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K o n g r e s s n s i  ü g y e k .
Jegyzőkönyv, felvétetett a Debreczenben 1898. év május hó 12-én tartott III-ik országos magyar vendéglős- kongressusról.
Gundel János, mint az 1890. évi országos vendéglős- kongressus végrehajtó bizottságának elnöke a következő' üdvözlettel nyitja meg a kongressnsi:Mélyen tisztelt kongressus!Örömmel nyitom meg a III-ik országos magyar vendéglős-kongressusl, mert mindig készséggel jelenek meg ott, a hol a mi ügyeink tárgyaltatnak és mindenkor szívvel, lélekkel veszek részt abban a munkában, mely a vendéglősök tűrhetetlenné vált helvzetének javítására irányul." Szívvel, lélekkel csatlakozom minden olyan mozgalomhoz, mely a legilletékesebb helyen, tehát itt az országos kongressuson keletkezik abból a czélból, hogy elszomorító állapotainkon — törvényes eszközökkel küzdve — változtathassunk, nem nyugodva mindaddig, inig iparunknak ki nem vívjuk a megbecsülést, el nem érjük azt, hogy mérvadó helyről is nemcsak fontos és számottevő iparnak tekintsék majd a vendéglős ipart, de elismerjék annak jelentékeny voltát államgazdasági szempontból is és akkor olyan arányban részesítsék méltánylásban s teljesítsék a mi jogos kívánságainkat.Legmélyebb sajnálattal, mondhatnám, elkeseredéssel kell azonban az igen tisztelt kongressusnak bejelentenem, hogy minden erőlködésünk mellett idáig vajmi keveset ériünk el s valóban szomorú kötelességet teljesítek akkor, midőn már előre is tudatom, hogy az 189b. évi budapesti országos kongressuson kifejezésre jutott panaszaink, felsorolt bajaink ismét nem nyertek orvoslást, hiába terjesztettük azokat a magas kormány elé élethűen, csak érzéketlenségre találtunk olt, — nem akarják belátni odafönn, hogy a vendéglősipar nem csak fejős tehén s nem csupán arra való, hogy az állam jövedelmét horribilis módon szaporítsa, de méltó arra is, hogy támogatásban részesüljön és mint az államnak hatalmas jövedelmi forrása, tehát mint nem kicsinylendő közgazdasági tényező, mint számottevő iparág, mely az idegenekkel szemben az állam fejlettségét is visszatükrözi, de különösen mint közegészségügyi faktor, — a mi útmutatásaink alapján virágzóvá tétessék.Arra kérem tehát az igen tisztelt kongressnsi, hogy

a napirend értelmében előterjesztendő kormányhatósági leiratokat higgadtan fontolóra venni és a végrehajtó bizottság véleménves jelentését is figyelembe véve, hozzá szólani méltóztassanak.A III-ik országos magyar vendéglős kongressust azzal a fohászszal nyitom meg: «Islen áldása kisérje munkánkat* ! (Hosszantartó zajos éljenzés.)Felkérem a kongressust, hogy az ügyrend III. pontja értelmében a kongressus elnökét és azonkívül liz társelnököt megválasztani méltóztassanak:A kongressus közfelkiáltással Gundel Jánosi választja meg elnökül, mely tisztséget a megválasztott köszönettel elfogadván, a kongressus őt lelkes éljenzéssel üdvözli.Társelnököknek megválasztanak: Wirth Ferencz, Kammer Ernő, Kommer Ferencz, Prindl Nándor és Bokros Károly Budapestről, Ilauer Bertalan Debreczenből, Juranovits Ferencz és Priváry Pál Szegedről, Szeress Márton Kassáról és Szarka Jenő Komáromból.Jegyzőkül az elnök felkéri: Poppel Miklóst a budapesti ipartársulat titkárát, továbbá F. Kiss Lajost Budapestről, Vetéssy Bélát Debreczenből, dr. Flóris Endréi Pécsről, dr. Sziívásy Gézát Aradról és Sárosi Árpádot Kassáról.
E lnö k: A tárgyalás megkezdése előli el nem mulaszthatom figyelmeztetni a kongressus igen lisztéit tag jait, hogy mindenki, a ki a tárgyalás folyamán valamely kérdésben felszólalni kíván, előbb a jegyzők valamelyikénél feliratkozni tartozik, mert a tárgyalás szabatos menete érdekében, de különösen az ügyrend értelmében, csak az esetben adhatom meg a szólás jogát.Ezek után van szerencsém bejelenteni, hogy áttérünk a napirendre s e szerint következik a végrehajtó bizottság működéséről szóló jelentés. (Helyeslés.)
Bokros ká ro ly  — szólásra jelentkezvén — bejelenti, miszerint a délelőtt folyamán a nyugdijegyesület javára a következő adományokat kapta:Törleylől 500 frtot, ilj. Sacelláry Györgytől 100 Irtot, Beiner Adolftól 100 frtot; utóbbi azonfelül felhatalmazást kér arra, hogy a nyugdijegyesiilet javára a pezsgőgyárosoktól adományokat gyüjthessen.A kongressus az adakozókat egyenlőül zajosan megél jenzi és Beiner ur ajánlatát helyesléssel elfogadja.
E ln ö k: 'lisztéit Kongressus! Fgv a tegnapi, mint a mai napon számos üdvözlő sürgöny érkezett, felkérem Vetéssy Béla jegyző ural ezeknek felolvasására.Az üdvözlő sürgönyök egvenkint felolvastatván, azokat a kongressus éljenzés mellett tudomásul veszi.
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a megnevezettek mngressus jegyző-

E lnök: Azt hiszem, szaktársainknak — kik melegen éreznek velünk, de akadályozva voltak az ide jövetelben __ távirati üdvözléséi köszönettel veszszük. (Helyeslés.)
Elnök: A napirend első pontja értelmében az 1896. évi országos kongressus állal kiküldött végrehajtó bizottság működéséről szóló jelentési én leszek bátor előadni.Eelkérem Priváry Pál társelnök urat. szíveskedjék az elnöki székel addig elfoglalni.
Priváry P á l: A kongressns szives bizalmából az elnöki székel elfoglalom. (Helyeslés.)Gundel .János az előadói helyről a következő jelentést terjeszti elő:Tisztelt Kongressns! Mindenekelőtt szomorú kötelességet teljesítek, midőn bejelentem, hogy a végrehajtó bizottság tagjai közül időközben elhallak: Wohlfarth Vilmos Budapestről. Kepp Ármin Komáromból és dr. Lux Ubald Aradról.Lemondott pedig: Sugár lgnáez Miskolczról, — mert az oltani ipartársulattól megvált Indítványozni bátorkodom, hogy elhunyta fölölti sajnálkozásának a l. könvvileg adjon kifejezést.Helyesléssel fogad la tik.
Előadó: T. Kongressns! A végrehajtó bizottság 1896. év november hó 24-én tartotta meg Budapesten első ülését, mely alkalommal részletes tárgyalás alá vette a m. kir. pénzügyministerbez és a kereskedelemügyi minis- lerbez intézett kongressusi kérvények szövegét és azt végleg megállapítván, — elhatározta, hogy a kérvényeket mindkét ministernek a végrehajtó bizottság kebeléből alakított küldöttség nyújtsa át. Mindkét kérvény átadása még 1896. évi deczember havában megtörtént.A kérvények elintézése több Ízben megsürgettetvén, a kereskedelemügvi minister az 1897. évi márezius hó 28-án 81.530 sz. a. kelt leiratban válaszolt.E ministeri leirat a mai kongressus napirendjének tárgyát képezi.Második ülését 1897. év augusztus hó 23-án tartotta meg a végrehajtó bizottság ugyancsak Budapesten, mely alkalommal leginkább azért gyülekezett tanácskozásra, mert a szombathelyi szaklársak nevében Dr. Szabó László jogtanácsos 1897. év szeptember hó 22-ére Szombathelyre országos vendéglős kongressust hirdetett.A végrehajtó bizottság akkor még korainak találta a kongressns egybebivását. mert hiszen nem volt birtokában az 1896. évi országos kongressus legfontosabb határozatait érintő pénzügyministeri végzésnek, már pedig annak Inján nem tudott volna miről beszámolni egy újabb kongressusnak; sőt a teljes ismétlés elkerülése nélkül alig lehetett e kongressus tárgyát elképzelni.Ily körülmények között a végrehajtó bizottság nem járulhatott hozzá a kongressus megtartásához, mert nem volt hajlandó annak meddőségéért felelősséget vállalni.Ennek következtében a szombathelyi kongressus, habár sajnálatos félreértéseken alapuló neheztelések között, mégis elhalasztatott.o A pénzügyminister elé terjesztett kongressusi kérvény elintézésének többszöri eredménytelen sürgetése utóbb arra késztette a budapesti ipartársulal választmányát, hogy a folyó év február havában ismét egy küldöttséget menesztett a m. kir. pénzügyministerbez, kérvényileg terjesztvén eléje az 1896. évi kongressuson felmerült panaszok letárgyalásának sürgetését.Erre aztán folyó évi április hó 1-én leérkezett a budapesti magy. kir. pénzügy igazgatóság utján a f. évi márezius hó 26-án 15993. sz. a. kelt pénzügyministeri válasz, mely a mai kongressus napirendjének legfontosabb tárgyát képezi.Harmadik ülését 1898. évi április hó 19-én tartotta nu'g ugyancsak Budapesten a végrehajtó bizottság, mely alkalommal tanácskozásának egyedüli tárgyait a ministeri

válaszok s a most már egybehívandó III. országos magyar vendéglős kongressus kérdése és a végrehajtó bizottságnak a ministeri válasziratokra vonatkozó, s a kongressus elé terjesztendő véleményes jelentései képezték, mely véleményes jelentések a jelen kongressus napirendjének folyamán tárgyalásra is kerülnek.A végrehajtó bizottság ugyanezen értekezlete alkalmával elhatározta a kongressus mielőbbi egybebivását, s tekintettel arra a rendkívül kedvező körülményre, hogy folyó évi május hó 11-ére Debreczenbe már úgyis országos kongressus volt hirdetve az országos nyugdíj egyesület érdekében, és bogv a szombatbelvi szaktársak bir- lapilag kinyilatkoztatták, miszerint nem kifogásolják az idei vendéglős kongressusnak Debreczenben való megtartását, — a Ill-ik országos magyar vendéglős kongressust a mai napra Debreczen városába hívta egybe. (Célszerűnek találta ezt első sorban a kongressus erkölcsi sikere érdekében, másrészt pedig gazdasági szempontból is ; mert mig egyrészt alig lehetett volna még a folyó évben más helyen egy második kongressust felsülés nélkül megtartani, másrészt pedig az egyszeri utazás által tetemes költségtől kíméltük meg a kongressuson részt venni kívánó t. szaktársakat.A végrehajtó bizottság lelkiismeretesen s mindenkor a közjó érdekében levő szempontok józan mérlegelése után járt el. Hogy helyesen cselekedett-e minden tekintetben, ennek bölcs elbírálására az igen tisztelt kongressus van hivatva. Méltóztassék tehát a jelentést tudomásul venni s a végrehajtó bizottságnak a felmentvényt megadni, vagy a jelentéshez esetleg hozzászólani.A kongressus a jelentést tudomásul veszi, a végrehajtó bizottság részére a felmentvényt egyhangúlag megadja és működéséért jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz.
Előadó, mint a végrehajtó bizottság elnöke köszönetét mond a kongressusnak. (Éljenzés)
E ln ö k : Következik a napirend 11-ik pontja vagyis a pénzügyministeri leirat felolvasása s a végrehajtó bizottság erre vonatkozó véleményes jelentésének előterjesztése.Erre felolvastatott a következő végzés : Tekintetes Gundel János urnák, mint az 1896-ik évben megtartott országos magyar vendéglős kongressus elnökének Budapesten. 3*̂ 281Fő- és székvárosi m. kir. Pénzügyigazgatóság. vrTfó sz- Végzés. “ u - 5,<sAz 1896. évben megtartott orsz. magy. vendéglős- kongressusnak Gundel János elnök által az italmérésekre vonatkozó, a m. kir. pénzügyminiszterhez benyújtott kérvénye tárgyában a nagyméltóságu magy. kir. pénzügyminisztériumnak f. é. márezius hó 26-án 15,993 szám alatt kelt rendelete értelmében értesittetik. bogv a szóban forgó kérvényben megjelölt hiányok és hátrányok nagyobbrészt olyan természetűek, melyek csakis törvényhozás utján nyerhetnek orvoslást : s minthogy a fogyasztási adóknak küszöbön levő reformja alkalmából az" állami italmérési jövedékről szóló törvény is revízió alá kerül, megfontolás tárgyává fog tétetnii, hogy utóbb említett törvény a kongressus által megjelölt irányban mennyiben igényel módosítást.Előre is jelzi a magy. kir. pénzügyministerium, hogy azt a kívánságot, hogy az 1888. évi 35. t.-cz. revisiója alkalmával a kis mértékbeni elárusilások teljesen meg-

számuk korlátoztassék, nem teljesítheti. — mert a szeszes italok elárusitásának kereskedők, kávésok stb. állal gyakorolt említett módja már az állami ilalmérési jövedék életbelépte előtt az italmérési regále joghatálya’ alatt is fennállott; s most annak további fenntartása úgy a nevezett iparosok, mint a fogyasztó közönség érdekében fontos és szükséges.



