítványát is elő
terjeszti.

7. Az indítványhoz szólni kívánók kötelesek a jegyzők 
valamelyikénél jelentkezni és csak a följegyzett sorrendben 
szólalhatnak fel.

Ugyanazon indítványhoz egy-egy tag csak egyszer és 
csak 10 perez időtartamig szólhat: azonban bármikor szót 
kérhetnek:

a) a kik a napirendhez szólani,
b) a kik személyes kérdésben válaszolni,
c) a kik a tanácskozási szabályokra hivatkozni,
d) a kik indítványt visszavonni kívánnak.
Az elnök a tanácskozások alatt bármikor szólhat.
8. Az elnök a szólót megintheti, ha szükségesnek látja: 

rendre utasíthatja és ha a rendre utasítás sikertelen, a szóló
tól a szót megvonhatja.

9. Ha szólásra többé senki sincs följegyezve, az előadót és 
a vita folyamán külön indítványt tetttagokat illeti a végszó, 
ezután az elnök az indítványt szavazás alá bocsátja.

Szavazásra első sorban az előadó indítványa tűzendő

ki, azután az ehhez legközelebb álló indítvány és végre a 
módositványok bocsátandók sorrendben szavazásra.

A kérdés oly módon teendő fel, hogy arra igennel vagy 
nemmel lehessen szavazni.

10. A vita bezárása iránti kérelem 10 tag Írásbeli indít
ványára szavazás alá bocsátandó az elnök által.

11. A szavazás felállással történik, kétség esetében 
ellenpróba alkalmazandó s ha ez sem vezetne eredményre, 
úgy névszerinti szavazás rendelendő el.

12. A határozatok végrehajtása, úgy a szükséges lépések 
megtétele szempontjából egy végrehajtó bizottság választandó 
meg és pedig úgy, hogy abban a budapesti és vidéki tagok 
egyenlő arányban vegyenek részt.

7. A kongresszus egybehivása tekintetében 
határoztatott, miszerint a meghívók haladéktalanul ki-

nyomattatván, mihamar szétküldessenek és
a kongresszus ügyrendje is kinyomattassék.
8. Az országos vendéglős-kongresszusra külön meg 

hi vandó
a nagyinéltóságu pénzügyminisztérium, kereskedelem

ügyi minisztérium és a belügyminisztérium.
Ezzel a napirend kimerittetvén, az értekezlet Gundel 

János urnák a kongresszus érdekében tanúsított buzgó fára
dozásáért köszönetét szavaz és őt lelkesedéssel éljenezve, 
szétoszlik.

Ip a rtá rsu la ti ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1896. augusztus hó 

14-én a «Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro
sok ipartársulata» választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, W irth Ferencz al- 
elnök; Kern Ferencz, Maloschik Antal, Hell Ferencz, Koch 
József, Prindl Nándor, Bittner Alajos, Förster Konrád, Kom- 
mer Ferencz, Steinbeisz János és Morbitzer Lőrincz, választ
mányi tagok; ifj. Ács Károly társulati ügyész és Poppel 
Miklós titkár.

Távolmaradásukat igazolták Nősek Ignácz, Hein Lipót és 
Sperl Flóris választmányi tagok.

Elnök megnyitja az ülést s Bittner Alajos és Steinbeisz 
János urakat felkéri jegyzőkönyv hitelesitőkül.

A napirendet megelőzőleg visszaemlékezik az «Oester- 
reichische Gastwirthe-Verband* tagjai által itt töltött na
pokra s örömmel hangoztatja az ünnepély zavartalan lefo
lyását és fényes sikerét s köszönetét mond mindazoknak, a 
kik az ünnepély rendezése és sikere érdekében buzgól- 
kodtak.

Úgy véli, hogy mikor a szomszéd állam polgárait ven
dégekül fogadták, egyúttal hasznos szolgálatot tettek az 
ezredéves kiállításnak és a magyar iparnak is; tehát haza
fiasán cselekedtek.

Epén azért azt indítványozza, szavazzon a választmány 
köszönetét mindazok részére, a kik az ünnepély létesítéséhez 
és fényes sikeréhez hozzájárultak.

Az elnök javaslata tetszéssel fogadtatván, ahoz képest 
az ünnepély részeseinek, de különösen azoknak, a kik a 
sikert megfelelő alkalmi ajánlatokkal vagy kedvezményekkel 
növelték, elismerésteljes köszönetét szavaz.

Mint ilyenek felemlittettek: 
a «Kőbányai első magyar részvény sörfőzöde*, 
a «Dréher-féle sörfőzde*,
a «Kőbányai polgári sörfőző részvénytársaság*, 
a «Kőbányai király-sörfőzde*, továbbá:
Törley, Francois, Huberth, Littke, Hölle és Braun

pezsgőbor-gy árosok:
«Ős-Budavár» és «Konstantinápoly» nevezetű szórako

zási helyek igazgatósága;



K. szám. A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának Értesítője. 5

továbbá az a küldöttség, mely Koch József ur vezetése 
alatt Váczig a vendégek elé utazott és feladatát dicséretes 
módon oldotta meg.

