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Z á r ó r a !
Figyelmeztetjük az ipartársulat t. tagjait, miszerint az 

ezredéves országos kiállítás berekesztése után, vagyis októ
ber végével hatályát, veszti a vendéglői záróra kivételes fel
függesztésére vonatkozó törvényhatósági közgyűlési határozat, 
illetve a felfüggesztést jóváhagyó 25.081/VI. sz. miniszteri 
rendelet és november hó 1-évcl újból érvénybe lép a rendes 
zárórát megállapító szabályrendelet.

Az elnökség.

S p e r r s t u n d e .
Die geehrten Mitglieder dér Genossenschaft werden Auf- 

merksam gemacht, dass mit Ende Október die Ministerial- 
Verordnung Zahl 25081/VI, betrefTs Aufhebung dér Sperr
stunde für Gasthiiuser, ausser W’irkung gesetzt und die 
diesbezügliche hauptstadtische Normal-Vemrdnung neuerlich 
ins Leben treten wird. Das Priisidium.

Ipar tá rsu la ti  ügyek.
Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1896. szeptember 

25-én, a «Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- 
sok ipartársulala® választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, id. Kammer Ernő 
tisztb. elnök, Prindl Nándor, Reutter Nándor, Nősek Ignácz, 
Sperl Flóris, Förster Konrád. Blaschka István, Bittner Alajos, 
Kern Ferencz, Mell Ferencz, Mehringer Bezső választmányi 
tagok, ifj. Ács Károly társulati ügyész, Poppel Miklós titkár.

Távolmaradtak igazolva: Wirth Ferencz alelnök, Lippert 
Lajos és Koch József vá'asztmám i tagok.

Elnök az ülést megnyitván, Nősek Ignácz és Mehringer 
Rezső urakat felkéri jegyzőkönyv hitelesítőkul.

A napirendet megelőzőleg felolvastalott az «Oesterrei- 
chiscbe Gasthwirthe-Verband* Ischlben feladott távirata, 
mely szerint az olt időző 6-ik gyülekezetük a magyar szak
társak iránt érzett testvériességet és ragaszkodást kifejezni 
óhajtván, Gundel Jánost, a budapesti ipartársulat elnökét, a 
vendéglős-ipar terén sok éven át szerzett elévülhetetlen 
érdemeinek elismeréséül, az «Oesterreichische Gaslwirlhe- 
Verband* disztagjává egyhangúlag megválasztotta.

E távirali tudósítás nagy lelkesedést keltvén,

Kern Ferencz bensőleg érzett örömét fejezi ki az elnö
köt újabban ért ezen megtiszteltetés fölött s szerinte e meg
tiszteltetés közvetve a választmányra is kiterjedvén, indil- 
nyozza: fejezze ki a választmány mélyen érzett köszönetét.

Ez indítvány általános helyeslés melleit elfogadtatván, 
a választmány köszönetnyilvánítását jegyzőkönyvbe foglaltatja.

1. Elnök a kongresszus tárgyában tudatja, hogy eddig 
mintegy 260 résztvevő jelentkezett és hogy a vidéki jelent
kezőknek a vasúti menetdij-kedvezméiivre jogosító igazol
ványok, a kongresszusi tagsági igazolványok és a diszlako- 
mához érvényes jegyek posta utján megküldenek;

a kiállítási és ősbudavári belépli-jegvek, valamint a 
díszelőadásra szóló operaházi jegyek is, a kongresszus meg
nyitása. napjának reggelén a gyülekezés helyén fognak ki- 
oszlatni;

a miniszterek meghívása küldöttségileg nem sikerülvén, 
személyesen vitte el a meghívókat az illető szakminiszté
riumokba. A pénzügyminiszter levélben köszönetét mondván, 
a kongresszuson való képviseletével dr. Kovács Gyula min. 
oszt. tanácsost bízta meg.

Tudomásul vétetik.
2. Mezőfy Vilmos hirlapiró ajánlata a kongresszusi tár

gyalásoknak gyorsírói jegyzetek utján való felvétele iránt
elfogadtatik azzal a megjegyzéssel, miszerint ajánlat

tevővel egyezség kötendő, hogy a gyorsírói jegyzési :.O frtért 
teljesítse.

3. Dr. Flóris Endre pécsi ügyvéd levele a vidéki ven
déglősök állítólagos tájékozatlanságára vonatkozólag

tudomásul vétetvén, kimondatott, hogy miután majd
nem minden községbe küldetett meghívó a kongresszus 
érdekében, igy tájékozatlanságról senki sem panaszkodhatik, 
tehát ez irányban semmiféle külön intézkedésre nincs szük
ség, annál inkább, mert a napi sajtó a kiállítási rovat alatt 
szintén naponként hirdeti a kongresszus idejét.

•k A hírlapok szerkesztőségeinek meghívására
Kern Ferencz és Sperl Flóris urak kérettek fel s a disz- 

lakomához szükséges italok beszerzésével Kern Ferencz ur 
a földalatti villamos vasút igazgatóságánál, a kongresszus 
tagjainak a Városligelbe szállítása végett szükséges bejelentés 
megtételével a titkár bízatott meg.
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5. A szakiskola igazgatóságától beérkezett inult iskola
évi zárszámadás és folyó tanévre vonatkozólag beterjesztett 
költségvetés tárgyalása

az idő előrehaladottsága miatt a legközelebbi ülésre 
halasztatván,

a választmányi ülés befejeztetett.

