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K o n g r e s s u s i  ü g y e k .A folyó év május havában Debreezeuhen tartott országos magyar vendéglős kongressus végrehajtó bizottsága Gundei János elnök meghívása folytán folyó hó 11-én Budapesten, az «István főherczeg» szállodában tanácskozásra gyülekezvén, a kongressuson felhangzott panaszokat és kívánalmakat a in. kir. pénzügyi, kereskedelemügyi és közoktatásügyi miniszterekhez külön-külön intézendő kérvényhee foglalta össze.A pénzügyminiszterhez intézett kérvényt a kongressus nevelten a végrehajtó bizottság küldöttsége iölvó hó 22-én adta át a miniszternek a képviselőházban.A küldöttséget — mely Gundei János kongressusi elnökből és id. Kammer Ernő, Kömmel* Kerencz, Prindl Nándor, Koeh József, Pecz Károly, Bokros Károly, Jura- novics Ferencz (Szeged), Weisz Má'yás (Miskolcz) kongressusi tagokból állott — Kaik Miksa országgyűlési képviselő vezette a miniszter elé s bemutató beszédében felemlité, miszerint a vendéglősök panaszait és kérelmeit szóbelileg már tudomására juttatta ő excellentiájának, de ismét felkéri azoknak megszivlelésére, mert ez az ügy nemcsak tömérdek adófizető érdekeit, hanem közvetve az államkincstár érdekeit is érinti. Különösen arra kérte a minisztert, hogy a vendéglős ipart érintő törvényjavaslatok kidolgozásánál vendéglős szakférfiakat meghallgatni és azoknak a véleményét figyelmére méltatni szíveskedjék.Ezután még Gundei János, mint a végrehajtó bizottság elnöke és Weisz Mátyás miskolezi vendéglős adták elő a vendéglősök sérelmeit.A pénzügvminisler ur ő excellentiája a küldöttséget igen barátságosan fogadta és kijelentette, hogy egy ilyen törvényjavaslaton éppen most dolgoznak a pénzügyminis- leriumban. De a törvényhozás mai viszonyai közöli nem mondhatja meg, hogy a javaslat a képviselőháznak ebben az ülésszakában tárgyalás alá kerülhet-e. Megígérte azonban, hogy a vendéglős-iparra vonatkozó dolgokat alaposan átvizsgálja és hogy a jövőben a vendéglős-ipart érintő kérdésekben a szaktanácskozásokhoz a budapesti .és vidéki iparlársulatok kiküldötteit is meghivatja. Gundei Jánost, mint a kongressus elnökét, mindjárt fel is szólitolta, hogy annak idején négy ilyen szakférfiút jelentsen be. Végül arról biztosította a küldöttséget, hogy segíteni óhajt a vendéglősök panaszain, mert czélja a hanyatló vendéglős-ipar emelése. Ezután igen szívélyesen búcsúzott el a küldöttségtől, melynek tagjai a minisle'* nyilatkozatait élénk éljenzéssel fogadták.

A kongresszus nevében átadott kérvénv ekként szól :Nagyméltóságú Pénzügyminiszter Gr!Az 1896. évben Budapesten tartott országos magyar vendéglős kongresszus megbízásából és annak nevében Nauvinéltóságodhoz intézett kérvén vünkre a lő.993 98 számú magas rendelettel kaptuk meg a válaszl.A kongresszus végrehajtó bizottsága a rendeletben foglaltakat — saját véleményes jelentésével együtt az e tárgyban 1898. évi május hó 12-ére Dehreczenhe egybehívott harmadik országos magyar vendéglős kongresszus elé terjesztette.A dehreczeni kongresszus a rendelet első pontjában foglalt ama kijelentést, mely reményt nyújt arra nézve, hogy az állami italmérési törvény revíziója alkalmával az 1896. évi országos magyar vendéglős kongresszus által megjelölt irányban esetleg módosítás várható, örömmel és Nagyméltóságod iránt hálával eltelve vette tudomásul.Azonban mélyen lesújtva s a vendéglős ipar jövője fölött való kétségbeeséssel fogadta a rendelet legnagyobb részét, mert a benne foglaltakból meggyőződött arról, hogy az 1896. évi országos magyar vendéglős kongresszuson