5. szám . A b u d a p e s ti  S zá llodások , V endég lősök  és K o re sm á ro so k  Ip a r tá rs u la tá n a k  É r te s ítő je . 3A mi pedig azt a kérést illeti, hogy a kis mértékbeni elárusitoknak kimérésre szóló engedély ne adassék, e tekintetben a kongressus aggodalma teljesen indokolatlan, a mennyiben a fentemlitett törvényezikk végrehajtása iránt kiadott 1889. évi 33,450 számú utasítás 3. §-a értelmében a kereskedésnek és a szeszes italok kimérésének egy és ugyanazon helyiségben való gyakorlása erkölcsrendészeti szempontból tilos lévén, kimérési engedély kereskedőnek vagy szatócsnak ugv sem adható, s e rendelkezés teljes mértékben fenn is tartatott minden időben.Nem jöhet azonban ugyan e tekintet alá az égetett szeszes italoknak a kis mértékbeni elárusitás függeléke oyanánt kereskedésekben és szatócsüzletekben gyakorolható poharazása és nyílt edényben elvitelre való elárusi tása.Mindazonáltal ily lnggelékes engedélyekre vonatkozólag is azt az irányelvet rendelte a magas pénzügyministerium követendőnek, hogy ily engedélyt főleg kisebb községekben csakis olyanok kaphassanak, kiknek a szeszes italok elárusitásának említett módja már azelőtt is, jelesül pedig az állami italmérési jövedék behozatala idejében is keresetforrását képezte.Az italmérési illetékek más kulcs szerint való kivetésének kérdése a törvény reformjának keretébe tartozik. Azt azonban megnyugtatásul kijelentheti, hogy a törvénynek ide vonatkozó rendelkezéseit a magas pénzügyministerium sem tartja alkalmasoknak arra, hogy az italmérési illeték azok keretében minden egyes esetben a forgalmi és fogyasztási viszonyoknak megfelelően s mindig szem előtt tartani kívánt méltányosság követelményei szerint állapíttassák meg.Ep ezért a fogyasztási adók munkában levő reformjával egyidejűleg tervbe vett italmérési törvény módosításánál e tekintetben nemcsak jelentékenyen tágabb működési kört, de jelentékeny könnyítéseket is szándékozik a magas pénzügyministerium létesíteni.Ezzel szemben azonban kijelenti a nagyméltóságu m. kir. pénzügyministerium, hogy a kongresszusnak ama panasza, hogy úgy a vidéken, mint a fővárosban az italmérési illeték minden osztályánál a legmagasabb tétel van megállapítva s hogy különösen a fővárosban alig van két korcsma, mely a legkisebb osztályba lenne sorozva, — a legkisebb alappal sem bir s jelesen a főváros nem egészen 2100 kimérője közül 2171 a két legalsó osztályba s ezek is tulnyomólag a legutolsó osztályba vannak sorozva s a három magasabb osztályba csak 218 egyén esik.De ettől eltekintve, a kétszeres fölebbezési jogban meg vannak adva a sérelmes osztályozás elleni védekezés eszközei.A kimérések számának a törvény 8. §-a értelmében való szabályozása úgy Budapesten, mint a vidéken mindenütt keresztül vitetvén, e tekintetben a kongressus kívánsága túlhaladott állásponttal találkozott, — megjegyeztetik, hogy a kimérések számának a kongressus által kívánt értelemben egyszer-mindenkorra további változás teljes kizárásával való megállapítása nem lehetséges, mert az italmérések száma az illető hely lakosságának és forgalmának fejlődésével arányos lépést kell, hogy tartson s a növekvő vagy apadó szükséglet mérvéhez képest emelkedőleg, esetleg leszállítókig és nem az italmérők magán érdekeihez mérten állapítandó meg.Arra a panaszra vonatkozólag, hogy némely helyen, nevezetesen pedig az aradi pénzügyigazgatóságnál, az italmérési engedélyeknek dij-fizetés mellett évről-évre való megújítása követeltetek volna, értesitlelik, hogy e panasz alaptalannak bizonyult.Ha mindazonáltal némely pénzügyigazgatóságnál korábbi időben, különösen a kizárólagos italmérési jog alkalmazása idejében netalán előfordultak volna is a panaszban említett, de concrét adatokra nem támasz

kodó esetek, ezeknek jövőre nézve elejéi veszi az 189b. évi április hó 2-án kelt 25.720 számú pénzügyministeri körrendelet, mely meghatározza, hogy a kimérési engedélyek rendszerint, kivéve a meghatározott időre szólókat (bérletek, építkezések) határozatlan időre állitandók ki.Ilogv a bortermelők saját termésű boraik eladásának leple alatt engedély nélkül borkereskedést űzhetnének felfedezés veszélye nélkül, alig lehetséges, szemben azzal a rendelkezéssel, hogy a nagybani borkereskedés iparhalósági jogosítványoktól feltételezett, s másrészt, hogy a borkereskedések úgy a kereskedőnél, mint a kis- mértékbeni eladást űző termelőnél szemle-ivben nyilvántartatnak s különösen utóbbinál már ugv a szüret, mint a bormust kiforrása alkalmával nyilvántartás és ellenőrzés alá vonatnak. Az italmérési engedélyek kiadásánál tapasztalt, gyakran, sőt legtöbbször az érdekelt felek közönye, mulasztása állal előidézett késedelmes eljárásnak lehető megszüntetése és az eljárás gyorsabbá tétele különös gondoskodás tárgyát képezi és e kérdésnek alapos megoldása iránt a beliigvminister úrral ép ez idő szerint folyamatban lévő tárgyalások alapján, még kielégítőbben pedig a tervben levő törvénymódosítás alkalmával külön fog a magas pénzügyminisztérium intézkedni.A beadvány további folyamán azt kéri a kongressus, hogy italmérési engedély csak oly egyéneknek adassék, kik a törvény 5. §-ában meghatározott kellékeken felül még az iparüzlet gyakorolhatásához szükséges szakképzettséggel is bírnak és vagyonnal rendelkeznek, a szakképzettség leigazolására pedig bizalmi férfiak legyenek meghallgatandók ; mert a kongressus szerint teljesen megbízható csak az az egyén, ki a korcsma-üzlet gyakorlására szükséges szakképzettséget is megszerezte.Erre vonatkozólag megjegyzi a magas pénzügyministerium, hogy a szakképzettség külön leigazolása az engedély kiadásának feltételéül elő nem szabható akkor, amikor az iparüzletek gyakorlása szakképzettség leigazolásától nincs függővé téve. De nem bir kellő alappal a congressus abbeli aggodalma sem, hogy az italmérés ily óvintézkedés nélkül szakavatatlan kezekbe jut, mert már az 1888. évi 35. törvényezikk 6. §-a szintén kimondja, hogy azok, kik italmérési már előbb is folytattak, az italmérési engedély kiadásánál mások fölött előnyben része- sitendők. Azonkívül szabadságában áll az engedélyesnek, esetleg szakavatott üzletvezetőt is alkalmazni.A vagyonosság követelése pedig ellenkezik a jog- egyenlőség elveivel és ily rendszabály alkalmazása által épen azok záratnának el a korcsma üzlet, mint kereset- forrás megszerezhetésétől, kik e kereset forrásra leginkább vannak utalva.Végül mesterséges borokkal állítólag űzött visszaélések meggátlására a kereskedelemügyi in. kir. ininister által az 1893. évi XXIII. törvényezikk végrehajtása iránt 1897. évi augusztus hó 23-án 53.850 szám alatt kiadott s ugyanazon évi október hó 13-án kelt 77.130 számú pénzügyministeri körrendelet (P. ü. közlöny 1897 évi 27. szám.) kapcsán a pénzügyi hatóságokkal is közöli újabb utasítás által már kellő intézkedés történt.Budapest, 1898. április hó 1-én.
E ln ö k : Tisztelt Kongressus! Ez volna a Pénzügy- miniszter ur válasza az 1890-ik évi Kongresszus nevében felterjesztett petitióra.Ajánlom, hogy most pontonkinl újra felolvastassék a leirat s egyúttal a végrehajtó bizottságnak az egyes pontokra vonatkozó véleményes jelentése is.Eelkérem a kongressus tisztelt tagjait, méllóztassa- nak aztán lehetőleg röviden hozzászólni.Újból felolvastatik a miniszteri leirat pontonkint és annak minden pontjához előterjeszti (iundel János előadó a végrehajtó bizottság véleményes jelentését, mely ekkép
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1. A pénzügyminiszteri leiratban kimondatott, hogy a kongressus kérvényében felsorolt panaszok nagyobbrészt olyan természetűek, melyek csakis törvényhozás utján nyerhetnek orvoslást s minthogy a fogyasztási adók reformja alkalmából az állami italmérési jövedékről szóló törvénv is revízió alá kerül, ez alkalommal megfontolás tárgyává fog tétetni, hogy a törvény a kongressus által megjelölt irányban mennyiben igényel módosítást.A ministeri végzésnek ezen pontjára nézve a végrehajtó bizottság véleményes jelentése abban összpontosul, miszerint ezélszeríí lenne kieszközölni a magas kormánynál azt, hogy a törvény revíziója alkalmával a tárgyalásokhoz a vendéglős szakmához tartozó iparüzők közül is delegáltak hivassanak meg.Általános helyesléssel elfogadlalik.2. A kismértékbeni elárusitások korlátozását a végzés leljesithetellennek jelenti ki.Erre nézve a bizottság véleményes jelentése az, miszerint minden erre irányuló további lépés meddő kísérletezés lenne.
Előadó: Tisztelt Kongressus! Olyan kérelemmel já rultunk a miniszter elé, mely előreláthatólag nem volt teljesíthető.Ennélfogva hangsúlyozom, hogy a miről előre tudjuk, hogy leljesittetni nem fog, ne kérelmezzük, mert ezáltal fontosabb ügyek szenvedhetnek hátrányt.Helyesléssel elfogadlalik.3. A végzés szerint a kismértékbeni elárusítók ital- mérési engedélyt a fennálló törvény értelmében úgy sem kaphatnak.A bizottság véleményes jelentése erre nézve, a következő : minthogy e téren tömérdek visszaélés történik, konkrét esetek feljelentése mellett szorgalmazni kellene a törvény szigorú betartását és a visszaélések könyörtelen megtorlását.Helyeslés mellett clfogadtatik.
W eisz Mátyás szólásra jelentkezvén, előadja, hogy Miskolezon majdnem minden szatócsnak van korcsmája, s ők e miatt panaszt emeltek a miniszternél, de ennek sem volt eredménye.Fölsorolja a visszaélések többféle módját s végül azt kéri, hogy oda kellene halni, hogy a szatócsok az állítólagos finomított szeszes italt ne hordóból, hanem csak ezimkével ellátott lepecsételt üvegekben árulják.
E lnök felkéri a felszólalót, hogy indítványát szíveskedjék írásban benyújtani.
W asserniann Jakab hasonló értelemben szólal fel és kéri, hogy e tűrhetetlen állapotok orvoslása végett újabb kérvény intéztessék a pénzügyministerhez.
Bokros Károly indítványozza, hogy mindezen kérelmek írásba foglalva megküldessenek a kongreszus által megválasztott végrehajtó bizottságnak s annak feladata lesz ezeket tanulmányozni s megállapodásáról jelentést tenni.Elfogadtatott.1. A végzés szerint az italmérési illetéknek más kulcs szerint való kivetésének kérdése a törvény reformjának keresztülvitele alkalmával gondoskodás tárgyát fogja képezni.Erre nézve a bizottság javasolja, hogy a törvény revíziója esetében vendéglős szakértők meghallgatása szorgalmaztassék a magas kormánynál.Helyeslés mellett clfogadtatik.5. Á kimérések számának meghatározása tárgyában javasolja a végrehajtó bizottság egy bővebben indokolt újabb kérvény benyújtását.Helyeslés mellett clfogadtatik.
Előadó: A törvénv rendelkezése szerint egv-egv italmérési engedély a vidéken 500 lélek után adandó, de a lővárosban ma már 250 lélekre esik egv-egy italmérési engedély.A törvény értelmében italmérési jog csak magyar