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1896. év október 
hó 13-án, a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá
sok ipartársulata választmányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, id. Kammer Ernő 
tisztb. elnök, Hermáim Ferencz pénztárnok, Kern Ferencz, 
Csalányi Károly, Nősek Ignáez, llein Lipót, Prindl Nándor, 
Mehringer Rezső, Förster Konrád, Palkovits Ede, Steinbeisz 
János, Morbitzer Lőrincz, Bittner Alajos választmányi tagok, 
Poppel Miklós társulati titkár.

Igazoltan távol maradlak: Maloschik Antal, Lippert 
Lajos választmányi tagok, Wirlh Ferencz alelnök, ifj. Ács 
Károly társulati ügyész.

Elnök az ülést megnyitván, Csalányi Károly és Palko
vits Ede urat felkéri jegyzőkönyv hitelesítőül.

A napirendet megelőzőleg köszönetét nyilvánítja mind
azoknak, a kik a kongresszus szervezése és sikeres lefolyása 
körül munkálkodtak.

Mint ilyeneket említi: Förster Konrád választmányi 
tagot, a ki a fáradságos és felelősséggel járó pénztárnoki 
leendőket végezte: ifj. Ács Károly társulati ügyészt, Wirth 
Ferencz alelnököt, Poppel Miklós titkárt, mint a kik az elő
készítés nagy munkáját végezték; Kern Ferencz, Koch József, 
Mehringer Rezső, Sperl Flóris, Kommer Ferencz és Bittner 
Alajos választmányi tagokat, a kik a rendezés által szerez
lek érdemeket.

A választmány minden egyes név említését éljenzéssel 
kiséri s végül az elnököt, mint akié a főérdem, tüntető 
éljenzésben részesíti s részére jegyzőkönyvileg elismerést és 
köszönetét szavaz.

Továbbá határozatilag kimondja, miszerint a kőbányai 
sörfőzdéknek a kongresszus tagjaival szemben f. évi szeptem
ber 30-án történt kirándulásuk alkalmával tanúsított ünne
pélyes és előzékeny fogadtatásért és szívélyes vendéglá
tásért;

a pezsgőgyárosoknak a diszlakoma czéljaira felajánlott 
áldozatkészségükért;

a tagtársaknak pedig ugyancsak a diszlakomához szol
gáltatott borokért köszönetét nyílvánítja.

1. Ezután az 1896. évi szeptember‘25-én tartott választ
mányi ülésről felvett jegyzőkönyv felolvastatván,

annak a napirend előtti pontja iránt némi kétely me
rülvén fel, hitelesítése a legközelebbi ülésre halasztatott.

2. Előterjesztetnek a kongresszusra vonatkozó szám
adások, melyek szerint:

tagsági dijak czimén befolyt . . . .  402 frt — kr.
ezzel s z e m b e n ....................................... 001 45
kiadás m u ta tk o z v á n .................... * " 109 frt 45 kr.
hiány keletkezik.

A beterjesztett számadások jóváhagyatnak s határoza
tikig kimondatik. miszerint a hiány az ipartársulat pénztárá
ból fedezendő, mert a kongresszus egybehivása közös érdek
ből történt.

3. Beterjesztetnek a szakiskolára vonatkozó 1895/96. évi
zárószámod ások;

az 1896/97. iskola évre megállapított költségvetés; 
az iskola felügyelő-bizottság átirata, a Barabás József

lemondása folytán megüresedett felügyelő-bizottsági hely 
betöltése tárgyában, mely tisztségre egyúttal Palkovits Ede 
urat ajánlja;

a szakiskola tanári karának fizetésjavitás iránti 
kérelme;

végül a szakiskola javára befolyt adományok jegyzéke, 
mely szerint a Király-sörfőzde 100 frtot, Maloschik Antal 
ur 50 frtot, Kunz József és társa ezég 50 frtot, Rajágh 
Lajos ur egy drb 100 frtos italmérési kötvényt küldött a 
szakiskola czéljaira.

Az 1895/96. iskolaévre vonatkozó zárószámadások tu
domásul vétetnek;

az 1896/97. iskolaévre megállapított költségvetés el- 
fogadtatik;

a lefolyt tanévet ismertető évi jelentés egy-egy példánya, 
a választmányi tagoknak kiosztatik;

a megüresedett felügyelő-bizottsági tagság betöltése 
végett a választás megejtetvén, — Mehringer Rezső, a ki 
több választmányi tag ajánlatára szintén jelöltetett, az iskola 
felügyelő-bizottság részéről ajánlott Palkovits Edével szem
ben egyhangúlag megválasztatott;

a szakiskola tanári karának fizetésjavitási kérelme 
tárgyában határozatilag kimondatik: miszerint a választmány 
a szakiskola tanári kara iránt nagyrabecsüléssel viseltetik, 
annak ügybuzgóságát elismeri, de mert egyrészt a tanoncz 
oktatással foglalkozó tanárokat a székesfőváros hatósága 
sem dotálja jobban, de másrészt meg a szakiskola költségei 
m áris igen nagy összegre rúgnak, — ezúttal a legjobb akarat 
mellett sem teljesitheti a tanári kar kérelmét és a fizetés
emelési nem szavazhatja meg;

az iskola czéljaira befolyt adományokért az adományo
zók részére hálás köszönet szavaztatik.