Kocli József választmányi tag a napirend megkezdése 
előtt szót kérve, kifejti, miszerint nem csak a választmány, 
hanem a közvélemény is egyetért abban, hogy az ünnepély 
fényesen sikerült; de azt is tudja mindenki, hogy a főérdem 
az elnöké. Szívből kívánja neki, hogy valahányszor hasonló 
alkalommal valamely rendezésre vállalkozik, mindig ilyen 
sikert arasson.

Indítványa az: szavazzon a választmány az elnöknek 
jegyzőkönyv i köszönetet.

Az elnök ez ellen tiltakozván,
felszólal Kern Ferencz választmányi tag és kijelenti, 

hogy habár meg van győződve arról, miszerint az elnök — 
általánosan ismert önzetlenségénél fogva — soha sem tart 
számot köszönetre, ő ezúttal mégis a választmány elenged
hetetlen kötelességének tartja az elnöknek szóló köszönetnyil
vánítás jegyzőkönyvbe foglalását.

Mindkét felszólalás zajos helyesléssel fogadtatván, az 
elnök többszörös éljenzésben részesül s részére egyhangúlag 
köszönet szavaztatván, e tény jegyzőkönyvbe vétetni határoz- 
tatik.

1. Felölvastatolt az 1896. évi julius hó 27-én tartott 
választmányi ülésről felvett jegyzőkönyv s azzal kapcsolatban 
az elnök bejelenti, hogy az akkor nyert felhatalmazásból 
kifolyólag özv. Horváth Andrásáé részére ő forint segélyt 
utalványozott.

A felolvasott jegyzőkönyv hitelesíttetvén, az elnök jelen
tése jóváhagyólag tudomásul vétetett.

2. Felolvastatott az «Oesterreichische (lastwirtlie-Ver- 
band* elnökségének folyó évi augusztus hó 11.-én kelt levele, 
melyben az osztrák vendéglősök nevében,

továbbá ugyané tárgyban Breitenhut A. zágrábi szállo
dás folyó évi augusztus hó 8-án kelt. levele, melyben az 
osztrák kartársakkal együtt a budapesti kirándulásban részt 
vett zágrábi vendéglősök nevében áradó szavakban mond 
mindkettő köszönetét a Budapesten töltött feledhetetlen 
papokért.

Mindkét levél tartalma örömmel vétetett tudomásul.
3. Förster Konrád választmányi tag beterjeszti — mint 

a rendező-bizottság pénztárnoka — az ünnepélyre vonatkozó 
számadásokat, melyeknek végeredménye szerint a bevételek
ből a kiadások teljes fedezetet nyertek.

A nem várt számadási eredmény nagy tetszést okozván, 
Förster Konrád pénztárnok zajos éljenzésben részesül s ré
szére — rendkívüli fáradozásaiért — jegyzőkönyvi köszönet 
szavaz tátik.

4. Bemutattatott a «Budapesti és környékbeli gőzgép
kezelők munkaközvetítő, betegsegélyző és temetkezési 
egyesülete*),

továbbá a «Budapesti üveges-segédek önképző köre és 
dalárdája* zászlószentelési ünnepélyére szóló meghívó.

Tudomásul vétetett.
5. Bemutattatott a «Szegedi szállodások, vendéglős

kávésok és korcsmárosok ipartársulala* által beküldött 
köszönetnyilvánítás az 1895. évi október hó 10-én tartott 
zászlószentelési ünnepélyük czéljára befolyt adományokért.

Tudomásul szolgál.
6. Előterjesztetett a folyó évi szeptember hó 6. és 7-ik 

napján tartandó ipartestületi kongresszusra az ipartár-ulat 
nevében a választmány határozata folytán bejelentett indít
vány a vendéglősipar képesítéshez való kötésének kieszköz
lése tárgyában.

Helyeslőleg tudomásul vétetvén; ifj. Ács Károly társu
lati ügyész urnák az indítvány megszerkesztéséért köszönet 
szavaztatott.

7. Elnök a folyó évi szeptember hó folyamán tartandó 
országos vendéglős kongresszus tárgyában előadja, miszerint 
a választmány által jóváhagyott felhívás közzétételeit az 
ipartársulat hivatalos értesítője folyó évi julius havi 6-ik szá
mában; azonkívül külön lenyomatban szétküldeteti 2000 pél
dányban, ipartársulatoknak és egyes vendéglősöknek mintegy

900 helyre és hogy a kibocsátott felhívás meglehetős vissz
hangot kellett az országban az érdekelt köröknél s eddigeXé 
indítványt küldött a kongresszus elé leendő terjesztés végett:

Esztergomból Bokross Károly szállodás,
az «Egri vendéglősök, kávésok és korcsmárosok ipar

egyesülete »,
a «Kecskeméti vendéglősök csoportja*, 
a «Komáromi vendéglősök és kávésok ipartársulata*, 
a «Kassai szállodások, kávésok, vendéglősök és korcs

márosok szakegyesülete*,
a «Nagy-Atádi járási vendéglősgyülés*, 
a «Pécsi vendéglősök*),
a «Szombathelyi vendéglősök érdekcsoportja*
és a «Szombathelyi pinczéregyesiilet*.
a «Szegedi szállodások, vendéglősök, kávésok és korcs

márosok ipartársula ta»,
a «Soproni városi és megyei szállodások, vendéglősök 

és kávésok ipartársulata*;
azonkívül beérkezett számos levél is, melyek mind

egyike a kongresszus iránt való érdeklődést tanúsítja.
Ezek után azt a sürgős előterjesztést teszi az elnök: 
hivassék egybe mihamar egy előértekezlet és szólittas-

sauak fel mindazok az ipartársulatok és érdekcsoportok, a 
melyek a kongresszus elé tartozó indítványt terjesztettek be, 
hogy a Budapesten tartandó előértekezletre egy-egy tagjukat 
múlhatatlanul küldjék el azzal a megbízással, hogy képvisele
tükben a kongresszus szervezése tárgyában tartandó tanács
kozásokban részt vehessenek.