élénken kifejezésre jutott és a Nagyméltóságodhoz intézett kérvényünkben világosan feltárt alapos panaszaink ezúttal sem talállak meghallgattatásra. iparágunkat veszélyeztelő súlyos hajaink, melyeknek elhárításától vártuk a jelen válságos helyzetből való szabadulást. — megint csak nem nyerlek megoldást.A vendéglős ipart veszélyeztető jelenségek pedig azóta is nőttön-nőttek. A vendéglő üzletek gombamódra való elszaporodása megfosztja ezt az iparágat tisztességes jellegétől, mert az italmérési engedélyek határtalan osztogatása által keletkezett erőszakos verseny folytán iparágunk a közegészségügynek is kiszámi Ihatatlan kárára — szennyes üzérkedés tárgvává sülved.A székes fővárosban már is beállott az a romlásra valló állapot, hogy a vendéglős ipar terén — az elsőfokú iparhatóságoktól kikerült igazoló végzések tanúsága szerint — az 1897/98. években több mint 800 üzletvállozás történt. S bármily irányban, akár helyiség változtatás, akár tulajdon csere által történt e sok változás, e nagymérvű hullámzás mégis csak fényes bizonysága annak, hogy a mai italmérési rendszer mellett a legtöbb vendéglő csak ideig-óráig élhet.A korlátlanság folytán könnyen megszerezhető engedély kísérletezésre csábítja egyrészt a jóhiszemííleg eljáró szakavalatlanokat, másrészt pedig módot nyújt a gonosz spekulatióra. Mindkét esel mélyen aláássa a vendéglős ipar repulaliójál és mindenik a közönség nagy leíró-
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sodásával jár, mihamar fel is idézi ez utóbbinak elegedet
játszák.A székes-fővárosban tapasztalt elszomorító állapothoz járul a súlyos panaszoknak az a kifogyhatatlan sokasága, melyek a folyó évben Debreczenben tartott országos kongresszuson, hazánk minden részéből összesereglett vendéglősök ajkairól — elkeseredettségtől áthatott előadásában -  elhangzottak.Ennek következménye, hogy a debreczeni kongresszus nem nyugodhatott meg Magyaroszág mintegy tizenötezer vendéglősének jelen mostoha sorsában, hanem megbízatásához híven feladatává tette, hogy törvényes utón megtesz minden lehetőt helyzetünk javítása érdekében.Ez késztet bennünket arra, hogy újból Nagyméítósá- god kegyességéhez forduljunk kérő szavunkkal, esedezvén : hallgassa meg panaszainkat, nyújtson módot nekünk azoknak előadására; vegye kegyesen fontolóra kérésünket, hiszen nem egyes emberekről, hanem ötszörös adót fizető hű állampolgárok egész nagy seregéről és egy pártolásra érdemes iparág előrelátható elzüllésének megakadályozá- záról van szó !Az 1898. évi debreczeni országos magyar vendéglős kongresszus határozataiból folyólag a következő legalázatosabb kérelmeinket terjesztjük Nagyméltóságod elé,A részünkre válaszképen kiadott 15993/98. sz. magas rendelet szerint a fogyasztási adóknak küszöbön lévő reformja alkalmából az állami italmérési törvény is revízió alá kerülend s megfontolás tárgyává fog tétetni, hogy a törvény a kongresszus által megjelölt irányban mennyiben igényel módosítást.E pontra nézve alázattal esedezünk Nagyméltóságodhoz aziránt, hogy a törvény revíziója alkalmával a tárgyalások folyamán, vendéglős szakmához tartozókat is meghallgatni kegyeskedjék, mert a felmerülő bajokat mi — akik folyton és kizárólag ezen ügygyei foglalkozunk — ismerjük hő tapasztalataink alapján legjobban.A rendeletnek a kismértékben való elárusitásról szók) pontjába — mint változhatatlanha — a kongresszus belenyugodván ;annak ezután következő pontja szerint az 1889. évi 33450. számú utasítás 3-ik §-a értelmében kimérési engedély kereskedőnek vagy szatócsnak ugv sem adható.