4. Kern Ferencz választmányi tag az előző ülésben 
nyert megbízatásából kifolyólag beszolgáltatja az «Eötvös- 
alap» óvsz. tan. egyesület kérése folytán szegény tanítók 
gyermekeinek déli ebéddel való ellátása czéljából összeirt 
vendéglősök névjegyzékét, azzal a megjegyzéssel, miszerint 
a legtöbben azért nem Írták alá a gyűjtő-ivet, mert az egye
sülettől külön felszólítást is kapván, nyilatkozatukat közvet
lenül oda intézték, sőt az ingyen étkezés igen sok helyen 
már meg is kezdődött.

E jelentés köszönettel vétetvén, határoztatik, miszerint 
a névjegyzék, e jelentésnek megfelelő átirat kíséretében a 
megkereső egyesületnek küldendő.

5. A budapesti kávés ipartársulat átirata az «Ős-Buda- 
vára» nevezetű vállalat által kért újabb engedély kiadása 
ellen a székesfőváros tanácsához benyújtandó kérvény tár
gyában

tudomásul vétetvén, minthogy hasonló eljárás iránt az 
óhajtás az ipartársulat tagjainak körében már úgyis koráb
ban felmerült, — az engedély megtagadására irányuló kér
vény beterjesztése elhatároztatván, a végrehajtással az elnök
ség bizatik meg s e határozatról a budapesti kávés-ipar- 
társulat átiratban értesítendő.

6. Az Ezeréves Magyarország és a millenniumi kiállí
tás czimü irodalmi vállalat igazgatóságának kérése az általuk
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kiadandó diszműnek az országos vendéglős-kongresszus 
részéről való pártolása és megrendelők gyűjtése végett

a kongresszus feloszlása után, elkésve érkezvén, a meg
kereső vállalat igazgatósága értesítendő, miszerint kérése ez 
okból nem volt teljesíthető.

7. Mindler István volt vendéglős kérvénye a temetke
zési egyesületnél megüresedett pénzbeszedői állásért

mint elkésett figyelembe nem vehetőnek mondatik, 
mert a kérvény folyó évi október 10-én nyujlatolt be az 
ipartársulathoz, holott a kérdéses állás akkor már be volt 
töltve, a mennyiben arra — sürgős intézkedés lévén szük
séges — még október 6-án Pintér János 150 frt biztosíték 
letétele ellenében 35 írt havi fizetés mellett alkalmaztatott, 
mely intézkedés a választmány részéről is megerősittetik.

8. özv. Walter Ferenczné kérése az ipartársulatból 
való törlése, azonban a temetkezési egyesület kötelékében 
való meghagyása iránt

tárgyaltatván, e kérelem, tekintettel a méltánylást 
érderfilő körülményekre, teljesíthetőnek találtatik.

9. Özv. Koschatzky Jánosné és Schodl Mátyás volt 
ipartársulati tagok segély iránti kérvénye előadatván,

özv. Koschatzky Jánosné részére 5 frt, Schodl M. 
részére pedig, figyelemmel a kérvényező válságos helyzetére, 
25 frt segély engedélyeztetik, utóbbinak azzal az értesítéssel, 
hogy a Dréher-alapitvány kamatai április hóban kerülvén 
kiosztás alá, el ne mulaszsza annak idején segélyért folya
modni s a választmány figyelembe fogja venni kérését.

10. Kuntzi János soproni vendéglős, a kongresszusi 
határozatok végrehajtó-bizottsága tagjának levélbeli kérel
mére a végrehajtó-bizottság összehívása napjának meghatá
rozása tárgyában

válaszul kimondatik, miszerint a végrehajtó bizottság egvbe- 
hivásánák napja az előkészítési munkálatok befejezése előtt 
meg nem állapítható, de ennek kitűzéséről idejekorán érte- 
sittetni fog.

Egyben felkérendő a társulat ügyésze, hogy a végre
hajtó-bizottság elé terjesztendő munkálatokat mielőbb elké
szíteni szíveskedjék.

11. Felmerülvén a kérdés, vájjon a kiállítás tartamára 
engedélyezett korlátlan vendéglői záróra állandósítása végett 
tegyen-e az ipartársulat lépéseket,

az általános vélemény alapján kimondatik, miszerint a 
korlátlan záróra a vendéglősökre nézve kívánatos nem lévén, 
annak állandóvá tétele iránt semmiféle lépések ne tétessenek 
s a rendes záróra érvénybe lépéséről a társulati tagok a 
szakközlöny utján órtesitendők.

Több tárgy nem lévén napirenden, a választmányi ülés 
befejeztelek.

Jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1896. október hó 
30-án, a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 
ipartársulatának válaszimányi üléséről.

Jelen voltak: Qundel János elnök. id. Komrner Ernő 
tiszlb. elnök, Wirth Ferencz alelnok, Hermann Ferencz 
pénztárnok, Wohlfarth Vilmos, Mehringer Bezső, Prindl Nándor, 
Kern Ferencz, Komrner Ferencz, Förster Konrád, Blaschka 
István választmányi tagok, ifj. Ács Károly társulati ügyész 
és Poppel Miklós titkár.