Az előértekezlet feladata lesz:
a kongresszus megtartása idejének tüzetes meghatá

rozása,
a kongresszus határozott czéljának és irányának ki

jelölése,
az ügyrend részletes kidolgozása,
a megfelelő helyiségről való gondoskodás és a kongresz- 

szusra szóló meghívók szétküldése,
végre a felmerülhető költségek hozzávetőleges megálla

pítása és az azok fedezési módjáról való gondoskodás.
Ezen elnöki előterjesztés teljes egészében elfogadtatván, 

az előértekezlet napja 1896. évi augusztus 28-ára tűzetett 
ki s délután 3 órakor az István főherceg szállodában fog 
megtartatni s teendői közé még felvétetett a beérkezett 
indítványok tárgyalása.

E végből a kéznél levő indítványok áttanulmányozás és 
az egyértelmű indítványok összevonása czéljából kiadatnak 
a jelen levő társulati ügyész urnák azzal a kéréssel, hogy 
mint az ipartársulat ügyésze, a kongresszus jogi részének 
intézését magára vállalni szíveskedjék.

Több tárgy nem lévén napirenden, a választmányi ülés 
befejeztetett.

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1896. augusztus
21.-én és folytatólag 21-én a Budapesti szállodások, vendég
lősök és korcsmárosok ipartársulala választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Ferencz alelnök, 
I-Iermann Ferencz pénztárnok, Vincze Lajos, Förster Konrád, 
llell Ferencz, Erist Ferencz, Blaschka István, Mehringer 
Bezső, Kern Ferencz, Bittner Alajos, Steinbeisz János, Koch 
József, Wohlfarth Vilmos és Nősek Ignácz választmányi tagok, 
ifj. Ács Károly társulati ügyész és Poppcl Miklós titkár.

Távolmaradásukat igazolták: Hein Lipót és Lippert Lajos 
választmányi tagok.

1. Elnök az ülést megnyitván, I-Iermann Ferencz és 
Mehringer Bezső urakat felkéri jegyzőkönyv hitelesitőkül.

2. Az 1896. évi augusztus 11-én tartott választmányi 
ülésről felvett jegyzőkönyv felolvastatván, azzal kapcsolatban 
az elnök jelenti, hogy az augusztus hó 28-ára kitűzött 
kongresszusi előértekezletre szóló meghívók szétküldetlek.

A felolvasott jegyzőkönyv hitelesíttetvén, az elnök jelen
tése helyeslőleg tudomásul vétetett.

3. Elnök előadja, hogy Kraut Károly, a ki atyja helyett 
a temetkezési egyesületnél a pénzbeszedői teendőket több 
hónapon át dicséretes módon teljesítette, levélbelileg köszö-
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nctet mond a választmánynak az irányában tanúsított jóin
dulatért és kéri továbbra is pártfogását.

Tudomásul vétetett.
4. Kern Ferencz választmányi tag a miatti örömét 

fejezi ki, hogy Ilermann Ferencz ur az ipartársulat pénz
tárnoka teljesen visszanyervén egészségét, újból elfoglal
hatja helyéi.

A választmány Ilermann Ferencz pénztárnokot zajos 
éljenzéssel üdvözli.

5. Elnök bejelenti, hogy az országos vendéglős kon
gresszusra vonatkozó iratokból összeállított tárgysorozat elő 
fog terjesztetni, de ezt megelőzőleg felolvastatja Schalkház 
lápót kassai szaktárs terjedelmes levelét, melyben az számos 
oly életrevaló eszmét pendít meg, melyek iparunk fejlesztése 
szempontjából figyelemre méltók.

Tudomásul vétetvén, a levél Írója értesittetni határoz- 
latott, miszerint téves az a felfogása, mintha csak ipartársu
latok vehetnének részt a kongresszuson, mert megjelenhet 
azon minden egyes szaktárs, sőt a kellő formák között indít
ványt is tehet. Továbbá kimondatott, hogy Schalkház meg
hívandó a folyó hó 28-ára kitűzött közös tanácskozásra is.

6. Ifj. Ács Károly társulati ügyész a folyó hó 14-én 
tartott ülésben nyert megbizlatásához képest előterjesztési 
tesz a kongresszusra vonatkozó összes levelek és indítványok 
lanulmányozása alapján összeállított kongresszusi tárgy- 
sorozatról.

Az ügyész előterjesztése tudomásul vétetvén, újból fel
kéretett, hogy az utólag még beérkezett leveleket és indít
ványokat is tanulmány tárgyává téve, előterjesztését a sze
rint kiegészíteni szíveskedjék.