Nagyméltóságú Miniszter ur!E téren az ellenőrzés lanvhasága miatt tömérdek w ■visszaélés történik. A kismértékbeni elárusitásra jogosított kereskedők, szatócsok, hentesek, sth. egész vakmerőén és majdnem háborítatlanul gyakorolják a legfurfangosahb módon a korcsmaszerü kimérést; sőt telhetetlenségüklől sarkaltatva még abban az esetben is kijátszók a szabályt, ha a kimérést engedély alapján — külön helyiségben gyakorolhatják, mert ezt főüzletükkel oly szoros kapcsolatba hozzák benyíló ajtók segélyével, hogy" az külön helyiségnek egyáltalán nem tekinthető.Ez az eljárás szerény véleményünk szerint erkölcs- rendészeti szempontból is kifogásolható; azonkívül az ellele kimérések a jogegyenlőséggel ellenkező előnyökben is részesülnek, mert köztudomású dolog, hogy bár kedvező helyzetüknél fogva a kiméréssel iparszerűen loglalkozó vendéglősöknek legyőzhetetlen versenvt teremtenek, mégis aránytalanul kevesebb közterhet viselnek mint azok.A lékezellenül terjedő visszaéléseknek egész tömegét ismertethetnénk konkrét esetek felsorolásával, mert ilyen bejelentések, különösen a vidékről, nagy számban érkeztek hozzánk, azonban ezeket mellőzendő, aziránt esedezünk Nagyméltóságodhoz, hogy egyrészt a törvénv és rendeleiek betartásának szigorúbb ellenőrzési1 és atapasztalt visszaélések könyörtelen megtorlása iránt in tezkedni, másrészt pedig a kir. Pénzügy igazgatóságok!I l i it

rendeleti utón odautasitani kegyeskedjék, hogy kereskedő, szatócs, hentes sth. üzletekkel kapcsolatos italmérést ezentúl ne engedélyezzenek, sőt az itt előadottak alapján az eddigelé kiadottakat is bevonják.Az italmérési illeték más kulcs szerint való kivetése a törvénv revíziója alkalmával szintén szándékoltatván, ugyancsak az iránt esedezünk Nagyméltóságodhoz, hogy annak idején e kérdésben is vendéglős szakértőket meghallgatni kegyeskedjék, mert az osztályozás legalkalmasabb módját mi magunk már régebben tanulmány tárgyává tettük s igy az ügynek hasznos szolgálatot tehetünk. A rendelet szerint az italmérések száma a lakosság számával és a forgalom fejlődésével arányos lépést kell hogy tartson.Nagvméltóságu Miniszter Ur ! Hiszen mi is ezt óhajtjuk, ez képezi legégetőbb kívánságunkat; vajha ezt elér- hetnők !Csakhogy mi azt a bizonyos arányt úgy értelmezzük, úgy képzeljük, hogy csak annyi vendéglő legyen, a mennyi ez iparág űzőinek megélhetése és a lakosság érdekében szükséges; hogy ne lehessen a mostanihoz hasonló szégyenletes állapot, midőn a székes j fővárosban rövid idő alatt száz meg száz vendéglős tönkre jut. A közerkölcsi, de főleg a közegészségügyi tekintetek is úgy követelik, hogy ne legyen a vendéglők megbízhatósága szerencsével próbálkozó szédelgők sokaságának kiszolgáltatva, hanem csakis a helyi szükséglethez tapintatosan alkalmazkodó szakavatott emberek nyithassanak vendéglőt.Epén azéit esedezünk Nagyméltóságodhoz, segítse elő a jelen válságos helyzetből való menekvést az által, hogy az italmérési engedélyek számának szabályozásánál az illetékes pénzügyi hatóságokat oda utasítani kegyeskedjék, miszerint szigorúan ragaszkodjanak a törvény rendelkezéséhez és csakis ott adjanak engedélyt italmérésre, a hol erre valóban szükség van s akkor is az engedélyt kérők közül azokat vegyék első sorban figyelembe, a kik szakavatottsággal bírnak, s ez okból igen czélszerű lenne, ha az engedély kiadása előtt a helyi szakipartársulat véleményes jelentése kikéretnék és figyelembe vétetnék.Az italmérési engedély iránti kérvények felette nehézkes és túlságos hosszadalmas elintézéséből keletkezett és lett valóságos rendszerré az a törvényellenes állapot, hogy akárki bátran megkezdheti az italmérést engedély Inján is. sőt igen gyakori eset, hogy egv- és ugyanazon a helyen, egymást felváltva többen is foglalkoznak vele az alatt az idő alatt, mig az illetékes pénzügyi hatóság az ügyben tárgyalásokat folytat.Nyilvánvaló tehát, hogy szabad terel nyert a szédelgés, mert az engedélyt kérők legtöbbje abból a szempontból indul ki, hogy néhány