Meg nem jelenésüket igazolták: Maloschik Antal, Kein 
Lipót, Nősek lgnácz, Lippert Lajos választmányi tagok.

Elnök az ülést megnyitván, Wohlfarth Vilmos és 
Mehringer Bezső urakat felkéri jegyzőkönyv hitelesítőül.

1. Az 1896. évi október hó 13án tartott választmányi 
ülésről fölvett jegyzőkönyv felolvastatván,

hitelesíttetett; nemkülönben hitelesíttetett az 1896. évi 
szeptember hó 25-éii tartott választmányi ülésről fölvett jegyző
könyv.

2. Elnök jelenti, hogy az előző ülésben hozott határo
zatok végrehajtatván, a szakiskola felügyelő-bizottsága ért.e- 
sittetelt a múlt iskolaévi zárószámadások jóváhagyásáról, a 
folyó iskolaévre szóló költségvetés elfogadásáról és Mehringer 
Bezsőnek iskolafelügyelő-bizottsági taggá történt megválasz
tatásáról;

továbbá értesítés küldetett a szakiskola tanári karának, 
hogy fizetésemelés iránti kérelme ezúttal nem teljesíthető;

az «Eötvös alap» egyesületnek a szegény tanítók gyer
mekeinek ingyen déli étkezést adni hajlandó vendéglősök
számáról;

Mindler István folyamodványának elkésve történt be
nyújtásáról;

özv. Walter Ferenczné kérésének teljesítéséről;
Kuntzi Mihály a kongresszusi végrehajtó-bizottság össze

hívása tárgyában;
végül jelenti az elnök, hogy a sörgyárakhoz a választ

mány határozatának megfelelő köszönő-levelek intézteitek.
Mindez helyeslőleg tudomásul vétetett.
3. Előterjesztettek a segély iránti kérvények s ehhez 

képest
özv. Figyelmessy Ferenczné részére, tekintettel a kér

vényben felhozott súlyos betegségére és válságos helyzetére, 
f. évi november hóra 10 frt, további 5 hóra pedig egyen
ként 5 frt;

özv. Schöner Sámuelné részére 10 frt;
Bingwald Sámuel részére november hóra 10 frt és 

további 5 hónapon át pedig 2 frt segély engedélyeztetett; 
azonkívül özv. Figyelmessy Ferenczné és Bingwald

Sámuel értesitendők, miszerint a Dreher-alapitványból 1897. 
április havában kiosztandó segélyért annak idején folyamod
janak; Bingwald Sámuel még arra is felhívandó, miszerint a 
székesfővárosi szegények házába való felvétele iránt tegyen 
lépéseket.

4. Az ipartársulat czimére postán érkezett Weber alá
írása levél «Ős-Budavára» további engedélyezése ellen meg
indítandó mozgalom tárgyában felolvaslatván,

egyrészt azért, mert a levél meglehetős nyers modorban 
van Írva s Írója az ipartársulatnak nem is tagja,

másrészt meg az ipartársulat a kérdéses ügyben már 
úgy is tett lépéseket, semmiféle intézdedés nem tétetik.

5. Az I—III. kerületi testvér-ipartársulatnak ugyancsak 
az «Ős-Budavára» nevezetű vállalat további engedélyezése 
ellen teendő együttes eljárásra serkentő átirata előterjesz
tetvén,

tudomásul vételik s a megkereső ipartársulat értesí
tendő, miszerint ez irányban már előzőleg történtek lépések 
a székesfőváros tanácsához beterjesztett ellenkérvény által.

6. Bemutattatik az 1896. évi szeptember hóban tartott 
IV-ik országos ipartestületi gyűlés jegyzőkönyve.

Tudomásul vétetik.
7. Elnök felkéri ifj. Ács Károly társulati ügyész urat, 

hogy az előbbi választmányi ülés határozata következtében
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hozzá intézett kérésnek megfelelve tegyen előterjesztést az 
országos vendéglős-kongresszus határozatainak végrehajtása 
tárgyában szükséges javaslatok és a végrehajtó-bizottság 
egybehivhatása iránt.

Ifj. Ács Károly társulati ügyész előre bocsátja ama meg
jegyzését, miszerint a kongresszus alkalmával a hivatalos 
iratok, úgymint az összes indítványok és azoknak indokolásai 
az előadók téves eljárása folytán a hírlapírók kezei közé 
jutván, nem volt módjában sem a jegyzőköny megszerkesz
téséhez, sem egyéb munkálatok előkészítéséhez hozzáfogni.

De mióta az iratokat megkapta, folyton a nagy preczi- 
zitást követelő és rendkívül sok irás-munkát okozó kon
gresszusi jegyzőkönyv szerkesztésén és annak nyomán a 
végrehajtó-bizottság elé terjesztendő javaslatokon dolgozik s 
kilátásba helyezi, hogy mindezzel f. évi november hó 1-ső 
hetében teljesen elkészül s az egész munkálatot a választ
mány elé terjesztenék

Tudomásul vétetvén, határoztatott, miszerint a szóban, 
forgó előkészítési munkálatok befejezése után azonnal 
választmányi ülés tartandó, a végrehajtó-bizottság elé ter
jesztendő javaslatok előzetes tárgyalása és a végrehajtó
bizottság egybehivása napjának meghatározása végett.