7. Elnök indítványt tesz az iránt, hogy a kongresszus 
alkalmával Budapestre érkező vidéki szaktársak szórakozta
tásáról is idejekorán gondoskodni kellene. E czélból szüksé
gesnek tartaná egy kisebb bizottság kiküldését egy tervezet 
kidolgozása végett.

Az elnök indítványa általános helyesléssel fogadtatván,, 
a bizottságba kiküldetett: Koch József, Prindl Nándor, Kern 
Ferencz, Mehringer Rezső, Bell Ferencz, Bittner Alajos és 
Förster Konrád választmányi tag; utóbbi mint a bizottság 
pénztárnoka.

Az idő előhaladottsága folytán a tárgyalás megszakit- 
tat.ván, ezen választmányi ülés folytatása f. hó 24-ik napjá
nak délutáni 3 órájára halaszlatott.

8. Augusztus 24-én délután 4*/2 órakor elnök az ülést 
újból megnyitván, meghatottan jelenti be azt a szomorú ese
ményt, miszerint az ipartársulatnak egyik buzgó és a 
választmánynak szeretett tagját. Bein Lipót urat neje hirtelen 
elhalálozása által lesújtó csapás érte.

A választmány e gyászhirt mély megilletődéssel veszi 
tudomásul s őszinte részvétének megnyilatkozását Bein 
Lipót urnák külön levélben tudomására juttatni rendeli.

9. Elnök bejelenti, miszerint a kassai rokon ipartársu
lattól az alelnök és jegyző aláírásával ellátva, egy méltatlan 
hangú levél érkezett az ő czimére, melyre ő megfelelő választ 
szándékozik adni; de mert a levélben a kongresszus ügyről 
van szó, mely ügyet tudvalevőleg maga a választmány intéz, 
kötelességének tartotta az esetet bejelenteni és kéri a választ
mány határozatát.

ügy a kassai rokon ipartársulattól érkezett levél, vala
mint az arra adandó válasz felolvastatván, a választmány a 
kassai átirat szokatlan irálya fölött megütközését nyilvá
nítja s az arra adandó választ helyesnek találja.

10. Az 1896. évi augusztus hó 28-ára kitűzött értekezlet 
napirendje

végleg tnegállapiItatott.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejeztetel t.

Különfélék.
Az országos ipari kongresszus előkészítési bizottsága

az alább következő értesítés közlésére kért fel bennünket:
Az országos ipari kongresszus. Már hetek óta serényen 

folynak az ezredéves kiállítás alkalmából szeptember hó 21.,

22. és 23. napjain rendezendő gyáripari kongresszus elő
munkálatai. Az eddigi értekezletek a kiállítási csoportbe
osztás alapján több összefüggő csoport, illetve rokoniparág 
képviselőinek részvételével tartattak. Tekintve azonban az 
iparosság, de különösen a gyáripar körében jelentkezett és 
mindegyre fokozódó érdeklődést, a kongresszus vezetősége 
indíttatva érezte magát az egyes szükebb iparágak képvi
selőit külön szak tanácskozásra felhívni, mely alkalommal 
tág tói* nyílik az egyes szakmákat, kiilön-külön érdeklő 
specziális kérdések alapos megbeszélésére. Lehetőségig mel
lőzve a gazdaságpolitika nagy alapvető kérdéseit, ezen kon
gresszus főképen az egyes iparágak szorosabb értelemben 
vett fejlesztését vagy a fejlődést gátló akadályok elhárítását 
vette fel programmjába. Az idevonatkozó és határozattá 
emelendő konkrét javaslatok végrehajtását a kongresszust 
rendező országos iparegyesület fogja eszközölni.

Az ipari kongresszus iránt meglevő nagy érdeklődés 
legjobb fokmérője azon több száz jelentkezés, mely eddig 
már az ország kiválóbb iparosai részéről beérkezett. Ezen 
országos értekezlet impozáns keretére enged továbbá ama 
tény következtetni, hogy három külön tervezett szakkon
gresszus, egészen ide csatlakozva, ennek keretében óhajtja 
az illető szakma kívánságait érvényesíteni. Javaslatok is 
szép számmal jöttek, bár azok zöme e hónap folyamán vár
ható. Érdekes adatként emeljük ki, hogy a munkaviszony 
és általában a munkásügyet érintő szocziálpolitikai kérdések 
számos felszólalás tárgyait képezték, a melyek aztán össze
véve nehány önálló javaslatban fognak a kongresszus napi
rendjén szerepelni. Megjegyezzük, hogy az orvoslást igénylő 
ügyet, a megoldást igénylő kérdést épen nem szükséges a 
maga teljességében kimeríteni, elég egy rövid levélben, eset
leg nehány adat felsorolása kíséretében arra csupán rámu
tatni. Egyes iparostól alig lehet kívánni, hogy mindennapi 
elfoglaltsága közepette az általános iparpolitikával rendszerint 
összefüggésben lévő ügyet minden oldalról megvilágítson, 
hanem a kongresszust előkészítő bizottság feladata, hogy a 
beérkező indítványhoz, — a mennyiben az további kidolgo
zást egyáltalában igényel — szakelőadót jelöljön ki.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a kongresszus 
tagjait következő kedvezményekben részesíti:

«) Az összejövetel rendező-bizottságának megkeresése 
alapján a kongresszus minden egyes tagjának egy öt be
lépőjegyből álló füzetet az ezért járó 2 frt 50 kr, helyett 1 
forintért bocsátott rendelkezésre.