forint birság révén keresetre tesz szert a nélkül, hogv egv kraiczár illetéket vagv adót fizetne.E törvénytelen s ennélfogva tarthatatlan állapot megszüntetési1 végett is újból esedezünk Nagyméltóságodhoz, kérve-kérvén, hogy az engedélyezés elbírálása körül eddig követelt, végtelenségbe nyúló" eljárás beívelt törvényhozási utón rövid, gyors eljárás állapíttassák meg.Midőn meg felemlítjük, hogv a vendéglős iparnak képesítéshez kötéséi a m. kir. kereskedelemügyi minister ur 0 nagyméllóságánál újból kértük és hogy a" vendéglős ipar terén nélkülözhetetlenné vált szakoktatás országos elterjedése iránt úgy saját hatáskörünkben, valamint a nagvméltóságu m. kir. közoktatásügyi minister urnái is lépéseket leszünk, hízva Nagyméltóságod igazságérzetében és a magyar ipar fejlődését" ezélzó törekvésében, abban reménykedünk, hogy itt felsorolt kérelmeinkéi kedvező elintézésben részesíteni kegyes leend.Az 1898. évi debreczeni országos magyar vendéglős kongresszus megbízásából.
C iliidé i János, a végrehajtó bizottság elnöke.
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Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten, 1898. évi október hó 11-ik napján az 1898. évi május hó 12-én Debreczenben megtartott III. magyar országos vendéglős congresz- szus által kiküldött végrehajtó-bizottságnak Gundel János elnöklete alatt az «István főherczeg»-hez ezimzett szálloda termében délután 3 órakor tartott üléséről.Jelen voltak: Wirtli Ferencz, alelnök, Glück Frigyes, Kammer Ferencz, Mehringer Bezső, Blaehka István, Prindl Nándor, Bokros Károly, Förster Konrád, Kern Ferencz, Pecz Károly, Ács Károly, Poppel Miklós és Dr. Solti Ödön Budapestről. Boor József, Komáromból, Weisz Mátyás Miskolczról, Privárv Pál Szegedről, SchleiíTer Lajos Esztergomból, dr. Benedek János Debreczenből.Elmaradásukat levél utján kimentették: Stadler Károly Budapestről, Körmőczy József Kecskemétről, Dollin- gerAndrás Pécsről, Seress Márton Kassáról.Elnök melegen üdvözli a megjelenteket s köszönetét mond különösen a vidéki szaktársaknak, fáradságot nem ismerő iigybuzgóságukért.Elnök ezután megnyitja az ülést és a mai jegyzőkön}' vezetésére felkéri ifj. Ács Károlyt, bitelesitőkül pedig Glück Frigyes és Mehringer Bezső urakat.1. A napirendre áttérve, kéri az ez év folyamán Debreczenben megtartott congresszus jegyzőkönyvét felolvastatni.A bizottság jelenlevő tagjai, tekintettel arra, hogy a jegyzőkönyvet mindegyikük nyomtatásban megkapta s igy annak felolvasása — figyelemmel a fontos beadvá-nvokra — felesleges időveszteséggel járna, felolvasottnak tekinti s hitelesítés jeléül az összes jelen voltak aláírták a jegyzőkönyvei.Elnök jelenti, hogy a napirend szerint a pénzügyminisztériumhoz intézendő felterjesztés tárgyalása következik.E helyütt nem mulaszthatja el a következőket a t. bizottság tudomására hozni; ugyanis még 189b. évben megtartott congressus határozatából folvólag, az annak idején beadott petitionkban azon kivánalom nyert kifejezést, mikép az esetre, ha az italmérési törvény revíziója elkövetkezik, ez alkalomra a congresszus tagjai közül is hivassanak meg a tárgyalásokhoz, szóló ez ügyben többszörösen is eljárt a minisztériumban s mégis petitiónk személyes közbenjárás daczára a revízióhoz közülünk senki sem hivatott meg, miért is személyesen értekezett dr. Kovács Gyula osztálytanácsos úrral, ki is rövidesen oda nyilatkozott, hogy szüksége nem forgott fenn, hogy a mi kebelünkből valaki résztvegyen. különben is az ügy annyira előre haladott állapotban van, hogy a miniszter ur íegrövidebb idő alatt kész javaslatot tesz a ház asztalára. Egyébként még megjegyezte az osztálytanácsos ur. hogy az előadott kérelmekre lehetőleg figyelemmel voltak. Tüzetesebb tudakozódás után annyit tudhatott meg szóló, hogy az engedély dij felosztása az eddiginél kisebb, de magasabb osztályokat is foglal magában s igy mindaddig, mig a javaslat köztudomásúvá nem lesz, alig lehet hozzá szóllani. Tájékozásul ezeket jónak látta előre bocsátani.