állampolgárnak volna adható, de erre sincsenek tekintettel, mert letelepülés vagy örökbe fogadás utján az engedély kérők kibúvót találnak a törvény alul.
(j. Minthogy a végzés az dalmérési engedélyeknek évről-évre újból történt beszedésére vonatkozó panaszt alaptalannak mondja, ennélfogva l\ végrehajtóbizottság azt javasolja, hogy a jövőben netán előforduló ilyen esetek bejelentessenek.El fogad tátik.
E lnök : 'Többek kívánságára a kongressust 8 perezre felfüggesztem. (Helyeslés.)(Szünet után.)
E ln ö k : A kongressust újból megnyitom s annak tagjait felkérem, hogy az idő rövidségére való tekintetből szigorúan a tárgyhoz szólani szíveskedjenek.7. Hogy a bortermelők engedély nélkül borkereskedést űzhetnének, ez a végzés szerint alig lehetséges.A végrehajtó-bizottság ez ügynek szigorú figyelemmel tartását és az ahhoz képest szükséges intézkedések megtételét javasolja.Helyeslés mellett tudomásul vétetett.8. Az italmérési engedély iránti kérvények késedelmes elintézése tárgyában javasolja a végrehajtó-bizottság, hogy a törvény revíziója alkalmával a szükséges lépések megtétessenek.Helyeslés mellett tudomásul vétetett.9. A végzés szerint az a kérelem, hogy italmérési engedély csak szakértőnek adassék ki, — nem teljesíthető.Ezzel szemben a végrehajtó-bizottság javasolja, hogy a vendéglős iparnak képesítéshez kötése iíletékes helyen újból szorgalmaztassék.
Előadó megjegyzi, hogy már az 1896-ik évi kongressus kérvényében bennfoglaltatott az, hogy az italmérési engedélyt kérők legalább némi vagyont legyenek kötelesek kimutatni, mert a kormánynak abból semmi haszna sincs, ha az engedélyesek legnagyobb része kötelezettségeinek meg nem felelhetvén tönkre megy s az erőltetett konkurenczia miatt jobb vendéglősök is csak tengődnek.Épp ezért javasolja a végrehajtó-bizottság, hogy a vendéglős ipar képesítéshez kötését újból kérelmezni kell.Zajos helyeslés mellett elfogadtatott.10. A mesterséges borokkal űzött visszaélésekre vonatkozó panaszszal szemben a ministeri végzés utal az 1893. évi XXIII. l.-czikkre és az ahhoz fűzött végrehajtási rendeletekre.Erre nézve javasolja a végrehajtó bizottság a törvény és rendeletek szigorú végrehajtásának szorgalmazását.Helyeslés mellett elfogadtatott.
E ln ö k : Mielőtt a pénzügyminister leiratának tárgyalását befejeznénk, újólag felkérem a kongressus t. tagjait, méltózlassanak a tudomásukra jutott mindenféle visszaéléseket, melyek az italmérés körül előfordulhatnak, — írásba foglalva és a visszaélési elkövetők nevének megjelölésével a végrehajtó-bizottságnak haladéktalanul bejelenteni, hogy panaszainkat mindenkor konkrét esetek felsorolásával támogathassuk.

Gunclel János előadó: A pénzügyminister ur újabban a söradó felemelését tervezi. Igaz, hogy a minister ur felfogása szerint ez az emelés nem lenne emelés, mert azt az egy Irtot, inelylvel a gyártási adót emelni készül, az italmérési adónál megint elengedné. De ez csak látszólag van igy, mert a minister az italmérési adó megszüntetésével a sörgyárosokat akarja ennek az adónak a beszedésével megterhelni.Ha t. i. a törvényhozás az erre vonatkozó törvény- javaslatot elfogadja, akkoi Vgyárosok nemcsak az eddigelé is fizetett gyártási adói, — hanem azzal együl tesen az italmérési és konzum-adót is tartoznak majd megfizetni, a mi pedig annyit jelent, hogy ezentúl nem csupán a fogyasztás alá kerülő sörmennyiség után, ha



5. szám . A b u d a p e s ti S zállodások . V endég lősök  és K o re sm á ro so k  Ip a r lá rsu la tá n a k  É r te s í tő je . 5nem az összes gyártott sör után fizetni kell az ilalmérési és fogyasztási adót.Azonban a gyártott mennyiség után 6l/a százalék engedmény is lesz. Csakhogy ez vajmi kevés, tudva azt. hogy 100,000 hektoliter termelt sörből legfeljebb 85.000 hektoliter kerül eladásra, a többi részben elpárolog a leszűrések alkalmával, részben elkallódik. 'Tehát nem ül/2, hanem legalább 15 százalék a veszteség. Ehhez járul még az a gyakori eset is, hogy fizetésképtelenség folytán vagy visszaküldött sörök után a sör árát sem kapja meg a gyáros s ez esetben nemcsak a vételári veszíti, hanem a már megfizetett összes adókat is. mert kárpótlásban nem részesül. Ily kilátások mellett a sörgyárosok súlyos károsodása bizonyosan várható, sőt még fennmaradhatá- suk is kérdésessé válik. S akkor az apadás, tehát a veszteség sokkal nagyobb lesz, mint a mennyi bevételi többletet a minister eljárásával elérni akar.A sörgyárosok feladata, hogy az őket fenyegető veszedelem ellen védekezzenek.Azonban főképen a vidéki vendéglősök nagy kárt fognak szenvedni, ha az uj rendszer életbe lép, mert idáig nagyon természetesen csak a sör vételárát fizették a gyárosnak. De az uj törvény alkalmazása után a sör árával együtt az haladót és fogyasztási adót is fizetniük kell. S igy különösen a vidéki vendéglősök elesnek a mostani kedvezménytől, hogy l. i. az italadói és fogyasztási adót átalányösszegben róhatják le; ez pedig nagy könnyebbségükre volt.De a legfőbb baj, a mit a szándékba vett uj intézkedés előidézni fog, az lesz, hogy a már úgyis rendkívül drága sörnek az ára még magasabbra fog felszökkeni és a helyett, hogy a sörfogyasztás — úgy mint más államokban, folytonosan emelkedne, a helytelen felfogásból eredő intézkedések folytán annyira csappani fog, hogy annak természetes következményeként a sörgyártás hazánkban eddig nem ismeri minimumra redukálódik majd, sőt talán a sörgyárak legtöbbje teljesen áldozatául esketik egy eléggé nem kárhoztatható uj rendszernek, mely valószínűleg abból a téves felfogásgól indul ki, mintha a sör nem is élelmiszer, hanem luxus czikk volna.Indítványozom, hogy a kongressus utasítsa a végrehajtó bizottságot, miszerint tegyen előterjesztést a m. kir. pénzügyministerhez az iránt, hogy a magyar sörgyártás emelése érdekében s az adókkal úgy is túlterhelt vendéglősökre való tekintetből, de különösen ugv a fogyasztó közönség javára, mint a kincstárt érhető veszteség elhárítása végett álljon el a tervbe vett söradó emeléstől.Zajos helyeslés mellett elfogadtatott.
Elnök : indítványozom, hogy a kongressus (iundel .János urnák ezen előadásáért elismerését és köszönetét nyilvánítsa. (Éljenzés.)
W eiss felszólal a műbőr gyártás ellen és szerinte kérelmezni kellene azt, hogy borkereskedésre engedély csak megbízható tisztességes és becsületes embernek adassék.
Előadó ezt kivihetetlennek tartja, de mondhatja, hogy a borvizsgáló bizottságok rendenkivül szigorúan járnak el, mert a műbort nemcsak hogy denaturálják, hanem a kihágás elkövetőjét még szigorúan meg is bir- ságollalják. (Helyeslés.)
Priváry Pál megköszönve a kongressus szives türelmét az elnöki széket átengedi.
Gundel János az elnöki székel elfoglalva:T. Kongressus! (ilück Frigyes előadó ur a kongressuson meg nem jelenhetvén, előterjesztéséi Írásban küldte be, felkérem Priváry Pál társelnök ural. hogy ezt felolvasni szíveskedjék.(Priváry Pál az előadói széket elfoglalva felolvassa a következő előterjesztést.)Igen tisztelt kongressus! Az 1896-ik évben megtartott országos vendéglős kongressuson azon megbízást kaptam, hogy iparágunk számára felállítandó szakirányú

iskolák ügyében ezen kérdést tanulmányozzam, kapcsolattal Schalkház tagtársunk által czélba vett egészségügyi szempontokkal kiegészítve, a legközelebbi kongressuson jelentést tegyek.Az ügyel magát csak oktatási és szervezési szempontból terjeszthetem elő, mert az egészségügyi szempontokra kiterjeszkedni szerény véleményem szerint csak a végrehajtott organisatió után lehet és vele ugv komolyan mint czélhoz vezetőén foglalkozni. (Sajnálatomra személyesen üzleti elfoglaltságom miatt előadói kötelességemnek nem tehetek elegei, a miért is az igen tisztelt kongressus szives elnézését kérem.)A kongressus óta bő alkalmam nyílt a budapesti szakirányú iskolánál megfigyelni, hogy daczára az állam, mint a város, budapesti ipartársulatunk támogatásával együtt, még mindig a legnagyobb bajokkal kell küzde- nünk, mely bajok legnagyobbja az a közöny és meg- bocsáthatlan indolentia, a melylvel saját szaktársaink túlnyomó része ezen nemes ügy iránt viseltetik. A Budapesten beirt 350 tanoncz közül 2O°/o-a felszabadul, újabb tanonezok évközben nem iratkozhatnak be, igv tehát oktatásban nem is részesülnek; a fennmaradt 280 tanoncz, melyek közül csak 140 jár pontosan az iskolába, szinte a laisser fair et laisser allez, csakis a munkaadó nem- bánomságára vezethető vissza, ezért, ha ezen bajokon a jóakarat nem fog segíteni, ugv a törvény legszigorúbb alkalmazását lesz kénytelen a bizottság javaslatba hozni, azaz, már is javasolta.így állnak tehát észleleteim a fővárosban, de alkalmam volt az országos iparoktatás intézetének vezérfér- fiaival ezen kérdésben érintkezni, félhivatalosan bár. de elég authentikusan konstatálni, hogy épen budapesti szakiskolánk révén sürgetve az ügyet, arra a szomorú meggyőződésre jutottam, hogy 1896—97-iki tanév állapota egész Magyarországon összesen 496 bejelentett tanonezot tüntet fel, ha ebből a budapesti 323 bejelentett tanulót leszámítom ugv egész Magyarországon 167 tanoncz részesült oktatásban. Ezen eredmény szomoruságos állapota folytán újból felkerestem az országos iparoktatás főigazgatóját, Mártonffy Márton kir. tanácsos urat, kinek nagy hálára vagyunk kötelezve, hogy ezen ügyben újabb összeírást rendeljen, a mely összeírást nem csak a mi kérésünkre, de az országos iparoktatás ügyérdekében is megígért. A közoktatásügyi és kereskedelemügyi miniszterek egy újabb rendeletet a javaslat érdekében a vármegyék alispánjaihoz, mint másodfokú iparhatósághoz, adtak ki. E rendelet a következő:Kereskedelemügyi m. kir. minister. 25677. szám.urnák varmegveO*.alispánjának, mint másodfokú iparhatóságnak.A vallás és közoktatásügyi minister ur főhatósága alatt álló iparoktatási intézetek főigazgatója tudomást óhajtván szerezni arról, hogy az ország nagyobb városaiban hány pinezér. vendéglős-, szállodás-tanoncz és boríiu tartatik nyilván, illetőleg a nevezett tanulók mint iparos- tanonezok az igazgatóság által nyilvántartatnak-e. ez ügyben felhívást intézett a kir. tanfelőgyelokköz, kérve a vonatkozó adatok összeállítását.Ez alapon kitűnt, hogy egyes nagyobb városokban, hol köztudomás szerint nagyobb számmal szoktak pinezér stb. tanonezok lenni, egyetlen egy ilv tanoncz sem tartatik nyilván vagy a nyilvántartottak száma oly csekély, hogy az illető város területén fekvő vendéglők és kávéházak számához különösen viszonyítva más kisebb városokban nyilvántartottak számához arányban nem áll.Minthogy pedig az ekép a nyilvántartásban nem vezetett tanonezok a megfelelő tanonezoktalásban sem részesülnek, felhívom ............................................... . utasítsa szigorúan az alatta álló elsőfokú iparhatóságokat, hogy a területükön alkalmazott pinczéríiuk pontos nyilvántartása iránt az intézkedéseket haladék nélkül tegyék meg. s a
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tanonezok felvételénél a szabályszerű eljárási mellőzött munkaadók ellen a megtorló eszközöket alkalmazzák, valamint intézkedjenek az iránt is, hogy a nevezett tanonezok az 1897/8. tanévtől kezdve a rendes tanoncz- iskolát látogassák.Ezen intézkedések eredményéről jelentést várok f. é. szeptember hó 1-igBudapesten. 1897. május 1-én. A miniszter helyett: államtitkár.Ezen ujabbi összeírás a következő eredményi mutatja fel: Arad lő. Baja 5, Brassó semmi, üebreezen nyilvántartva semmi, Győr 32, Kassa 1, Kecskemét 19, Kolozsvár 19, Miskolez V, N.-Szeben semmi, Nagyvárad semmi, Pécs 9. Pozsony 27, Szabadka 19, Szeged 19, Székesfehérvár (nem taíáltatik még 20 éven alól sem), Szombathely 39, Temesvár nyilvántartva semmi, pinczé- rek csak 17—21 éves-ig vannak, Újpest elsőfokú iparhatósága területén 2. összesen 192, Budapesten 340. Totál- összeg 532.Ezen ujabbi sürgetés eredménye tehát az volna, hogy 1897-tőÍi tanévre az állapot Budapesten 17 tanoncz- czaí, az összes vidéki városban pedig 25 tanonczczal szaporodott. Nyilvánvaló tehát és mindenki előtt világos, hogy ezen összes kimutatások nem nyújtanak a valónak megfelelő képet. Ennélfogva a közoktatásügyi és kereskedelemügyi miniszter felkérendő volna, a nyilvántartást még szigorúbban elrendelni és azon városokban, hol 30-nál több pinczértanoncz van, szakirányú iskolák felállítását elrendelni. A szakirányú oktatás egyöntetűsége czéljából a budapesti szakirányú tanoncziskola vezetősége bízatnék meg.Ennélfogva felkérem az országos vendéglősök kon- gressusát, méltóztatna ezen indítványomat elfogadni és batározatilag kimondani: Az országos vendéglősök kon- gressusa a szakirányú iparoktatás országos fejlesztése és megteremtése czéljából megbízza a végrehajtó bizottságot, hogy úgy a közoktatásügyi, valamint a kereskedelemügyi minisztériumokhoz föliratot intézzen, kérve a ven- déglőstanonczol; szigorú nyilvántartását, szakirányú iskolák felállítását és a budapesti szakirányú iskola vezetőségének szakirányú megbízását.A lett munkálatokról a jövő kongressuson jelentés tétessék.
E ln ö k : Kérem a t. kongressust. hogy Gittek Erigyes szaktársunknak, a ki a budapesti tanoncziskoláuak megteremtője volt. s a ki ily nagy szorgalommal készítette jelentését, jegyzőkönyvi köszönetét szavazzunk. (Éljenzés és helyeslés.)kődolog az, hogy minél több tanoncziskola álliltas- sék fel, mert mi egy egészséges vendéglős ipart akarunk teremteni, s ne csak Budapesten, hanem a vidéken is minél több ilyen tanoncziskola felállításán táradozni szíveskedjenek. 11 lelveslés.)Gittek Erigyes ur a kereskedelemügyi minisler leiratára külön véleményt nem adott be. A bizottság véleménye ez ügyre vonatkozólag az, hogy ha a miniszter iparágunknak képesítéshez való kötését nem engedélyezi is, legalább azon vendéglősökre nézve kik nem kizárólag italméréssel foglalkoznak, hanem meleg ételek kiszolgáltatásával is, legyen kötelező a képesítés. (Helyeslés.)Következik a napirend V-ik pontja, az országos magyar szállodás, vendéglős és korcsmáros szövetség.
Bokros K á ro ly : Nagyságos Elnök u r ! Mélyen tisztelt kongressus! A megcsappant érdeklődés felment engem az alól. hogy hosszúra nyújtsam előterjesztésemet. Mint mél- lóztatnak tudni, az 1899. évi kongressus engemet bízott meg azzal, hogy a nyugdíj egyesületből kifolyólag egy országos szövetség tervezetét kidolgozzam.Mint mellóztatnak emlékezni tegnap e nyugdi (szövetség egyelőre függőben maradt. Stadler Károly mint mindkét eszme megpenditője rendelkezésemre bocsátotta