ó) Intézkedett az iránt, hogy a magyar királyi állam
vasutak igazgatósága az összejövetel rendező-bizottságának 
megkeresése alapján darabonként 1 krajczárba kerülő iga
zolványokat bocsásson rendelkezésére, mely igazolványok 
alapján a kongresszus, illetve díszközgyűlés stb. tagja a ma
gyar államvasutak és az ezek kezelése alatt álló vasutak 
vonalán 1-ső osztályon 2-od osztályú, 11-od osztályon 3-ad 
osztályú, Ill-ad osztályon pedig 2 od osztályú féljegvgyel 
ulazhatik.

Azonkívül a székesfőváros is intézkedéseket telt 
e kongresszus tagjainak minél olcsóbb elszállásolása végett.

Mindeme támogatások csak fokozhatják az iparosság 
ügybuzgalmát, a mennyiben ebből kiderül, hogy a legfőbb 
tényezők is kiváló súlyt fektetnek a hazai ipar fejlődésére. 
Miután a kongresszus előkészítése, de különösen a kon
gresszusi tárgyak szokszorositása és közrebocsátása némi 
költséget igényel, — a kongresszusban résztvenni kívánók 
tagdíjat tartoznak fizetni, mely személyenként 5 frtban álla
píttatott meg. Ennek fejében a résztvevők a szükséges jel
vényt, nyomtatványokat., valamint a kongresszusról kiadandó 
müvet díjmentesen kapják. A székesfőváros látványosságai
nak kedvezményes áron leendő megtekintése és egyéb szó
rakozások ügyében külön rendező-bizottság fog eljárni.

A kongresszuson való résztvétel iránti jelentkezések, 
valamint esetleges indítványok az országos ipari kongresszus 
előkészítő bizottsága czimére (Budapest, VI., Uj-utcza 4. 
szám. I. em.) intézendők.
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N achrichten aus dér Genossenschaft,
Protokoll über die am 14. August 1896, Nachniittags 

4 Uhr abgehaltene Ausschusssitzung dér Budapester Hoteliers-, 
Gast- und Schankwirthe-Genossensciiaft.

Zugegen waren Johann Gundel Prases, Franz Wirth 
Vizeprases, Franz Kern, Anion Maloschik, Franz Bell, Josef 
Koch, Ferdinand Prindl, Alois Bittner, Konrad Försler, Franz 
Kommer, Johann Steinbeisz und Lorenz Morbilzer Ausschuss- 
mitglieder, Rechtsanwalt Kari Ács jun. und Nikolaus Poppel 
Sekrelar.

Ihr Fernbleiben liessen entschuldigen : Ignaz Nősek, 
Leopold Hein und Flórian Sperl Ausschussmitglieder.

Priisident eröffnet die Sitzung und ersucht zűr Authen- 
tikalion des heutigen Protokollos die Herren Alois Bittner 
und Johann Steinbeisz.

Vor dér Tagesordnung wirft Prasident einen Rückblick 
auf die gelungenen Festlichkeiten, gelegenllich des Besuches 
dér Gaste votn «Oesterreichischen Gastwirtheverband* und 
spricht allén Jenen, die zűr Feier ihr Möglichstes beitrugen 
seinen innigsten Dank aus.

Er isi dér Meinung. dass dér freundliche Etnpfang dér 
Kollegen aus dem Nachbarstaate sowohl im Interessé dér 
Millenniums-Ausstellung, als auch itn Interessé dér ungari- 
schen Industrie nothwendig war und glaubt aus diesem Grunde 
in patriotischem Sinne gehandelt zu habén.

Aus diesem Grunde slellt er den Antrag, dér Ausschuss 
votire allé Jenen Dank, die zűr Veranslaliung und Hebung 
dér Feier beitrugen.

Dér Vorschlag des Prasidenten wurde mit Beifall auf- 
genomrnen und den Veranstaltern dér Festlichkeiten, beson- 
ders aber Jenen, die durch Spenden oder Begünstigungen 
den Erfolg dér Festlichkeiten sicherlen, Dank volirt.

Als solche sind zu erwahnen :
«Die Ersle Ungarische Aktien-Brauerei», Sleinbruch,
♦Dreherische Brauerei*,
♦ Bürgerliche Brauerei Aktiengesellschaft», Sleinbruch,
♦ Königs-Brauerei*, Steinbruch,
die Champagner-Fabrikanten Törley, Francois, lluberlh, 

Kittke. Hölle und Braun,
Die Direktionén von «Ős Budavára* und ♦ Konstan- 

tinopel*,
ferner die Deputation, die unter Führung des Ilerrn 

Josef Koch den Giisten bis VVaitzen entgegenreiste.
Ausschussmitglied Josef Koch erklárt noch vor dér 

Tagesordnung, nicht nur dér Ausschuss, sondern auch die 
öffentliche Meinung stimmt in dem Punkte überein, dass die 
Feierlichkeiten glanzend ausftelen, es ist aber auch Jeder 
davon überzeugt, dass dér Hauptantheil dem unermüdlichen 
Eifer des Prasidenten zu danken sei Vöm ganzen Herzen 
wünschte er ihm, bei allén seinen Unternehmungen einen 
solch glanzenden Erfolg und beantragt, dér Ausschuss müge 
dem Prasidenten protokollarisch danken.