Ezután a végrehajtó-bizoLtság 18 budapesti tagjának 
megválasztására kerülvén a sor, egyhangúlag megválasztanak:

1. Wirth Ferencz alelnök, 2. ifj. Ács Károly ügyész,
3. Poppel Miklós titkár, 4. Koch József, 5. Försler Konrád,
6. Prindl Nándor, 7. Kern Ferencz, 8. Mehringer Rezső, 
9. Kommer Ferencz, 10. Bittner Alajos, 11. Morbitzer 
Lőrincz, 12. Blaschka István, 13. Hermann Ferencz,
14. Nősek Ignácz, 15. Sperl Flóris, 16. Wohlfahrl Vilmos, 
továbbá 17. Glück Frigyes és 18. Stadler Károly, utóbbi 
kettő azzal a megjegyzéssel, miszerint felkérendők levél- 
belileg annak kijelentésére, hogy hajlandók-e a végrehajtó
bizottság munkálataiban tényleges részt venni?

A végrehajtó-bizottság elnöke és vidéki tagjai már a 
kongresszus által megválasztatván, — a következők:

Elnök: Gundel János, bizottsági tagok: 1. Pecz Károly 
(I—III. kér.), 2. Privári Pál (Szeged), 3. Pollák Lajos (Mis- 
kolcz), 4. Kuntzi Mihály (Sopron), 5. Seress Márton (Kassa) 
6. Schleiffer Lajos (Esztergom), 7. Körmötzy József, 8. Dol- 
linger András, 9. Kepp Ármin (Komárom), 10. Heinzmann 
János (Szombathely), 11. Goldner Adolf (P.-Ladány).
12. Schalkház Lipót (Kassa), 13. Bokros Károly (Esztergom), 
14. dr. Szabó László (Szombathely), 15. dr. Flóris Endre 
(Pécs), 16. dr. Lux Ubald (Arad), 17. Boor József (Komá
rom), 18. Sugár Ignácz (Miskolcz).

8. Ifj. Ács Károly társulati ügyész a Frohner-féle hagya
téki ügyben folytatott tárgyalásokról némi felvilágosítást 
adva, tudatja, hogy az ügy teljes lebonyolítása után jelen
tését meg fogja tenni.

Tudomásul vétetik.
Több tárgy nem lévén napirenden, az ülés befejeztetett.

N achrichten aus dér Genossenschaft.
Protokoll über die am 25ten September 1896 abgehal- 

tene Ausschusssitzung dér Budapester Hoteliers, Gast- und 
Schankwirl he-Genossenschaft.

Anwesend waren: Johann Gundel Práses, Ernst Kom
mer sen. Ehrenprásident, Ferdinand Prindl, Ferdinand Reut-

ter, Ignaz Nősek, Flórian Sperl, Konrad Förster, Stefan 
Blaschka, Alois Bittner, Franz Kern. Franz Hell, Rudolf 
Mehringer Ausschussmitglieder, Kari Ács jun. Rechtsanwalt 
und Nikolaus Poppel Sekretar dér Genossenschaft.

Ihr Fernbleiben liessen entschuldigen: Franz Wirth 
Vizeprases, Ludwig Lippertund Josef Koch Ausschussmitglieder

Prasident eröffnet die Sitzung und ersucht die Herren 
Ignaz Nősek und Rudolf Mehringer zűr Autentikation des 
heutigen Protokolles.

Vor dér Tagesordnung wurde das Telegramm des 
«Oeslerreichischen Gastwirthe-Verbandes», datirt aus Ischl, 
verlesen, in welchem die dórt tagende Vl-te Versammlung dér 
Gastwirthe, um dér Brüderlichkeit und Anhánglichkeit dem 
ungarischen Fachgenossen gegenüber Ausdruck zu gébén, 
Herrn Johann Gundel, Prásidenten dér Budapester Genossen
schaft, in Anerkennung seiner langjahrigen wirkungsvollen 
Verdienste, zum Ehrenmitgliede des «Oesterreichischen Gast
wirthe-Verbandes» einhellig gewahlt hat.

Das Telegramm wurde mit Akklamalion zűr Kenntniss 
genommen.

Herr Franz Kern sieht sicli bemüssigt seiner inneni 
Freude Ausdruck zu gébén, indem die Auszeichnung des 
Priisidenten in zweiter Linie auch den Ausschuss ehrt, aus 
diesem Grunde möge dér Ausschuss seinem tiefsten Danke 
Ausdruck gébén.

Dér Vorschlag wurde beifallig aufgenommen und dér 
Dank des Ausschusses protokollarisch verewigt.

1. Prasident berichtet, dass zum Kongresse bis heute 
260 Anmeldungen eingetroffen sind und dass den Mitgliedern 
aus dér Provinz die Anweisung zűr ermássigten Fahrt, die 
Mitglieder Karte und die Karte zum Banquett per Post zu- 
gesendet wurden.