mindazon adatokat, melyek ezen kérdéshez feltétlenül szükségesek. Igaz ugyan, hogy egy lap szerint a nyugdíj egylet tervezetét már 1889-ban vagy 1882-ben Szatbmár- ban az ellmnvt Vass proponálta; Kiss Lajos szerint pedig a két Tóth, L i. Kálmán és Endre, én szerintem azonban ezen ügyet Stadler Károlynál; köszönhetjük. Ugv hogy azt sem tudjuk kit illet az apaság.Miután ez hosszabb előadást igényel, engedelmükkel kinyomattam s az erre vonatkozó beszédemet, melyet kérek tanulmányozás tárgyává lenni, én a lenyomtatott beszédben Stadler nyomán haladok.Ennyi volt a mit a létesítendő szövetségről elmondani óhajtottam; a többit megtalálják beszédemben. (Olvas.)Nagyságos Elnök Ur! Mélyen tisztelt kongressus!
Egy országos szövetség az egyedüli eszköz arra, mely a 

vendéglösipart érdeklő feladatok megoldására képes s ez van 
első sorban hivatva arra, hogy a vendéglősök boldogulását elő
segítse, részükre mindazon anyagi és erkölcsi előnyöket biztosítsa, melyeket egy ily nagy és tekintélyes társadalmi osztály tagjainak egyesitett ereje képez; megadja nekik azon jogvédelmet, melyet sem egyes, sem szűkebb körű egyletek megadni nem képesek; képessé, elég erőssé tegye oly vállalkozások és reformtörekvések megvalósítására. melyek egyedül vannak hivatva nagy és általános dolgok életbeléptetésére a közjótékonyságot oly mérvben s oly módon gyakorolja, mely a testület prestigébez méltó s végre gondoskodjék az ipari alkalmazottak minden irányú érdekeinek olyan hathatós biztosításáról, melv csal: akkor érhető el, ha egy ily nagy testület összes tagjai egyazon utón haladva, közösen elfogadott kötelező egységes elvek alapján járnak el.Olyan régi s általánosan elfogadott igazságok ezek. hogy a legkülönfélébb ipari, kereskedelmi, tudományos stb. osztályoknál ma már érvényre is jutottak majdnem 
vendéglösiparunk az egyedüli, mely érdekeinek ilyetén meg
védéséről nem, gondoskodott. Magántisztviselők, borkereskedők, tejtermelők, kereskedelmi alkalmazottak, ügyvédek, orvosok, középiskolai tanárok, művészek, Írók, hírlapiról; ma már mind-mind országos szervezettel bírnak, egyedül csak mi vagyunk azok, kik eddig országos szövetségünket megalkotni képesek nem voltunk.Pedig sem az alkalom, sem a lelkesedés nem hiányzott hozzá! Csakhogy az alkalom elmúlt, a lelkesedés detto!Emlékszem, mily nagy volt a lelkesedés országszerte, mikor Stadler Károly, iparunk e lánglelkii elő- harczosa, az 1885-ik évben Budapesten tartott első országos kongressuson az Első magyar országos vendéglős
szövetség szervezés-' és működése rendszabályát az általa kontempláll hatalmas konezepczióban örökké feledhetlen gyönyörű beszédében előterjesztette !

*Az önbecsülésben csírázik a meg becsültetés*, — igy szólott ama emlékezetes beszédében s mert mindazon nemes és magasztos czélokat, melyek tisztán kiforrva, egységes és harmonikus képben éltek már akkor is nagy lelkében egyetemes eljárás alapján tárgyalva még a cseké
lyebb lokális kérdéseket is köziigygyé akarta tenni, az országos szövetség megalkotásában találta az erre vezető egyedüli helyes utat.Azt mondja továbbá Stadler: «-Az egyes egyén társa
dalmi kifejlődésének föfaktora az egyleti szövetkezés, az össze- 
tartozóság érzetében és a kölcsönös kiegészítésben rejlik-*, ez képezte akkori beszédének kiinduló pontját s erre alapította ő az általa kontempláll szervezetet, alapszabály- tervezetet, rendszabályt, a melyek külön-külön, de össze- tartozóságukban is oly tökéletességgel voltak megalkotva, hogy bárkinek bármikor, — sőt még ma is mintául szolgálhatnak.Nem is kell mondanom, hogy a kongressus egyhangú lelkesedéssel fogadta a tervet. Mit is tehetett volna egyebei! Hiszen a kép, a melvet Stadler Károly akkori



5. szám A b u d a p e s ti  S zállodások , V endég lősök  és K o rc sm á ro so k  Ip a r lá rs id a lá n a k  É rte s ítő je . 7bán festett, oly elragadó; a jövő, melyet Ígért, oly dicső volt, hogy azért még annak is, kit némi skepszisz fogott el, akaratlanul is lelkesednie kellett. Hogy is ne, hiszen mindenről, a mi bennünket érint, oly bölcsen, okosan gondoskodott!A szövetség hat osztályában az elnökségi, pénzügyi, közvetítési, nyugdijügyi, tanonezügyi és regaleügyi osztályaiban mindenről gondoskodva volt. a mi csak iparunk érdekébe vág.En bizonyára nem óhajtom az Önök türelmét túlságosan részletekbe menő detailokkal igénybe venni, de mivel az országos szövetség ügye most újra aktuálissá válik, magával a tervezettel behatóbban kell foglalkoznom.Úgy emlékszem, hogy közvetlenül a kongressus után, a központi igazgatótanács megalakulván, a maga kebeléből, mint végrehajtó-bizottságot, a budapesti ipartársulat választmányát küldte ki. E végrehajtó-bizottság elkészítvén az alapszabályokat, 1887. évi julius hó 1-én ezek kapcsán szétkiildte a belépési nyilatkozatokat.Álljunk meg itt. Az a körülmény, hogy 1885-től 1887-ig, tehát két évre volt szükség alapvető munkára, bizonyára sokaknak fog szemükbe ötleni. Nekem nem ! Tapasztalatból tudom, megtanított rá az élet, hogy nagy alkotásokra nagy idő kell. Egy olyan nagyarányú és hatalmas tervezetnek részletes kidolgozására, hogy az czél- jának mindenben megfelelhessen, — időre, nagy körültekintésre volt szükség, hogy az a hozzáfűzött követelményeknek mindenben meg is feleljen. Es meg is felelt!Ha én most 13 év múlva figyelemmel tanulmányozom Stadler Károly 1885-ben készült dolgozatait, melyeket kegyes volt az ügy érdekében rendelkezésemre bocsátani, csak csudáim tudom azt a bölcs előrelátást, a mely munkálataiban megnyilatkozik. Minden, a mi azokban foglaltatik, még ma is helyes és jó ; minden, mit a megvalósítás érdekében proponál, nemcsak hogy még ma is megállja a helyét, hanem egyúttal az egyedüli mód is. Nem kell azon ma sem egy jottányit változtatni.Mielőtt azonban a Stadler-féle szövetségtervezetről, melynek elfogadását a nyugdijügyi rész kivételével határozati javaslatomban ajánlani is fogom, bővebben is szólanék, rövidke történelmi visszapillantást kell vetnem, hogy az oly kedvező körülmények közt megszületett szövetség csecsemő korai halála fölött röviden elmélkedhessen!.Mondtam, hogy az 1885-iki lelkesedés csak szalma- láng volt, a központi igazgatótanács végrehajtó-bizottságának két évi munkája vízbe csöppent, füstié váll.Miért ?A rhodusi pont miatt, a hol a régi rómaiak szerint nagyot ugrik — — a kutya. A hasonlat egy kicsit sántít ugyan, de ha az utóbb említett házi állat helyett a másik rhodusi nevezetességet, e sziget kolosszális szobrát állítom fel, Önök látni fogják rögtön, hogy e hasonlattal a vendéglősök kolosszális indolencziájára, nemtörődömségére ezélzok, a mely miatt már annyi nemes eszme, közhasznú igyekezet siker nélkül maradt.így történt most is. A végrehajtó-bizottság minden igyekezete hajótörést szenvedeti, a belépési nyilatkozatokat czukorral sem lehetett kicsalni a vendéglősöktől, noha a szövetségi alapszabályok l()-ik §-ának értelmében minden vendéglősre csak 1 Irt tagsági-dij esett volna, olyannyira, hogy a végrehajtó bizottság 1888. évi már- czius hó 20-án tartott ülésében, tekintettel arra, hogy a vidékről mindössze 149-cn jelentkeztek, az alakuló közgyűlés egybehivását elhalasztotta. Aufgeschohen, aul'geho- ben! Elhalasztva, agyoncsapva! A jelentkezések sehogy- sem akartak szaporodni, a halasztás állandóvá váll s az is maradi 1896-ig.Ekkor történt, hogy drága Hazánk ezeréves fennállásának ünnepét ültük. A nagy nemzeti lelkesedésből,