Nach dér Protestation des Prasidenten,
erklart Ausschussmitglieci Franz Kern, dass er von dér

Uneigennützigkeit des Prasidenten überzeugt ist und auch 
weiss, dass er nie Dank beansprucht. dennoch halté er es 
als Pflicht des Ausschusses, diesmal dem Danke protokolla
risch Ausdruck zu gébén.

Dér Vorschlag wurde mit Akklamation aufgenotnmen, 
dér Priisident stürmisch beglückwünscht und einstimmig 
beschlossen, diese Thatsache im Protokolle zu verewigen.

1. Verlesen wurde das Protokoll dér am 24. Juli 1896 
abgehallenen Ausschusssitzung mit dem Berichte, dass Wilwe 
Andreás Horváth lant Ausschussbeschluss einer Unterstützung 
von 11. 5.— theilhaftig wurde.

Das Protokoll wurde authentizirt und dér Bericht zűr 
Kenntniss genommen.

2. Verlesen wurde das Schreiben des «Oesterreichischen 
Gastwirtheverbandes* vöm 1. August, in welchem im Namen 
dér österreichischen Gastwirlhe,

ferner das Schreiben des Agramer Hoteliers, Ilerrn 
A. Breitenhut vöm 8. August, in welchem derselbe für die

an dem Ausfluge betheiligt gewesenen Agramer Gastwirthe 
in überschwanglichen Worten Dank sprechen für die unver- 
giisslichen Tagé von Budapest.

Dér Inhalt beider Briefe wurde mit Freuden zűr Kennt
niss genommen.

3. Ausschussmitglied Konrad Förster, Kassier des Ver- 
gnügungskomilés berichtet, dass die Ausgaben zűr Veran- 
staltung dér Feierlichkeiten von den Einnahmen ganzlich 
gedeckt wurden.

Dér Ausschuss niinmt den nicht erwarteten Bericht 
mit Freuden zűr Kenntniss und dankt für die ausserordent- 
liche Mühe des Kassiers.

4. Vorgelegt wurden die Einladungen zűr Fahnenweihe 
dér Vereine «Budapesti és környékbeli gőzgépkezelők és 
kazánfűtők munkaköz veti tő-, belegsegélyző- és temetkezési 
egyesülete* (Véréin des Maschinen- und Heizpersonales),

ferner «Budapesti üvegessegédek önképző köre és dalár
dája* (Selbstbildung- und Gesangsverein dér Budapester 
Glasergehilfen).

Wurden zűr Kenntniss genommen.
5. Vorgelegt wurde das Dinkschreiben dér Szegediner 

Gastwirthe und Kaffetiers, in welchem sie für die Spende 
anlasslich ihrer Fahnenweihe vöm 10. Október 1895 danken.

Wurde zűr Kenntniss genommen.
6. Vorgelegt wurde dér lant Beschluss des Ausschusses, 

im Namen dei Genossenschaft abgefasste und auf die Erlan- 
gung des Befahigungnachweises dér Gastwirthe zielende, vöm 
Eandeskongresse zu verhandelnde Vorschlag.

Wurde zustimmend zűr Kenntniss genommen und tűr 
die Motivirung des Antrages dem Rechtsanwalt Herrn Kari 
Ács jun. Dank votirt.

7. Priisident berichtet, dass dér Aufruf wegen Abhal- 
tung des Landeskongresses im ürgane dér Genossenschaft 
im Juli erschienen ist, ausserdem wurde ein Separatabdruck 
in 2000 Exemplaren an Genossenschaflen und einzelnen 
Gastwirthen versendet, und zwar an beilüufig 900 Orte des 
Landes. Dér Aufruf fand Widerhall und bisher sind folgende 
Antriige behufs Verhandlung eingetrolfen :

Kari Bokross, Hotelier aus Esztergom (Gran),
Genossenschaft dér Erlauer Gast- und Schankwirthe 

und Kaffétiers,
die Gruppé dér Kecskemétéi’ Gastwirthe,
die Genossenschaft dér Komorner Gastwirthe und Kaf

fétiers.
die Genossenschaft dér Kaschauer Gast- und Schank

wirthe und Kaffétiers,
die Kongregalion dér Gastwirthe des Nagy-Atnder 

Bezirkes,
die Fünfkirchner Gastwirthe,
die Szombathelyer Gastwirthe und dérén Mitinteres- 

senten,
die Genossenschaft dér Szegediner Gast- und Schank

wirthe und Kaffétiers,
die Genossenschaft dér Gast- und Schankwirthe und 

Kaffétiers von Sopron (Oedenburg) und Umgegend.
Ausserdem sind viele Schreiben eingelangt, die allé ein 

gewisses Interessé an das Gelingen des Kongresses knüpfen.
Aus diesem Grunde stellt Prasident folgenden Antrag :
Es sei eine Vorbesprechung in betreff des Kongresses 

abzuhalten. In dicsér Vorbesprechung sind allé Jene einzu- 
laden, die mit einem Antrage aufgetreten sind. Die Vor
besprechung ist in Budapest abzuhalten, zu welcher die Ver- 
treter mit dér Vollmacht zu erscheinen habén, an den Vor- 
bereitungen des Kongresses mitwirken zu können.'