Boor József ugv tudja, hogy kismértékbeni elárusítók italmérési engedélyt nem kaphatnak, s mégis lép- ten-nyomon találkozunk visszaélésekkel, természetes nehéz, hogy valaki denuncziáns legyen, de Komáromban ez sem kellene, mert a kismértékbeni elárusítók nagy ezég- táblákon hirdetik, hogy «italmérés» oda kellene tehát hatni, hogy öttől eltiltassanak.Elnök figyelmezteti a szólót, hogy ezen ügy a fel- terjesztésnek ide vonatkozó részével tárgyalandó együtt, most ezt nem veheti tudomásul.II. Ezután felolvastatik a pénzügyminister úrhoz intézendő felterjesztés tervezete.
Dr. Benedek János a tárgyhoz szólva kiemeli, miképp szükségesnek találja azon körülmény felvételét és indokolást a tervezetbe, hogy a vendéglős iparszerii-

leg foglalkozik a kiméréssel s más keresetforrása nincsen, mig a kereskedőnél és szatócsnál a kimérés csak mellék- kereset, a fő pedig egyéb czikkek forgalomba hozatala;az indítvány elfogadtatott s annak bővebb kidolgozására és irásbani benyújtására kéretett fel indítványozó. 
Weisz Mátyás több indítványt terjeszt be Írásbanés kéri azok tárgyalás alá vételét;a bizottság felolvasás után az indítványok mellőzését határozatiig mondja, mert részben a tervezetben úgyis bennfoglaltatnak, részben keresztülvihetetlenek.A tervezetnek az engedélyek száma megállapítására vonatkozó részénéldr. Benedek indítványozza, hogy kiegészítésképpen vétessék fel, miképp a szám megállapításánál a társulatok küldöttei megballgatandók;az indítvány egyhangúlag elfogadtatott és a tervezet ehhez képest egészítendő ki.A tervezet többi része általánosságban egyhangúlag elfogadtatott.III. Felolvastatott a vendéglős iparnak képesítéshez kötése tárgyában a kereskedelemügyi minister úrhoz intézendő felterjesztés tervezete;ez úgy általában, mint részleteiben egyhangúlag elfogadtatott.IV. Felolvastatott a szakiskolák létesítése tárgyában a vallás- és közoktatásügyi minister úrhoz intézendő felterjesztés tervezete;ugv általánosságban, mint egyes részleteiben egyhangúlag elfogadtatott.V. Felolvastatott a nagyváradi pinczér-egvlet átirata, a legközelebb Nagyváradon tartandó országos vendéglőskongresszus tárgyában.Az átirat további intézkedéstétel végett az elnökséghez tétetett át.Több tárgv nem lévén, az elnök az ülést berekeszti.Kmf.