mely népünket, élén felséges Urunk királyunkkal áthatotta, hagyományos hazaíisággal vettük ki részünket mi is, és hogy a szehbnél-szehl) ünnepélyek sorozatát erőnk höz képest mi is minél tökéletesebbé tegyük, megtartottuk mi is a magyar vendéglősök Il-ik országos congres- susát. A milleniumi ünnepségek azonban csak alkalom, s nem indító ok voltak a congressus egybehivására. Okot szolgáltatott erre mindaz a panasz, tengersok baj, ótiaj- reformvágy, a mik az 1885-iki congressus egybehivását, tették szükségessé, sőt azóta még csak szaporodtak. Stad- lernek elégtételt adott az : Elet. Azok, kik cserben hagyták; azok, kik miatt elkeseredett lélekkel vonult vissza áldásos tevékenysége színteréről : a vidékiek voltak azok, 
kik ezt a második kongressust kívánták s úgyszólván kifor- 
szirozták s megérhette, hogy azok, kik a szövetségbe be nem léplek, maguk tűzték napirendre annak minél előbbi 
megalkotását. Hja! Most már ég a föld a lábunk alatt!A közbizalom engem, érdemetlent, tett meg ekkor az országos szövetség és nyugdíj egyesület előadójává, igy van azután szerencsém önöknek ez ügyben ma is refe- rádát tarthatni.Lelkemhől örülök, hogy most nemcsak tervekkel, hanem két nagyjelentőségű positiv dologgal kezemben jöhetek Önök elé. A szövetség két nagy tényezője már megvalósult. Micsoda — kérdik Önök hogy lehet az, 
hogy szövetség nincs, de az, a mi annak részeit alkotja, meg
van? Felelek Önöknek. Lehet. Lehet, mert a Végzet és a Sors siettek segítségünkre.A végzetnek köszönhetjük, hogy megajándékozott bennünket és iparunkat egy oly providencziáíis férfiúval, mint Gittek Frigyes, ki szivében határtalan lelkesedéssel és ügybuzgalommal, agyában gazdag tudással, tapasztalattal, kezében-markában egy óriás erejével évtizeden túl húzódott fáradalmak és küzdelmek árán a mi érdemes vezérünk Gundel János támogatásával egymaga végezte el 
azt a munkád, melyet elvégezni £0—30.000 vendéglősnek lett 
volna kötelessége.Ök megtették a magukét! Lelkűkben emelt önérzettel töltheti őket el az a ludat, hogy dűlőre vitték és 
megvalósították a pinezér szakoktatás ügyét ugv, ahogy azt jobban senki sem tehette volna s ezáltal nemcsak a vendéglősiparnak, hanem magának a hazának is oly óriási kulturális szolgálatot teljesítettek, amely ezer és ezer művelt, tanult ifjút fog az ország jövő nemzedékeinek adni.Ilyen nagyirányu, közhasznú intézményt létesíteni évszázadokon is csak egyszer nyílik alkalom. Ezt az alkalmat ugv használták, mint senki más. Hajoljunk meg 
előttük, de utánozzuk is őket!

A  szövetség második része, mely időközben szövetség nél
kül megvalósult, a vendéglősök országos nyugdijegyesülete.1882-ben történt, hogy néhány lelkes vidéki pinezér mozgalmat indított egy országos pmczér-nyugdijegyesülel létesítése iránt. Közülök kettő: Tóth Endre szegedi és Tóth Kálmán annak idején szabadkai főpinezérek megérdemlik, hogy róluk név szerint is megemlékezzem. A pinezé- reinket jellemző gyors lelkesedés okozta, hogy a szót csakhamar lett követte és már 1894-ben Szatmár-Néme- tiben megtartották az I-ső országos nyugdijegyesületi kongressust. Elismeréssel kell felemlítenem, hogy a szaksajtó kezdettől fogva önzetlen lelkesedéssel állott a mozgalom támogatására és hogy ettől fogva F. Kiss Lajos es 1 liánGyula hírlapíróknak nagy részük van abban, hogy az ügy nem került le a napirendről. Több haszna — a rend- szertelen s mindenütt más módon történő gyűjtésekén ezen első congressusnak nem volt. miglen 1895-
(
kiviilben a szegedi Il-ik orsz. nyugdij-congressus már positiv munkát végezhetett, a mit az ezen congressusról lelvett jegyzőkönyv is bizonyít.A szegedi congressus alkalmával a «Budapesti pin- czéregyleb, a «Budapesti Kávéssegédek köre> és a «Bu- dapesli kávéssegédek belegsegélvző pénztára > Szegeden
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megjelent tagjai a jövő kongressusl Budapestre hívják egybe, melynek elnökségével engem tiszteltek meg.Nekem, kinek ugyanekkor már az a megbízatásom is volt. bogv az 189(>-diki országos vendéglős-eongressus határozata folytán egy országos vendéglős szövetség keretében létesítendő nyugdijegyesülel tervezetéi készítsem el az eredetileg Szombathelyre tervezett és most itt fő- ivó eongressusra, akkor, mikor az 1897-diki nyugdij- congressus elnökségét szívesen fogadtam, mi kétségem sem forgott fenn aziránt, hogy igy kell tennem, mert az alkalmazottak és főnökök, szállodások, vendéglősök, kávésok. kávéssegédek bevonása a nyugdíjügyre csak hasznos lehet, annak megvalósulását esak előmozdíthatja, s mert meggyőződtem arról, hogy a nyugdijegyesülel kellő pártolás mellett megvalósítható, életképes és kellő ellenőrzés mellett erkölcsi és anyagi garaneziát is nyújt, érintkezésbe léptem a budapesti vendéglősök tiszteletreméltó ipartársulatával, melynek erkölcsi és nagylelkű anyagi támogatását is megnyertük. így történt, hogy a budapesti eongressuson, melyen a hudapestin kivid a debreczeni, székesfehérvái i sth. iparlársulatok is képviselve voltak, nemcsak az eredeti czim és jelleg változott meg s nemcsak jelentékeny és czélszerű alapszabályváltozások eszközöltettek, hanem elértük azt is, hogy a Stadler-féle ter
vezetben kontemplált nyuydijintézmény egy csapásra megvaló
sult, azzal a különbséggel, hogy jelentékeny erőforrásokkal 
gyarapodva, mosb már nemcsak vendéglősök, hanem a kávésok
nak, p'.nczérek és kávéssegédeknek is nyugdijegyesületévé vált.A jó Végzet adta tehát nekünk Gliick Frigyest és dan
áéi Jánost, hogy megoldják a pinczérszakoktás kérdését: a 
jó Sorsnak köszönhetjük viszont, hogy megvan nyuqdijegye- 
sületünk.Már most mi a feladatunk ezek u tá n N e m  egyéhh, mint az «Országos Magyar Vendéglősszövetség'' minél előbbi megalakítása a Stadler Károly 1885-iki tervezete alapján.Indokolttá teszi ezt azon körülmény, bogv:1. A regaleadók, a mint ezt tegnap is kifejtettem, még mindig súlyos teherként nehezednek vállainkra, mar
inál* tökéletes végromlással fenyegetve bennünket;2. hogy az italmérési jogokat a magy. kir. pénzügyigazgatóságok rendszer nélkül osztogatják boldog-boldogtalannak, nagy kárára iparunknak, a melybe ily módón szédelgők, csalók lopódzkodnak üzleti nyereségvágytól indíttatva;3. hogy a sá'es.zes italok kismértékbeni elárusitása még mindig korlátlanul folyik s károsít bennünket napról* napra legvitálisabb érdekeinkben;1. hogy iparunk immár kél Ízben a in. kir. kereskedelmi ministeriumboz intézett s alaposan indokolt memorandumaink daczára a képesítéshez kötöttséget mai napig sem tudta magának kivívni;5. hogy mi intézkedés, illetve biztosítás sem történt az iránt, hogy a vasúti vendéglőket ne üzleti nyereségre spekuláló vállalkozóknak, hanem becsületes, iparukat éveken át tanult vendéglősöknek adják bérbe;b. hogy a helyközvetités ügye még ma is teljesen rendezetlen állapotban van és pedig úgy a fővárosban, mint a vidéken s hogy a segédek — pinczérek és kávés- segédek — ez iránt élelbeléptetett mindennemű intézkedésé — ez ideig — teljesen eredménytelen maradi ;7. hogy a szolgálati pragmatika — vagyis a főnök s alkalmazottai közt levő jogviszony — minél előbb egyöntetű törvényes megalkotást nyerjen; s ennek keretében a tanonezkérdés is megoldassák, meg pedig nemcsak a szakképzettségét megadó oktatás, hanem erkölcsi és szel
lemi nevelés biztosítása által (Stadler-féle tervezel I. és ö. pont);8. az idegen forgalom emelkedése is működésünk állandó programmponlját képezze.E kérdésben teljesen egyetértek a Stadler Károly

által 1885-ben felhozott indokolással, annyival is inkább, mivel, a mint ezt az 189(1. évi kongressuson kifejtettem, a székesfővárosi és egyes vidéki nagyobb szállodákat s vendéglőket határozottan európai színvonalon állóknak tartom és tudom s mivel ezek az idegenforgalom előmozdításának hathatós segédeszközéi fogják képezni.Mindezeknél fogva a következő javaslatot terjesztem a l. kongressus elé:A Debreczenben 1898. évi május hó 12-ik napján tartott III. Országos Magyar Vendéglős-Kongressus határozatikig kimondja, miszerint a kongressuson képviselt s a többi iparlársulatok bevonásával «Országos Magyar Yendéglős-szövetség»-et életbe, lépteti.A szövetség létesítése érdekében a Stadler Károly által 1885-ben alkotott ügyrend értelmében a központi igazgalo-tanácsot megalakítja s annak tagjaivá Stadler Károly elnöklete alatt ötven tagot választ meg.A központi igazgató-tanács végrehajtó-bizottsága tisztének elfogadására a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsniárosok ipartársulatát, illetve ennek választmányát kéri fel.A kongressus a szövetség minélelőbbi létesitbe- tése czéljából a végrehajtó-bizottságot teljhatalommal ruházza fel s felkéri, bogv a szervezés könnyítése czéljából a vidéki ipartársulatok elnökségeivel, mint a szövetség expozituráinak természetes fejével közvetlenül haladéktalan érintkezésbe lépjen.A költségeket a Budapesti vendéglős-iparlársulat a vidéki társulatok kölcsönös szavatosságának biztosításával előlegezi s a részarányos kiadásokat — hiteles kimutatások kapcsán — negyédévenként követeli be a vidéki ipartársulatoktól.Es most, midőn másodízben voltam szerencsés az Önök érdeklődését és figyelmét igénybe venni, azon kéréssel fordulok Magyarország összes vendéglőseihez, hogy vezéreinket: Gundel Jánosi, Stadler Károlyt és Gliick Frigyest iparunkat előmozdító munkálataikban lelkünk egész melegével támogassuk, de mindenekelőtt őket kövessük, mert nagyon kevés iparteslülete van az országnak, a mely bárom ily kiváló egyéniséget képes kebelében tisztelhetni.
E ln ö k : Köszönjük Bokros urnák az előterjesztését, s kérem a tisztelt urakat, inéltóztassanak ezen előterjesztést tanulmányozni. Az országos szövetség életbeléptetését nem szabad elhamarkodni.Már az 1885-ik évi vendéglős-kongressuson elhatároztuk, hogy létesítsünk országos szövetkezetét. Akkori határozatunk folytán az egész országba szétküldtük az erre vonatkozó meghívásokat, de mindössze csak 1 ll) tagol sikerült összehozni. Kérem az összes vendéglősök nevében is Bokros urat, szíveskedjék ezen ügyet tovább is buzgósággal szolgálni. Most pedig felkérem a kon- gressust a végrehajtó bizottság megválasztására.
Seres M árton beadja Írásban tegnap elmondott indítványát a nyugdijegvesiilet részére kijelölendő hivatalos közlöny tárgyában.'
D r. Szilvási: Egyáltalában nem értem, hogy tartoz- balik ez ide, ez szerintem tegnap lett volna tárgyalandó, de a kongressusnak ebez semmi köze sincs.
Seres Márton,: Kötelességemnek tartom dl*. Szilvási urnák válaszolni. En indítványomat már tegnap megtettem, s erre l. elnök úrtól azon választ nyertem, hogy adjam be Írásban indítványomat. En ezt most meglettem, s mivel lapra szükség van, kérem a kongressus! indítványom elfogadására. (Helyeslés.)
E ln ö k : Az indítvány elfogadtatik.
Boor József a komáromi ipartársulat nevében a következő öt indítványt terjeszti ne.I n d í t v á n y o k . A komáromi vendéglős és kávésok ipartársulata által az 1898-iki debreczeni kongressusboz benyújtva.