Die Aulgabe dér Vorbesprechung ware folgende :
Die Bestimmung des Eröllnungstermines des Kongresses,
Zweck und Ziel des Kongresses, 
die Ausarbeitung dér Tagesordnung,
Bestimmung des Eokales und Verschicken dér Einla

dungen,
schliesslich üher die Art dér Bedeckung dér auflaufen- 

den Kosten, Bericht zu erstatten.
Dér Antrag des Prasidenten wurde angenommen, dér
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Zeitpunkt dicsér Vorbesprechung aut deti 28. August 1896, 
Nachmittags 3 Uhr angesetzt, als Őrt Hotel Erzherzog Stel’an. 
Die Vorbesprechung wird sich auch mit den einzelnen Antra- 
gen befassen.

Aus diesem Grunde wurden sammtliche Antriige behufs 
Stúdium dem anwesenden Hechtsanwalte mit dér Hitte tiber- 
geben, auch auf dem Kongresse als Rechtsanwalt dér Genos
senschaft die juristischen Agenden zu vertreten.

Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklart 
Prasident die Sitzung für beendet.

Seitens (les Oesterreichischen Gastwirthe-Verbandes ist 
an das Prásídium dér Budapester Genossenschaft nacnt'ü'- 
gende Zuschrift gerichtet worden:

Unter dem überwaltigenden Eindrucke dér Begeisterung 
iiber den herzlich kollegialen Empfang, welcher dem Oesterr. 
Gastwirthe-Verband seitens des verehrlichen Prasidiums und

aller unserer Budapestet’ Kollegen bei seiner atn 3. August 
unternommenen Excursion nach Budapest zu Theil wurde 
und dte innig freundschaftlichen Ovationen, mit welchen 
Sie uns auszuzeichnen die Giite hatten, gestatten wir uns, 
dem verehrlichen Priisidium, sowie allén unseren lieben hoch- 
geschatzten Budapester Kollegen für allé uns enlgegen- 
gebrachten Freundschaftsbezeugungen und aufrichtig kolle
gialen Gesinnungen den tiefgefühlten und innigsten Bank im 
Natnen des Oesterr. Gastwirthe-Verbandes auszusprechen.

Jndem wir das verehrliche Prasidium bitien, die Ver- 
sicherung entgegennehmen zu wollen, dass wir unseren lieb- 
werthen Kollegen jenseits dér Leitha nach wie vor stets in 
Biebe und Treue anhiinglich sind und bleiben, zeichnet mit 
dem Ausdrucke vorzíiglicher Hochachtung

Für das Zentralbureau :
Ferdinand Obcrmayer, Josef G: Wieninger

Schriftfiihrer. Pritsident.

S ö r c sa r n o k  é s  k a s z in ó i  é t te r e in  b é r b e  a d ó s a .
Szolnokon a piacztéren, a várm egyeház szom szédságában a várm egyei kaszinó egylet által ép íte tt 

uj em eletes házban  a sö rcsarnok  és kaszinói é tte rem , a hozzátartozó  helyiségekkel, f o l y ó  é v i  n o v e m b e r  

í i ó  1 - t ő l  kezdve 3 évre bérbe adandó.
A sörcsarnok  te rü le te  90, az étterem  terü lete 42 □  m éter. A bérle t tárgyát képezi továbbá egy 

3 szobából álló lakás, egy tágas konyha, kam ara, előtér, nagy pincze és padlás. Az épület v ízvezetékkel 
és villanyvilágítással, a sörcsarnok  és étterem  p arkette l vannak  ellá tva

A belső berendezés költségei (ide nem  értve a ká ly h ák at és a lu sz tereke t) a bérlő  te rh é t képezendi.
A pályázni kívánók felhivatnak, hogy a ján la ta ik a t folyó hó 20-ig a kaszinó  igazgatóságához (tek. 

K erekes Géza ügyvéd úrhoz) ad ják  be. Az aján lathoz az aján lo tt bérösszeg 25 százaléka m in t bánatpénz 
csato landó . E bánatpénz az a ján la t elfogadása esetén a bérlet ta rta m á ra  m in t b iztosíték lesz v issza ta rtv a  
és letétileg kezelve.

A részletes feltételek a kaszinó igazgatóságánál m egtek in thetők .
Szolnok, 1896. augusztus hó 1-én.

A lm iísy  G éxa9 cs. és kir. kam arás, kaszinó i elnök.