Die ermássigten Karten für den Eintritt in die Aus- 
stellung, nach «Ős-Budavár» und zűr Festvorstellung in dér 
Oper, werden am Tagé vor Eröffnung des Kongresses am 
Versammlungsorte an die Mitglieder vertheilt werden;

da die Einladung dér Minister durch eine Deputalion 
unterblieb, so iibergab er die Einladungen persönlich.

Dér Finanzminister dankte brieílich für die Einladung 
und nannte als seinen Vertreter Herrn Sektionsrath 
Dr, Julius Kovács.

Wurde zűr Kenntniss genommen.
2. Verlesen wurde das Oífert des Journalisten Wilhelm 

Mezőfy, in welchem er sich erbötig maciit die Versamm- 
lungen des Kongresses stenografisch zu notiren.

Wurde mit dem Bemerken angenommen, das Sleno- 
grafiren um ein Honorar von 50 fi. zu bewilligen.

3. Verlesen wurde das Schreiben des Fünfkirchner 
Advokaten, Herrn Dr. Andreas Flóris, in welchem er sich 
über die ungenügende Orientirung dér Provinz-Gastwirthe 
allgemein beklagt.

Wurde mit dem Bemerken zűr Kennlniss genommen, 
da in jede Gemeinde eine Einladung belreffs des Kongresses 
gesendet wurde, von einer allgemeinen Orientirungslosigkeit 
keine Rede sein könne, umsomehr, da die Tagesbliitter unter 
dér Rubrik dér Millenniumsausstellung den Zeilpunkt des 
Kongresses táglich veröffentlichen.

4. Zűr Einladung dér Redakteure dér Tagespresse wur
den die Herren Franz Kern und Flórian Sperl ersucht, mit 
dér Beschaífung dér Getránke zum Banquett wurde Herr Franz
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Kern betraut und die Anzeige an die Direktion dér Unter- 
grundbahn, um Vorkehrungen zűr Beförderung dér Kongress- 
mitglieder zu treffen, dem Sekreliir überlassen.

5. Die Verhandlung dér Schlussrechnung dér Fachschule 
vöm Schuljahre 1895/6 und dér Voranschlag für das Schul
jahr 1896/7 wurde wegen vorgerückter Zeit auf die nachste 
Ausschusssitzung verschoben.

Mit diesem war die Sitzung für heute beendet.

Protokoll über die atn 13. Október 1896 abgehaltene 
Ausschusssitzung dér Budapestet’ lloteliers-, Gast- und Schank- 
wirlhe-Genossenschaft.

Anwesend waren : Johann Gundel Prasident, Ernest 
Kammer sen. Ehrenprásideni, Franz Herrmann Cassier, Franz 
Kern, Kari Csalánvi, Ignaz Nősek, Eeopold Bein, Ferdinand 
Prindl, Rudolf Mehringer, Konrad Försler, Eduard Palkovits. 
Johann Steinbeisz, Lorenz Morbitzer, Alois Bittner Ausschuss
mitglieder und Nikolaus Poppel Sekretar.

Ihr Fernbleiben liessen enlschuldigen : Anion Maloschik, 
Ludwig Lippert Ausschussmilglieder, Franz Wirtli Vicepra- 
sident und Kari Ács jun. Rechtsanwalt.

Prasident eröíínet die Sitzung und zűr Authentikation 
des heutigen Protokolles ersucht er die Herren Kari Csalányi 
und Eduard Palkovits.

Vor Beginn dér Verhandlung dér Tagesordnung spricht 
Prasident seinen Dank allén Jenen gegenüber aus, die beim 
Organisiren des Kongresses milwirkten.

Als solche nennt er die Herren : Konrad Förster Cassier. 
Kari Ács jun. Rechtsanwalt, Franz Wirtli Vicepriísident, 
Nikolaus Poppel Sekretar, dann die Herrn Ausschussmilglieder: 
Franz Kern, Josef Koch, Rudolf Mehringer, Flórian Sperl, 
Franz Komrner und Alois Bittner.

Ein jeder dér erwahnlen Namen wurde mit Éljen Rufen 
begleitet, dann aber wurde dér Prasident, als die Seele des 
Kongresses, mit stürmischen Éljen-Rufen begrüsst und für 
ihm eine Anerkennung und dér Dank des Ausschusses pro- 
tokollarisch notirt.

Fernerhin wurde beschlossen, dass den Steinbrucher 
Bierbrauereien aus Anlass des fesllichen Empfanges und dér 
gastfreundlichen Bewirthung dér Kongressmitglieder am 
30. September,

den Champagner-Fabrikanten für ihre Opferwilligkeit 
zum Zwecke des Banquetls

und den Genossenschaftsmitglieder für die unentgelt
liche Lieferung dér Weine zum Banquett, dér Dank des 
Ausschusses protokolláriséit ausgesprochen wird.

1. Verlesen wurde das Protokoll dér am 25. September 
1896. abgehaltenen Ausschusssitzung.

Die Authentikation desselben wurde auf die nachste 
Sitzung verschoben.

2. Die Abrechnungen vöm Kongresse, wonach die Ein- 
nahmen an Mitgliedergebühren íl. 402, dagegen die Kosten 
11. 60P45 ausmachten, alsó ein Defizit von fi. 199 45 enstand, 
wurden zűr Kenntniss genommen und wurde bestimmt, 
dass das Defizit — da dér Kongress ein gemeinsames Ziel 
anstrebt — aus dér Genossenscbafls-Kassa zu bezahlen ist.