5. szám . A b u d a p e s ti  S zállodások , ven d ég lő sö k  és K o re sm á ro so k  Ip a r tá rs u la tá n a k  É r te s í tő je 91. Mondja ki az országos értekezlet, miszerint a vendéglő vagy korcsmaüzlet italmérés nélkül nem képzelhető és mert igen rendellenes és terhes eljárással összekötötlnek látszik, a vendéglőüzletért a közigazgatási, az italmérési engedélyért pedig a kir. pénzügyigazgatósághoz folyamodni; a kir. kormány és a honi törvény- hozás által ezen eljárás egyszerűsítendő és az illetékes közigazgatási hatóságok állal idevonatkozó engedélyek önállóan kiadandók, hogy tehát ebből kifolyólag az hal- méréssel párosult vendéglő vagy egyszerű korcsma vagy csupán vendéglősöknek fentartandó kisebb mertékheni italárulásért folyamodó honpolgároknak az engedély az országban már az 1888. I. ez. 13. $-a szerint fenálkf italmérési illetve szállodás, vendéglős sth. ipartársulat időleges meghallgstása, illetve hozzájárulása mellett kiadható. nem csak a folyamodó felet, de az ipartársulatot is felebhezési jog illetvén.2 A regále megszüntető fenlemlitett 1888. évi törvény szerint az italmérési társulatokat illető ilalmérési illeték kivetésénél való közbenjárási jog kihővitendő oly- képen, miként az iparlársulal kiküldöttjeinek joga legyen •az illető kisebb-nagyobb városokra kivetendő ilalmérési illetéki átalány megállapitásáha saját adataik és indítványaikkal befolyni, mert a kir. pénzügyigazgatóságok nem csalhatatlanok és az azok által e részben összegyűjteni szokott adatok és előmunkálatok egyoldalúság jellegétől nem mentesek.3. Azon elv, miszerint több vendéglő vagy korcsma vagy bárminő italárulással foglalkozó üzleteknek egymás melletti csoportosítása engedélyezhető, megváltoztatandó és az egyes ily üzleteknek egvmástóli bizonyos távolság- báni nvithatása (mint pl. dohánytőzsdéknél szokás) engedélyezendő.1. A nagy közönség és a közrend érdeke követeli, hogy különösen addig is, inig a m. kir. kormány a vendéglős ipart képesítéshez kölni magát elhatározza és az ország közigazg. járásai nagyobb részében iparlestületek felállittatnak, egy országos vendéglős bizottságnak (kamarának) Budapest fő és székvárosában felállittassék, mely időszakonkint a vendéglős ipart érdeklő nagyobb fontosságú ügyekben a m. kir. kormány által meghallgatandó volna, mert jelenleg ugv szólván a m. kormány árvájának tekinthető a vendéglős ipar.5. Bizonyos jogfolytonosság és a magyarhoni vendéglős ipar természetes fejlődésének történetbe való foglalása igényli, hogy a korszakalkotó regále megszüntetés óta kifejlődött vendéglős mozgalmak az utókor számára buzdító példaként megörökitlessenek és e végből a különös figyelemre méltó 1887. évi márcz. 29—30-iki Budapest fő-és székvárosban megtartott magyar vendéglős I-ső orsz. értekezlet (kongressus) épugy mint milleniumi ll-ik és szinte mostani debreczeni Ill-ik vendéglős kogressus jegyzőkönyvei, határozatai és vívmányai évkönyv alakjában kinyomattassanak és addig is míg ez megtörténhetik, a fővárosi szállodások és vendéglősök nagyérdemű ipartársulata megkerestessék ugyanazon jegyzőkönyvek szives megőrzésére.I n d o k o 1 á s. Mindezen egyes indítvány maga magát indokolja és szükség esetén és mert behatóbb indokolás az idő rövidsége miatt lehetetlen volt, esetleg pedig társulatunk küldöttjei által a kongressuson szóval is előterjeszthetők ha — és a mennyiben egyik vagy másik az indítványok közül sürgősnek találtatnék — tiszteletteljesen véleményezzük egyúttal, hogy a netalán az idő rövidsége miatt vagy más alapos okoknál fogva jelenleg indítványaink vagy azoknak egy része tárgyalható nem volna, ebbeli eljárási a legközelebbi országos vendéglős értekezletnek fentartani kegyeskedjék, kitűnő tisztelettel maradván Komáromban, 1898. május G-án tartott rendkívüli közgyűlésünkből: Vendéglősök és Kávésok Iparlársulata Komáromban, Szarka Jenő elnök, Boor József jegyző.

Mind az öl indítvány a végrehajtó bizottsághoz uta- sitlatik.
Seress Márton : 1'isztell Kongressus! Az 189G-ik éviII. vendéglős kongressuson a megalakult végrehajtó bizottság egyik tagjául lettem megválasztva. Ez időtől kezdve a végrehajtó bizottság működését élénk figyelemmel kisértem, gyűlésein mindig megjelentem — egyszer kivéve — s ez alkalommal kötelességemnek tartom megemlékezni azon urakról, akik odaadó, lankadatlan erővel lolytonosan ügyünket szolgálták. Azt hiszem a kongressus érzelmét tolmácsolom akkor, midőn indítványozom, hogy Budapest székesfőváros vendéglősipar és nyugdijegylele vezérférfiainak a kongressus jegyzőkönyvileg szavazzon köszönetét. (Elénk éljenzés.)
Gundel János elnök: Budapesti kartársaim nevében köszönettel fogadom el e határozatot. Mi csak kötelességünket teljesítettük, hibázhattunk működésünkben, le hogy akaratunk mindig jó volt, arról a kongressust biztosíthatom.
Bokros Károly : T. Kongressus ! En is hozzájárulok Gundel János ur szavaihoz, köszönöm a nyugdíj egyesület nevében az irántunk tanúsított jóságot. (Elénk éljenzés.)
Dr. Benedek János: I . Kongressus! Két indítványom van, melyet Írásban is he fogok adni.Mi debreczeniek ugyanis megtettük a városi hatóságnál. a főkapitányságnál és pénzügyigazgatóságnál a kezdeményező lépéseket arra, hogy ezen állapotokon, melyek az egész ország szállodásainak és vendéglőseinek sérelmét képezik, segítsünk.Egyik legnagyobb sérelem a záróra. Mert e tekintetben Dehreczenben oly anomalia uralkodik, hogy az teljesen tűrhetetlen. Lépésünknek azonban semmi eredménye nem lesz. Indítványom ennélfogva az, kéressék fel a végrehajtó bizottság, hogy ez irányban a törvény- hozáshoz memorandumot intézzen, mondassák ki az egész országra vonatkozólag az egységes záróra, vagy annak végleges eltörlése. (Elénk éljenzés.)A második indítványom vonatkozik arra a tulmagas rendőri díjra, melyet nemcsak Dehreczenben, hanem országszerte mindenütt szednek az iparosoktól. Elvégre is a rendőrség nem azért áll fenn, hogy a korcsmákra vigyázzon, és ha felvigyáz, nem a korcsmák érdekében teszi ezt, hanem a közrendészeti feladatokat végzi, az pedig minden állampolgárnak kötelessége, hogy az e folytán felmerülő költségekhez hozzájáruljon, s igy az ebből származó költségek ne csak a vendéglősök, hanem az egész lakóság egyenlően eloszlott terhét képezze.Különben a jövedelmi adóval túlságos mértékben megterhelt szakiparosok annyira ki vannak merülve, hogy nem képesek nagyobb terheket viselni. Tehát a törvény- hozástól. vagy a helügyminisleriumlól kell rendeletet kieszközölni arra, hogy a törvényhatóságok ilyen túlságos módon ne zsarolják a vendéglősöket.Indítványom tehát az, hogy ezen kongressus végrehajtó bizottsága hizassék meg azzal, hogy ebben az irányban is belátásához képest a minisztériumhoz intézendő kérvénvezéssel. illetőleg a megfelelő lépések megtételével. (Elénk helyeslés és taps).
E ln ö k : En legczélszerííhhnek tartom, ha még egyszer újólag a helügyministeriumhoz fordulunk e tekintetben. Tényleg a záróra majdnem minden városban más. Nálunk a fővárosban a koresmárosok 1 óráig tarthatják nyitva üzleteiket; a kávésok reggelig.Most is van benn egv kérvénvünk a minisztérium- nál, melyben kértük, a záróra teljes eltörlései, de hogy lesz-e sikere, az a jövő titka.A rendőri dijak is minden városban másként vannak megállapítva. Méllóztassanak erre vonatkozólag az egyes helyekről a sérelmeket a végrehajtó bizottságnak írásban bejelenteni.
W eisz Mátyás a miskolczi vendéglősök nevében irás-



10 A b u dapasti S zá llodások , V endéglősök  és K o rcsm áro so k  Ip a r lá rs u la lá n a k  É rte s ítő je . 5. szám .bon ad be inditvíinvt, mely a végrehajtó bizottsághoz uta- sit tátik.
Elnök felhívja a kongressust, hogy végrehajtó bizottságot válasszon. , . . . . .A kongressus végrehajtó bizottságába kozfelkialtas-sal megválasztattak: ,Elnöknek: Gumiéi János, lelkes eljenzessel, Alel-nöknek: Wirth Eerencz. „Bizottsági tagoknak: id. Kammer Ernő. (duek Frigyes, Kommer Eerencz, Stadler Károly, Koch József, Förster Konrád, Prindl Nándor, Kern Eerencz, Mehringer Rezső, Morbitzer Lőrincz, Blaschka István. Hermann Eerencz, Bokros Károlv, Nősek Ignácz, Sperl Elóris, .Petz Károly, ifj. Ács Károlv, Poppel Miklós, l)r. Solti Ödön, Budapestről. Privárv Pál. Juranovics Eerencz Szegedről, Hauer Bertalan, Dr. Benedek János Debreczenből. Salkház

József Komáromból, Weisz Mátyás Miskolczrol, Szil- vássy Géza Aradról, Heinczmann János Szombathelyről.
"E lnök felolvassa a végrehajtó bizottságnak névsorát és felszólítja a megválasztottakat .nyilatkozzanak, elfogadják-e a kongressus által rájuk ruházott tisztséget.A választás ellen senki fel nem szólalván, az érvényesnek tekintetik.

E ln ö k : T. Kongressus! A legközelebbi kongressust Szombathelven kellene megtartani. Azonban a szombat- helyi kiküldött táviratot kapott, mely szerint nem hatalmazzák fel arra. hogv a kongressushoz meghívást intézzen. S minthogy a nyugdí jegvesület jövő évi közgyűlése Nagyváradon fog megtartatni, bátor vagyok javaslatba hozni, hogv a jövő évi kongressus helyéül szintén Nagy-váradot méltóztassanak kijelölni, megjegyezvén, hogy az időt vagvis a napot a végrehajtó-bizottság fogja megállapítani.A kongressus élénken helyesli az elnök javaslatát, egyhangúlag Nagy-váradot jelöli ki a legközelebbi kon- gressus színhelyéül.
E lnök: ezek után köszönöm szeretett kartársaimnak itt tanúsított kitartását; köszönöm iparunk nevében, hogy szívesek voltak a kongressuson megjelenni, s egyúttal felkérem Önöket szíveskedjenek iparunk érdekeit ezentúl is melegen szivükön hordani.A kongressust ezennel bezárom. (Hosszan tarló éljenzés és taps.)

Ipartársulati ügyek.
Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten. 1898. évi május hó 20-án a «Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata» választmányi üléséről.Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Eerenez alelnök. Hermann Eerencz pénztárnok, Kammer Ernő tiszteletbeli elnök, Mehringer Rezső, Blaschka István. Gli'ick Frigyes, Steinbeisz János, Prindl Nándor, Kommer Eerencz. Petanovits József, Förster Konrád, Wilburger Károlv, Kern Eerencz választmányi tagok.Igazoltan hiányzottak: Illits József, Fttrst Tivadar, Nősek Ignácz, Schnell József, Stadler Károly választmánvi tagok.Elnök megnyitja a választmányi ülést s jegyzőkönvv hitelesitőkül felkéri Steinbeisz János és Mehringer Rezső urakat.Szomorú kötelességet teljesít, midőn id. Karikás Mihálynak. Budapest egyik általánosan ismeri és kedvelt vendéglősének elhalálozásáról megemlékezik.Indítványozza, hogy a választmány jegyzőkönyvileg fejezze ki sajnálkozását. Az elhunyt családjához pedig intézzen részvétiratot.