Gi®*' i
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ELSŐ MAGYAR RÉSZVENY-SERFOZODEB U D A P E S T - K Ő B Á N Y Á N
Városi iroda: VIII. kerület, ESZTERHÁZY-UTCZA 6 szám.

j  ír 1 j  s  :

ászod, Király, mároziusi világos, mároziusi sóiéi „Bajor máé", 
uévari „pilseni móó“, Kétszeres Jtiarcziusi világos is söféf, vnln~ 

mini BaK söreit.
Ezen, a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfözödénknek évi gyártási 

képessége 400.000 hektoliter és az évenkinti eladás circa 300.000 hektolitert teszen. Az 
ország minden részében sörraktárosok által vagyunk képviselve; nagyobb raktáraink 
Arad-, Szeged-, Miskolcz-, Kolozsvár-, Nagyvárad-, Nyíregyháza-, Temesvár- és Debreczen- 
ben vannak.

*

*I
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Borivóknak, * bort R*v*nvuvíízA**1 **•rstlk vegyíteni, mindenek e'fltt •

^̂ S5HÉ5SV
ajánlható. B vis k W zb fliiti a bor savát és az italnak! 
felette kellsmetss, izgu ló  mellékizt ád, annélkfil, hogy 
azt feketére festesd.
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cAtüb anyai
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óPofgári Serfözo
részvénytársaság.

*

iKltlinö g y ó g y - és élvezeti v iz ;  em eli az étvágyát, elő 
mozdítja az em észtést, üdít és élénkít.

Kizárólagos szállítók

MATTONI és WILLE, BUDAPEST,-------------------------------------

-  István -  sör.
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«  K o H I e n s a v i r e - I n c I u s t v i e  £

DÉR FIRMA

# Dr. EU G EN  und EM IL  von W A G N E R *n C h em isch e  F ah rik . B u d a p e s t, IX ., S o r o k s á r é r a  a s  s e  90. ft.
E m p f i e h l t  i l i r e

BIERSCHANK-YORRICHTUNGEN
P A T E N T  W A G N E R .

Von diesen B ierschank-Vorrichtungen sind  in verschiedenen A ussta ttungen  bereits m ehrere hundert 
S tiick  in Budapest und in dér Provinz in Betrieb und finden in Folge dér wesentlichen Vortheile

und E rsparn isse ungetheilten Beifall.
Kostenüberschláge und Abbildungen stehen zu Diensten, sowie eine Anzahl Zeugnisse zűr Einsicht.

Die unterfertigten Bierbrauereien empfehlen jedem Wirth zűr Wahrung ihrer eigenen Interessen. die AnschaffunS emer g 
Bierschank-Vorrichtung dér Firma Dr. Eugen u. Emil v. Wagner.

Anton Drehers Bierbrauerei. Erste Actien-Bierbrauerei.
Steinbrucher Bürgerliche Bierbrauerei Act.-Ges. Steinbrucher Königs-Bierbrauerei Act.-Ges.

S a já t tapaszta la tom  alapján minden vendéglősnek ajánlom  a W ágner-fele készü léké t
G untlcI J á n o s .

s

*
1

: erzeugt,
FABRIK FLÜSSIGER KOHLENSÁURE.

ZŰR BEACHTUNG' Zum Bierschank darf blos chemlsch-relne flüsslge Kohlensaure verwendet werden, welche in unserer labnk 
v-4 ..... „ lirirl franrn ins Haiis ífai letart Wírd
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! :

Az üzlet a nyár folyamán Yámház-körut 4. sz. alá helyeztetik át!

IÖW ENSTEIN M. (M IHÁLY)
c z é g t u l a j d o n o s  L Ö W E N S T E I N  F. N Á N D O R

cs. és kir. udvari szállító, József főherczeg cs. és kir. fensége udvari szállítója.
Főüzlet: Fióküzlet:

I V .  k é r . ,  E s k ü t é r ,  * I V . ,  J E íis K id -n tc a c a  7 .

ajánlja n agy  raktárát
m indennem ű fűszer-árukban  a legjobb m inőségben; m indennem ű bel-és külföldi sa jtokban , hús, 
hal, főzelék és gyüm ölcs conservekben, csokoládé, franczia és m agyar cognacban , angol és 
franczia  különlegességeket,finom  konyhák  részére  finom főző b o rt: M adera, M arsalla, S herry t.

■•?»» *■<■'

K izárólagos fő ra k tá ra  az „Anglo Contin onthat Thee- Assoc la tion ”-nak  
legjobb fekete teákban, va lód i Jarnaika rum ok.

Kívánatra árjegyzék bérmentve. Kívánatra árjegyzék bérmentve.

P E Z S G Ő CHAMPAGNER
LOUIS FRANCOIS & Co.

P R O M O N T O R .
II II II LL

a

K itüntetések:
Pária 1889. EZÜST-ÉREM 

Nizza. 1890. ARANY-ÉREM 
Liasabon 1890. Hors Concours és 

NAGY DIPLOM
Tem eavár, NAGY ARANY-FREM.

Auszeichnungen:
Paris 1889. S1LB. MEDAILLE 

N izza  1890. GOLD. MEDAILLE 
Liasabon 1890. Hors Concours und 

GROSSES DIPLOM
Tem esvár GROSSE GOLD.-MEDAILLE.

W
W

II II II

Főképviselők: — G eneral-V ertretung:

és S L O C K r/tA tJ W
B U D A PEST, A k ad ém ia  u tc a  16.

í

&

Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája részv.-társaság. Budapest, IV., Vármegye-utcza 11.—13.
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