3. Vorgelegt w urden: dér Bericht und die Schluss
rechnungen dér Fachschule vöm vorigen Schuljahre,

das Praliminar für das Schuljahr 1896/97,

die Zuschrift des Aufsichtsrathes dér Schule, in welchen 
dér Rücktritt Josef Barabás angezeigt und an dessen Stelle 
Eduard Palkovits zugleich proponirt wird,

das Gesuch dér Fachschullehrer um Erhöhung ihres 
Gehaltes,

endlich die Liste dér Spendon für die Fachschule, nach 
• welcher die Königsbierbrauerei 100 fi., Anion Maloschik 

50 11., Josef Kunz & Gomp. 50 11. und Ludwig Rajágh eine 
Regal-Obligalion im Nominal Werthe von 100 11. spendeten.

Die Schlussrechnungen und das Praliminar wurden zűr 
Kenntniss genommen ;

dér Bericht wurde an die Ausschussmitglieder ver- 
theilt;

zum Aufsichlsraths-Mitglied wurde durch mehrere 
Ausschussmitglieder auch Rudolf Mehringer proponirt und 
gégén Eduard Palkovits einstimmig gewahlt;

das Gesuch dér Fachschullehrer wegen Gehalts-Erhöhung 
wurde mit dem Bemerken abgewiesen, dass dér Ausschuss 
den Professoren-Körper hochachte, dessen Eifer und Aus- 
dauer gebührend auerkenne, dass er aber,da einerseits jene 
hauptstadtische Professoren, die sich mit dem Lehrlings- 
unlerricht befassen auch nicht vortheilhafter honorirt werden, 
anderseils aber die Erhaltung dér Fachschule ohnedies eine 
hőbe Summe erheische, die Bitté derzeit nicht erfüllen 
könne;

und schliesslich wurde für die eingeílossenen Spenden 
dér Dank votirt.

4. Ausschussmitglied Franz Kern referirt betreffs Ver- 
köstigung armer Lehrerskinder und erkliirt, dass sich dér 
«Eötvös-Véréin* auch direkt an die Gastwirthe wendete, 
folgedessen die unentgeltliche Verköstigung in den meisten 
Gasthausern bereits begonnen hat.

Dér Bericht wurde dankend zűr Kenntniss genommen, 
und beschlossen, dass die Liste dér conscribirten Gastwirthe 
dem ansuchstellenden Vereine übersendet wird.

5. Verlesen wurde die Zuschrift dér Budapestéi1 KafTe- 
sieder-Genossenschaft, in welcher dieselbe gégén die Unter
nehmung «Ős-Badavára» agitirt.

Da eine gleiche Tendenz un tér den Genossenschafis- 
Mitgliedern schon früher platzgegriffen hat, so wird ein Gesuch 
gégén die abermalige Concessionirung «Ős-Budavára» bei 
dem hauptstadtischen Magistrate eingereicht.

6. Die literarische Unternehmung : «das tausendjahrige 
Ungarn und die Millenniums-Ausstellung* hat um die Pro- 
pagirung des herauszugebenden Prachtwerkes unter den 
Kongressmilgliedern, die Genossenschaft ersucht.

Da dieses Ansuchen verspatet, nach dér Auílösung des 
Kongresses eingelangt ist, konnte es nicht berücksichligt 
werden.

7. Stefan Mindler’s Gesuch um die vacante lnkassanten 
Stelle beim Leichenvereine, kann nicht mehr berücksichtigt 
werden, nachdem das Gesuch erst am 10. Október eingereicht 
wurde, — wogegen Johann Pintér schon am 6. Október mit 
einem Monatgehalte von 35 11. angestellt war und derselbe 
eine Kaution von 150 11. deponirte.

8. Die Wittwe Franz Walter's wünscht brieílich, mán 
möge sie aus dem Verbande dér Genossenschaft streichen, 
jedoch beim Leichenverein beibehalten.

Wird berücksichtigt.
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9. Dér Wittwe Johann Koschatzki wurde eine Unter- 
slützung von 5 fi., dem Mathins Schodl eine solcho von 
25 fi. bewilligt, Letzterer ist zu versliindigen, dass er bei 
dér Vertheilung dér Dreher’schen Stií'tung auch berück- 
sichtigt wird.

10. Michael Kuntzi Gastwirth in Sopron wird in Folge 
seiner Anfrage verstandigt, dass das Gomité, dem die Voll- 
strekung dér Kongress-Beschliisse übertragen wurde, nur 
nach Reendigung dér nöthigen Vorarbeiten zusammen 
treten kann.

Diesbezüglich wird dér Rechtsanwalt dér Genossen
schaft ersucht, er müge sein Bericlit baldigst erstatten.

II. Zűr Sprache kain, ob die Genossenschaft nicht 
Sehritte einleiten solle, um die, anlüsslich dér Millenninins- 
Ausslellung bewilligte Sperrstunde zu stabilisiren.

Nachdem die allgemeine Meinung dahin concludirte 
dass die Slabilisirung dér unbeschrankten Sperrstunde 
durchaus nicht im Interessé dér Gastwirthe sei, die 
Genossenschaft in dicsér Hinsicht keine Sehritte unter- 
nelnnen möge.