Elfogadtatott.Továbbá sajnálkozással tudatja, hogy az «Oester- reichischer Gastwirthe Verband* elnöke Wieninger Jó zsef, a ki mindig szívélyes viszonyt tartott fenn a magyar vendéglősökkel, szintén elhalálozott.Indítványa az, hogy a választmány az Osztrák vendéglősök szövetségéhez is részvétnyilatkozatot intézzen.Elfogadtatott.Kern Eerencz, választmányi tag szót kérve, előadja, hogy tudomása szerint a vendéglősök nesztora s az ipartársulat egyik legrégibb tagja Kommer Antal ur ina érte el 80-ik születésnapját. Indítványozza, hogy a választmány az ünneplő családot ez alkalomból küldöttségileg üdvözölje. Helyesléssel fogadtatott.Gundel János elnök mint az említett családnak egyik tagja megköszöni a szives megemlékezést és felkéri a a választmányt, hogv az üdvözlet átadásával őt bízza meg.Elfogadtatott.I. Napirendre térve, felolvastatott az 1898. évi április hó 7-én, valamint az április hó 18-án tartott választmányi ülésről felveti jegyzőkönyv is. Mindkét jegyző- köny tudomásul vétetvén, hite esittetett.II. Előterjesztetett:
a) ifj. Kammer Ernő levele, melyben az bejelenti, hogy az ipartársulat kötelékéből kilép:ó) az iparkamarai választásokra vonatkozó felhívás melynek következtében az ipartársulat részéről újból Stadler Károly ajánltatott és meg is választatott;
c) a pesti hazai első takarékpen-jtár értesítése, mely szerint a 3792 számú 100 frfos 4°/0-al kamatozott kötvény f. é. október hó 1-ére kisorsoltatok;d) a budapesti pénzügyigazgatóság átirata, melyben aziránt tudakozódik, hogv mi különbség van a bodegák és a korcsmák iparüzeme között;e) végül az önnálló vámterület érdekében alakult nagybizottság felhívása.A választmány ezen előterjesztéseket tudomásulvéve :ifj. Kammer Ernő ur bejelentését nem veszi tudomásul, hanem őt felkérné határozza, miszerint az ipar- társulatnak ezentúl is tagja maradjon.Stadler Károly urnák újból történt megválasztása fölött örömét nyilvánítja.A hazai takarékpénztár értesítésére elhatározza, miszerint a kisorsolt kötvény árán isinél egy hasonló kötvény vásárolandó.A pénzügyigazgatóságnak adandó válaszban kiemelendőnek mondja azt, miszerint a bodegák nemcsak, hogv teljesen korcsmaszerttleg gyakorolják az italmérést, de sok tekintetben még előnyben is részesülnek.III. Elnök jelentési tesz a f. hó 12-én Debreczenben megtartott országos nyugdijegyesületi kongressusról és a f. hó 13-án ugyanott megtartott III. országos magvar vendéglős kongresszusról s lelkesedéssel szól a debreczeni szaktársak részéről tapasztalt rendkívüli vendégszeretetről és előzékenységről, melylyel azok a Debreczenben összegyűlt szaktársakat tulhalmozták.Indítványozza, hogy a választmány intézzen az ipar- társulat nevében köszönő átiratot a debreczeni ipartársulat elnökségéhez ; az átirat szövegét egyúttal elő is terjeszti.A választmány a debreczeni szaktársakat zajosan éltetve, az elnök jelentését tudomásul veszi s annak in ditványát általános helyesléssel fogadván, az elküldendő köszönő iratot a bemutatott szöveggel helyesnek találja.Elnök ezen ügygyei kapcsolni bán felkéri a választmányt, hogy az ipartársulat közgyűlése által az országos nyugdijegyesület alaptőkéjének gyarapítására engedélyezett ötezer forintot most már az ipartársulat pénztárából kiulalvánvozni szíveskedjék. Nézete szerint legczél-



j .  szám A b u d a p e s ti  S zá llo d áso k , V endéglősök  és K o rc sm á ro so k  Ip a r lá rs u la tá n a k  Érlesi,őj< 11szerübb volna az ötezer forinton értékpapírokat vásárolni s azokat a nyugdijegyesiilet igazgatóságának átengedni.A választmány az ötezer forintot kiutalványozza s annak átadását az elnök javaslatához képest elhatározza.Elnök ugyancsak ezen ügygyei kapcsolatban felkéri a választmányt, hogy a nyugdijegyesiilet föllendülése érdekében, kiki a maga üzleti körében mindent elkövessen, hogy az érdekelt egyének a nyugdijegyesiilelbe belépjenek. Hogy ez irányban a választmány jó példával já rjon elől, indítványozza, miszerint a választmány minden egves tagja belépjen a nvugdijegyesiiletbe.Glück Frigyes szintén a nyugdijegyesiilet iránti lelkesedésre serkenti a jelenlevőket, kérvén, hogy minél szélesebb körben keltsék fel a nyugdíjügy iránti érdeklődést és emeljék annak életképe -ségél.Kénytelen azonban sajnálkozását kifejezni a miatt, hogy a budapesti ipartársulat elnökét nem választották be a nyugdijegyesiilet igazgatóságába, mert szerinte előbb- utóbb létrejön a  vendéglősök országos szövetsége s akkor valamennyi szakbavágó intézmény annak kiegészítő részét lógja csak képezni, s minthogy annak központja csak Budapest lehet, igy ő el sem képzelheti, hogy a budapesti ipartársulat elnöke ne legyen tagja a nyugdijegye- sület igazgatóságának; kívánsága tehát az, miszerint módot kell keresni, hogy az elnök az igazgatóságba bejusson.S minthogy éppen az elnök úgy a nvugdijegyesületi kongressus, valamint a 111. országos magyar vendéglős kongressus érdekében fáradhatlan iigybuzgóságol s azonkívül nagy áldozatkészséget tanúsított, el nem mulaszthatja indítványozni; szavazzon a választmány az elnöknek ezen eljárásáért hálás köszönetét.A választmány az elnököt lelkesen megéljenzi s részére jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.Egyúttal az elnök indítványához képest elhatározza, hogy a nvugdijegyesiiletbe a választmány minden tagja a minimális 300 Irinyi nyugdijösszeg biztosítása mellett ezennel belépjen, miért is a jelen nem lévők ezen határozatról értesitendők.A jelenlévők közül belépésre azonnal jelentkeztek Gundel János elnök, Wirth Ferencz alelnök, id. Kammer Ernő liszt, elnök, Glück Frigyes. Kommer, Ferencz, Pe- tánovits József, Prindl Nándor, Blaschka István, Kern Ferencz, Körster Konrád, Mehringer Bezső, Steinbeisz János. Wilburger Károly választmányi tagok.Ugyancsak a kongresszus ügyben még felkéri elnök a választmányt, hogy a gyorsírók díjazása czimén felmerült 25 Irinyi és 2 frt egyébb költséget összesen tehát 27 forintot az iparlársulal pénztárából kiutalványozni szíveskedjék.A választmány a 27 forintnyi költséget megszavazza.IV. Elnök felemlíti azt, miszerint annak idején már bejelentette a választmánynak, hogy a szállodások nemzetközi egvesületét, — a múlt évben Hamburgban tartott közgyűlésük alkalmával meghívta volt egyik közgyűlésük megtartása végett Budapestre. Az egyesület e meghívást nagy lelkesedéssel elfogadta, s minthogy ez évi közgyűlését Stuttgartban tartja meg, szükségesnek véli a meghívásnak ismétlését, teliál felhatalmazási kér erre annál is inkább, mert hazafias dolgot vél cselekedni és Budapest székes-főváros érdekében levőnek tartja azt, ha az egész külföld szállodásaiból alakult óriási testület idejön kögyülését tartani és alkalma nyílik néhány száz idegen szállodásnak Budapestet megismerni ami az itteni idegen forgalom emelésének nem csekély hasznára leend.Helyesléssel fogadtatván, az elnök a meghívás megújítására" felhatalmaztatott olyformán, hogy az egyesület közgyűlését 1899-ik évben Budapesten tartsa.VI. Elnök előadja, hogy a járdafoglalásról alkotott fővárosi hatósági szabályrendeletnek a belügyministerhez történt felterjesztése alkalmával tévedésből egy, a közgyűlés által el nem fogadott rendkívül terhes megszorítá

sokat tartalmazó szabályrendelet expeditiáltatván a miniszter ezt hagyta jóvá. Küldötlségileg felkérendő volna a nagymélt. belügyminisler ur a régi járda foglalási szabályzat érvénybe helyezésére és arra is, hogy az iparlársulal kérelme folytán, a székes főváros törvénnyhatósága által a vendéglői záróóra eltörlése tárgyában alkotott és hozzá föl,erjesztett szabályrendeletet is jóváhagyni kegyeskedjék.Helyesléssel fogadtatván a folyamodvány megszerkesztésére a jelenlevő ifj. Ács Károly társ. ügyész ur felkéretett.A nagymélt. belügyminiszter úrhoz menesztendő küldöttségbe pedig Gundel János elnök uron kívül még Kammer Ernő. Kommer Ferencz, Glück Frigyes, Patanovits József és Wilburger Károly urak választattak meg.VII. Előterjesztettek a segély iránti kérvények.A választmány a folyamodók közül özv. Tonath Károlynénak, minthogy ily nevű tagja az ipartársulatnak soha sem volt, segélyt nem engedélyezhet,özv. Fölsz Ferenezné részére az eddigi 2 frt havi segélyt 1898 év végéig engedélyezi.VIII. Ifj. Ács Károly társulati ügyész jelentést lesz korábbi megbízatásából kifolyólag a Frohner-lele hagyatéki ügyben s előadja, hogy a pinezéregyesület javára hagyományozott ötezer forintnyi összeg bírói letétben van, s az erre vonatkozó végzés jogerőre emelkedése után az egyesületnek ki fog utalványoztatok fentartván az ipartársulatnak felügyeleti joga.Köszönettel tudomásul vétetett.főbb tárgy nem lévén napirendben, a választmányiülés befejeztetett.Kmf. — Jegyzetle Poppel Miklós ti kár.
K ü l ö n f é l é k .

A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmá- 
rosok ipartársulata f. évi május hó 20-dikán tartott választmányi üléséből kifolyólag a következő átiratot intézte a debreczeni szállodások vendéglősök stb. ipartársulatához:

A debreczeni szállodások, vendéglősök stb. ipartársulata 
tekintetes Elnökségének

Debreczenbcn.
Mélyen tisztelt Elnökség!Midőn a budapesti iparlársulal kiküldöttei a most már mindnyájunk örömére megalakult országos nyugdijegyesiilet szervezési munkálataiban való segédkezés miatt, másrészt pedig a Ill-ik országos magyar vendéglős-kon- gressus megtartása és sikeres munkálkodása érdekében Debreczen városába sietlek, a kongressus előzményei után végtelen jóleső meglepetés volt reájuk nézve oda- érkezésük pillanatában a debreczeni szaktársak állal előkészített nagyszerű fogadtatás.Az a szeretetteljes vendéglátás, az a rendkívüli Iigyelnietesség pedig, melynek kiküldötteink egész ott időzésük alatt minden tekintetben osztályosai voltak, nekik soha nem felejthető kedves emléküket képezi, ipartársulatunkat pedig a mélyen tisztelt debreczeni szak- társakkal szemben igaz elismerésre, sőt hálára kötelezte.De meg vagyunk győződve arról is, hogy nemcsak a budapesti, hanem magyarországi összes szaklársaink elismeréssel és hálával adóznak mélyen tisztelt debreczeni szaktársainknak első sorban azért, mert ajtót nyitottak nagyjelentőségű tanácskozásaink számára és lelkesedéstől, ügybuzgóságtól kisért hasznos támogatásuk által lehetővé



12 A B u d ap esti Szállodások , V endéglősök  és K o rc sm á ro so k  Ip a r tá r s u la tá n a k  É r te s ítő je . 5. szám .tették egy országra szóló, czéljaiban megbecsülhetetlenül üdvös s a magvar iparosok életében eddigelé ismeretlen uj intézmény megalkotását.Másrészt, mert a Ill-ik országos magyar vendéglős- kongressus kérdését dicséretes előzékenységük által megoldásra juttatva, áldozatkészségükkel egyúttal módot nyújtottak arra is, hogy a vendéglős-iparra nehezedő súlyos bajok miatt még az 1896. évi budapesti országos kongres- suson felhangzott panaszokra vonatkozó kormányhatósági leiratok is tárgyalhatok voltak s az ebhői kifolyólag szükségessé vált újabb intézkedések is meghatároztalak.Midőn tehát Önök két irányban is messzeható nagy szolgálatot tettek a szakbavágó iparűzők összességének s ezért méltán számíthatnak mindnyájunk őszinte tiszteletére és határtalan nagyrabecsülésére, fogadják ugyanakkor ipartársulatunk nevében köszönetünk. és hálánk kifejezését rokonszenvükért, barátságukért, melylyel kiküldötteinket megtisztelni szívesek voltak.Kelt Budapesten, 1898. évi május hó 20-án.
A választmány.A »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok 

ipartársulatau által az országos nyugdíj-egyesület alapja javára felajánlott 5000 frtra vonatkozó határozatot Gundel János ipartársulati elnök a debreczeni kongressus alkalmával a következő beszéd kíséretében jelentette be:
Tisztelt Kongressus!Az a nagyjelentőségű intézmény, mely évekkel ezelőtt még csak képzeletünkben élt. de a melynek szükségét mint forró vágyat régóta éreztük, ime végre megszületett, hogy Messiásként üdvözölhessék munkaképtelenné lett, szűkölködő szaktársaink.Lehetett volna-e ma, midőn a létért való küzde- lem nvian buknak cl, és annyi áldozatot követelkülönösen a mi nehéz válságokkal küzködő iparunk, lehetett volna-e nemesebb, üdvösebb és nagyobb feladatot megoldani, mint a milyen országos nyugdíj- egyesületünk szervezésének és életbeléptetésének kérdése volt.Örök hála fogja érni azokat, a kiknek humánus gondolkozása a nyugdíjintézmény eszméjét felszínre vetette; áldás és szeretet kisérje azokat, a kik ez egyesület megalkotásának nagy munkájában részt vettek.
Tisztelt Kongressus !A budapesti vengéglosök ipartársulata mindenkor őrömmel csatlakozik a nemes, a jóravaló, törekvésekhez; készséggel veti magát alá minden üdvös munkálkodásnak és lelkesedéssel áldoz a közjóért, de különösen akkor, ha szerencsétlenségbe jutott szaktársaink segítéséről van szó.Lelkesedéssel karolta fel a nyugdíjügyet is, midőn annak alaptőkéjéhez f. évi márczius 22-én tartott rendes évi közgyűlésében az ipartársulat vagyonából ötezer forintot szavazott meg abból a czélból, hogy az egyesület élet- beléptetését elősegítse.Midőn az erre vonatkozó közgyűlési határozatot jegyzőkönyvi kivonat alakjában ezzenel a t. kongressus elé terjesztem, kötelességem hangsúlyozni azt, hogy ez összeget ipartársulatunk az egyesület alapszabályainak 91-ik szakaszára támaszkodva szavazta meg, tudniillik hogy

az egyesület netán bekövetkezhető feloszlatása esetén ezen felajánlott tőke-összeget visszakapja.Üdvözlöm az egyesületet ipartársulatunk nevében és. Isten áldását kérem felvirágzására.A szállodások, vendéglősök, kávésok, pinezérek és. kávéssegédek országos nyugdíj egyesületének a folyó évi május hó 11-én Debreczenben tartott szervező kongres- susán az igazgatóság* következőleg alakíttatott meg:
Elnök: Stadler Károly.
Alelnökök: Nérey Dezső, Bokros Károly.
Igazgatósági tagok: Glück Frigyes, Kommer Ferencz,. Petanovics József, Sverteczky Gáspár, Drechsler Béla,. Prindl Nándor, Steuer Sándor, Sztanoj Miklós, Lőrincz Elek, Gaál Andor, Mitrovácz Adolf, Ólmosi József.
Felügyelő bizottság:Z. Rendes tagok: Francois Lajos, Löwenstein Nándor,. Mehringer Rezső, Páris Vilmos, Glaser Fülöp, Lantos. Lajos.
Póttagok: Koch József, Sturm József, Neumann Károly.
Alapitó tagokul beléptek és az alapítványi össsze-geket azonnal lefizették: fo rin tA kőbányai első magyar részvényserfőzde 1000.—Gundel J á n o s .............................................................  200.—Stadler K á r o ly .............................................................  200.—Glück F r ig y e s .............................................................  200.—Mattoni és W ille e z é g ......................................  200.—Kommer F e r e n c z ..................................................... 100.—Kammer E r n ő .............................................................100.—Juranovics F e r e n c z ..............................................100.—Hauer B e r t a l a n ..................................................... 100 —Drechsler B é la ............................................................. 100.—Bokros K á ro ly ..............................................................100.—Nagy G á b o r ............................................................. 100.—Pelzmann F e r e n c z ..............................................100.—Sverteczky G á s p á r ..............................................100.—Dózsé D ö m e ............................................................. 100.—Alapitó tagokul jelentkeztek továbbá :Törley J ó z s e f .............................................................  500.—Francois Lajos ...................................................... 200.—Sperl F l ó r i s .............................................................1(H).—Ifj. Freiszleder N á n d o r ......................................100.—Dorfol Károly, K a s s a ..............................................100.—Seress Márton, K a s s a ..............................................100. —Szálassy Alajos, K a s s a ...................................... 100.—

a in o v u v  v i iu iu s ,  iv a s s a  Östreicher Samu Debreczen 1 0 0 .-1 0 0 .-1 0 0 .-2 0 0 .-Székási Szaczelláry György Reiner Adolf Szimon IstvánHeidsieck Charles, rheimsi pezsgőgyáros ezég később meghatározandó összeggelA szakegyesttletek saját alaptőkéjükből következő összegekkel járultak a nyugdijegylet alaptőkéjéhez:Budapesti szállodások, vendéglősök és korcs-márosok ipartársulata......................................  5000 —Budapesti pinczér-egylet persely gyűjtései
ed d ig e lé .................................................... 1500.—Ujólag fe la já n lo tt .....................................................  5000 —
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Szatm árról..............................................Miskolczi pinczér-egylet..............................Nagyváradi pinczér-egylet már befizetettújólag fe la já n lo tt .............................................Mármarosszigeti pinczér-egylet .Aradi p in czér-egylet......................................Aradi vendéglősök ipartársulata később meghatározandó összeggel ..............................S . A. Újhelyi pinczér-egylet . . . .Kolozsvári pinczér-egylet..............................Az országos központi takarékpénztárbanfolyó számlánkon van az 1898. évi má jus hó 1-ről kelt kimutatás szerint .összegezve nyugdíj-egyletünk vagyonát:I. Folyó sz á m lá k .............................................II. AlapítványokIII. Szakegyletek hozzájárulásai .Összesen .

5000.1800.500.
2888.—3800.—2000.—1000.—540.—300.—

952.—105.500.
800—591,14

3896.523896.524600.—31776.4440272.96
F o rrá s  fü rd ő  a Puszta Szt. Mihályon létesült Almássy telepen.A természet kivételes adományait alig lehetne okosabban, dicséretesebben, de egyszersmind nagyobb áldozat- készséggel az emberiség javára felhasználni, mint a hogy ezt Ujvárv Ignátz dr. cselekszi a telkén felfedezett forrásvízzel.Gyönyörű platánok és topolyfáktol árnyalt tágas cze- ment medenezébe zárja a forrás vizet, — a legpompásabb uszodát varázsolván elő a nyári lakók részére.Azonkívül meleg fürdőket is készíttetett, villanyozással és másságéval berendezve.Mi több a világhírű Kneipp-kúrát is meghonosítottaA fürdő környékét díszfákkal ékes park övedzi, s •benne csinos khinai kioszkban lelik fel a fürdőzők a legkívánatosabb frissítőket.Tekintve már most a jó vasúti közlekedést, mely ■odáig vezet, az Almássy-telep a főváros közvetlen közelében lévő nyaraló helyek egyik legkellemetesbjének mondható.

Három nyelvtan. G it t e k  Frigyes a «Pannonia-szálló» tulajdonosa S o m o g y i  Ede segítségével három kitűnő kis nyelvtant szerkesztett pinezértanulók számára, másodsorban a nagyközönségnek is. A könyvecskék szerkesztésénél az lebegett a szerzők szeme előtt, hogy a nagyob- bára németül beszélő pinezértanulókat megtanítsák főleg •a magyar nyelvre, aztán a franczia és az angol nyelv ismeretére. Az intenczió tehát mindenesetre elismerésre méltó, s ugyanezt mondhatjuk a könyvecskék tartalmáról s kiállításáról is. Minden egyes kötet tulajdonképpen útmutatás a legszükségesebb tudnivalók gyors és könnyű •elsajátítására, a mindennapi életben előforduló szavak, szólásformák és mondatok jegyzéke. Nem fejteget sokat,

nem fárasztja el a tanulót sok szabály betanulásával, egyenesen a tárgyra tér át, főgondja a helyes beszédnek mentül rövidebb idő alatt való megtanítása. A kötetek háromnegyed része szótárból és beszélgetésből áll és mivel a szavak, beszédformák főként arra vannak tekintettel, hogy a pinezér az idegennel érintkezhessék, magától értetődik, hogy ezek a könyvecskék nemcsak a pinezérnek, hanem az idegenbe menőknek is megbecsülhetetlen szolgálatot tesznek; mert hiszen bárhova is megyünk idegenbe, az érintkezés nagyon meg van könnyítve, ha a vendéglő, szálló személyzetével meg tudjuk értetni magunkat. Három-négv hét elegendő, hogy a könyvecskékből a szükséges tudnivalókat magán utón is megtanuljuk A bárom kis kötet kiállítása mintaszerű. Ha utón vagyunk minden nehézség nélkül zsebben hordhatjuk, hogy kellő esetben a szükséges felvilágosítást azonnal megkaphassuk. Egv-egy kötet ára 80 kr. Megjelentek Singer és Wolfner könyvkereskedésében.
MATTONi^

legtisztább égvényei

SKÜMWU-W
legjobb asztali- és üdítő ital,

kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- es holyaghu- 

rutnál.

Mattoui Heurik, Karlsbad és Budapest.

jKltöaS gyógy-éa élvezeti víz; emeli az étvá r̂yat, elfi-j 
mozdítja az emésztést, Üdít és élénkít. 

Kizárólagos szállítók

IMATT0NI ÉsWILLE, BUDAPEST.

H I R D E T É S E K E T
a tá rsu la t titká rsága

Budapest, IV., Himzó-uteza 1. sz.vesz fel.
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XÁkffcXXi

l a p i t t a t  o t t  l Q O 2 - b  e  n .

Kelengyék és szálloda-berendezések.

Kunz József és Társa
magy. kir. szab. nagykereskedők

Elsőrendű

v á sz n ak  é s  a sz ta ln e m ü e k ,
kész fehérnemüek,

szőnyegek és függönyök
nagy raktára.

B U D A P E S T ,  
Erzsébet- és Deák Ferencz-tér

szögletén.

ELSŐ' MAGYAR RESZVENYSERFÖZÖDE
r r  9

B U D A P E S T — K Ő B Á N Y Á N
Városi iroda: VIII. kerület, ESZTERHAZI-UTCZA 6. szám.

-> j a n i j a :

ászok, király, márcziusi v ilá g o s , márczinsi s ö té t  „bajor mód“, udvari 
„pilseni mód“, k étszeres márcziusi v ilá g o s  és  s ö té t, v a la m in t  

bak-söreit.
E z e n  a le g ja b b  te c h n ik a i  b e r e n d e z é s e k k e l f ö ls z e r e l t  s e r f ő z d é n k n e k  é v i 
g y á r tá s i k é p e s s é g e  4 0 0 , 0 0 0  h e k to l i t e r  és  a z  é v e n k é n t i  e la d á s  c i r c a  
3 0 0 ,0 0 0  h e k to l i t e r t  te s z e n . A z  o r s z á g  m in d e n  r é s z é b e n  s ö r r a k t á r o s o k  
á lta l v a g y u n k  k é p v is e lv e ; n a g y o b b  r a k t á r a in k  A ra d - ,  S z e g e d - ,  M is k o lc z - ,  
K o lo z s v á r - ,  N a g y v á r a d ,  N y í re g y h á z a - ,  T e m e s v á r -  é s  D e b r e c z e n b e n  

v a n n a k .



5. szám . A b u d a p e s ti Szállodások , V endéglősök  és K o rcsm á ro so k  Ip arts irsu la tá im k  É r te s ítő je . 13

43
W W  Wd

43-OKA M

i -á á  *8

-«*>a
43

**»
-O k -AAA-̂-r̂

LOWENSTEIH M. (MIHÁLY)
c z é g t u la jd o n o s  L Ö W E N S T E IN  F. NÁNDO R

cs. és kir. udvari szállító, József föherczeg Ö cs. és kir. fensége és Fülöp Szász Coburg Gothai 
herczeg Ö kir. fensége udvari szállítója.Főüzlet:

IV., Vámház-körut 4. (azelőtt Eskütér)
Fióküzlet

IV., K is h id - u t c z a  7.

ajánlja nagy rak tárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb minőségben; bel- és külföldi sajtokban, hús, hal, 
főzelék- és gyümölcs-conservekben, csokoládé, franczia és magyar cognacban és pezsgőben, 
angol és franczia különlegességeket finom konyhák részére; főző bort: Madeira, Marsalla, Sherryt.

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

£l
-e»» Kívánatra árjegyzék bérmentve. Kívánatra árjegyzék bérmentve.

P E Z S 6  04
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L O U I S  F R A N C O I S  &  C o .
P R O M O N T O R .
11 11 II

44

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

Lissabon 1890. H o rs C o n co u rs  és 
NAGY DIPLOM

Temesvár, nagy arany-érem .

Auszeichnungen:
Paris 1889. SILB. M EDAILLE 

Nizza Í890. GOLD. M EDA ILLE 
Lissabon 1890. H o rs  C o n c o u rs  u n d  

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse gold . m edaille

»»»>>»
11 t i 11

F ő k é p v is e lő k :  —  G e n e r a l - V e r t r e t u n g :

R U D A  és B L O C H  M ÁN N
B U D A P E S T ,  A k a d é m i a - u t e z a  1 6 .
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i i iu m i in n  MOl KO- es k ö n y v n y o m d á ja  B udapest VII., dob ín y -u te z a  6.


	05