Indem die Tagesordnung erschöpfl war, wurde die 
Sitzung beendet.

O  B O R .
Valódi tiszta kitűnő minőségben 
egy fajta elsőrendű ó  lb o i» , ca. 
130 hliter egészben vagy részben, 

olcsó árért eladó.
J V I in tíit  s z í v e s e n  k i ü t i

Eggenhofer Albert̂
TÁ T H  (E sz te rg o m  m.)

legjobb és legolcsóbb
f r a n c z i a  m ó d r a  I r é s z i tv e

5 kiló vételnél 50 kr.
Arjegykéket lei Víiníitva. lí ülíl

Conserv- és m ustár gyáros
B ’V D A P K S T ' ,

V i l i .  leery, A lfcld.i--u.tc2a. ío .  s  2.
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ELSŐ MAGYAR RÉSZYENY-SERFOZODEB U D A P E S T - K Ő B Á N Y Á N
Városi iroda: VIII. kerület, ESZTERHÁZY-UTCZA 6 szám.
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ü s z o R9 fiiraly, márcziusi világos, márcziusi süléi „Gajor 
u&vari „pilseni mó&u9 Hétszeres márcziusi világos és süléi, v a ín- 

mi n f 6afi sorsit.
Ezen, a legújabb technikai berendezésekkel fölszerelt serfőzödénknek 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.

¥ -írni <s a
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,£3fc3fcitdfc2fc££2bfc&±&±3k3k&:fc±2fc&:fĉ&3c&ft±3fc:fc3tuSuic&2te:fc:te2fc±:fc±±♦ sfcatetf

8
3 G

í □

□
» 1
1«

1)ER FIRMA

# Dr. E U G E N  und EM IL  von W Á G N E R *
C h em isch e  F a b p ik , B u d a p e s ti IX.9 S o r o k s á r e p g u s s e  9G»

E m p f i e h l t  i lu r e

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

Von diesen B ierschank-Vorrichtungen sind  in verschiedenen A ussta ttungen  bereits mehrere hundert 
S tü c k  in B udapest und in dér Provinz in Betrieb und fínden in Folge dér wesentlichen Vortbeile 

und E rsparnisse 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 Anschaffung einer 
Bierschank-Vorrichtung dér Firma Dr. Eugen u. Emil v. Wagner.

Anton Dreher’s Bierbrauerei. Erste Actien-Bierbrauerei.
Steinbrucher Bürgerliche Bierbrauerei Act.-Ges. Steinbrucher Königs-Bierbrauerei Act.-Ges.

S a já t tapaszta la tom  a lapján  minden vendéglősnek ajánlom a Wágner-féle készü léke t
G u n d el J á n o s ,FABRIK FLÜSSIGER KOHLEWSÁURE.

ZŰR BEACHTUNG: Zum Bierschank darf blos chemisch-relne flüsslge Kohlensáure verwendet werden, welche in unserer Eabrik erzeugt, 
üen Budapesler Wirlhen regelmassig und franco ins Haus geliefert wird.



A budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának Értesítője. 10. szám

8 -•ti • i i'itdti i i ■ iám i it ítm ■ leiiauaiiiiiiiii i i t t  t i t i • i i i i i íii i • • i i i i i i » « i i • i i i i i • i • • •• • • i • • i 1 • 1 1 • ■

Az üzlet a nyár folyamán Vámház-körut 4. sz. alá helyeztetik át!
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LOWENSTEIN M. (M IHÁLY)
ez  é g  t u l a j  d o n o  s L Ö ^ E N S T E I N  F. N Á N D O R

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

I V .  k é r . ,  E s k ü t é r ,  * I V . ,  K i s l i i d t - u t e z a ,  7 .

ajánlja n a g y  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, Sherryt..

K izárólagos fő ra k tá ra  az „Anglo Conti nenthal Thee-Association^-tiak:  - ■ ■■-      • - . . ---- -■■ ■■ . .   . ■ ■■,■■ — ... rx . . ' ■ ■ ■ ---------------------------------------- --------------------------  7*s

legjobb fekete teákban, va lódi J a m a ik a  rum ok.

Kívánatra árjegyzék bérmentve. Kívánatra árjegyzék bérmentve.

: SS

CHAMPAGNER
LOUIS FRANCOIS & Co.P R O M O N T O R .

II 1 II II

K itüntetések:
P á ria  1889. EZÜST-ÉREM

N izza  1890. ARANY-ÉREM
L issab o n  1890. Hors Concours és

NAGY DIPLOM
T em esvár, NAGY ARANY-?RÉM.

1 
1

1 
1

Auszeichnungen:
P a r is  1889. S1LB. MEDAILLE

N izza  1890. GOLD. MEDAILLE 
L issab o n  1890. Ilors Concours und 

GROSSES DIPLOM
T em esv ár GROSSE GOLD.-MEDAILLE.

II II II II

Főképviselők: — G eneral-V ertretung:

K V O Á  és B L O C H M
BU D A PEST, A k ad ém ia  u tc a  16.

Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája részv.-társaság. Budapest. IV.. Vármegye-utcza 11.—1H.
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