I p a r t á r s u l a t i  ü g y e k .
jegyzőkönyv felvétetett Budapesten 1898-ik év október hó 1-én a »Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata« választmányi üléséről.Jelen voltak: Gundel János elnök, id. Kammer Ernő tiszteletbeli elnök, Förster Konrád, Kern Ferencz, Kömmel’ Ferencz, Blaschka István, Glück Frigyes, Wilburger Károly választmányi tagok, ifj. Ács Károly ügyész. Poppel Miklós titkár.Igazoltan hiányzottak : Wirtli Ferencz alelnök. Hermáim Ferencz pénztárnok, Maloschik Antal, Steinbeisz János, Karikás Mihály, Lipperl Lajos, Fürst Tivadar Nősek Ignácz választmányi tagok.Elnök az ülést megnyitván, jegyzőkönyv hitelesítőül felkéri Förster Konrád és Wilburger Károly urat.I. Az 1898. év augusztus hó 19-én valamint a szeptember hó 16-án tartott választmányi ülésekről felvett jegyzőkönyvek felölvastatlak.Mindkét jegyzőkönv tudomásul vétetett és hitelesíttetett. II. Az országos nvugdijegyesiilet igazgatóságától érkezett átirat és az ahhoz csatolt jegyzőkönyvi kivonat, mely szerint az igazgatóság a folyó évi szeptember hó 20-án tartott ülésében hozott határozattal elismeri a nyugdíj-egyesület javára adományozott 5000 frl értékű országos központi takarékpénztári P/2°/0-os záloglevelek letétbe helyezését, az ipartársulatnak pedig köszönetét nyilvánítja és támogatását a jövőre nézve is kéri,tudomásul vétetettIII. Az »Eötvös alap« országos tanitó-egyesület levele, melyben az a szegény vidéki tanítók Budapesten tanuló fiainak ingyenes étkezésben való részesítéséért hálás köszönetét nyilvánítja az iparlársulatnak és áldozatitészsé-



4 A b u d ap esti Szállodások , V endéglősök és K o resm áro so k  Ip a r tá rs u la tá n a k  E rte s iló jt 10. szám .gél továbbra is kéri, — továbbá az elnök jelentése, mely szerint az »Eötvös alap« egyesületnek egy küldöttsége járt nála, tudtára adván, hogy az egyesület közgyűlése az ipartársulatnak jegyzőkönyvileg hálás köszönetét szavazott s a küldöttség vezetője felkérte őt, hogy ezt az ipartársulat választmánya elölt tolmácsolja,tudomásul vétetvén, minthogy az összeírás már az előző választmányi ülésben hozott határozat alapján megtörtént s az ingyenes étkezés nyújtására ez évben is hajlandó vendéglősök névjegyzéke az egyesület elnökségének már meg is küldetett, további intézkedés szüksége fenn nem forog.Minthogy azonban az »Eötvös alap« országos tanítói eyvesületen kivid álló más két tanuló is folyamodott az ipartársulathoz díjtalan étkezésben való részesítés iránt, még pedig az egyik szakácsnak, a másik székes fővárosi hivatalnoknak az árvája, — a választmány úgy intézkedik, hogy ezek a még jelentkező vendéglősöknél lesznek elhelyezendők.IV. A »Banjaluka-doberlini katonai vasút igazgatóságának megkeresvénye az általuk kibocsátott s az ottani vendéglő bérbe adására szóló hirdetmény terjesztése iránt tudomásul vétetetvén a titkárnak erre vonatkozó jnlentése, mely szerint a hirdetmény az »Ertesitő« 8-ik számában már közzé tétetett, jóváhagyatott.V. A magyar királyi államvasutak menetjegy irodájának körlevele a párisi világkiállítás meglátogatása tárgyábantudomásul szolgál.VI. Barhő Ferencz és fiai czégnek a vendéglőkben elhelyezendő köpőedényekre vonatkozó ajánlatatudomásul szolgál"VII. A magyar körkép társaságnak a »milleniumi hódoló diszfelvonulás* czimtí körkép megtekintésére vonatkozó kedvezményes ajánlatatudomásul szolgál.VIII. A beérkezett segélv-kérvények tárgyalása alapján özv. Csathó Dénesnének 30 forint, özv. MaurerFerencznének 10 forint, özv. Kosátzky Jánosnénak 5 fo-
figyelembe vehető nem volt.IX. Kunisch Antal ipartársulati és Grósz György temetkezési egyesületi pénzszedők 'fizetésjavitás iránti kérvénye következtébenmindkettő részére havi ö forint fizetésemelés engedélyeztetett.X. A budapesti m. kir. posta és távirda altisztek és szolgák »emberbaráti és önművelődési köre* zászlószente- lési ünnepélye alkalmára5 forint adomány megszavaztatott.XI. A budapesti kávés-ipartársulat elnökségének a járda foglalásról szóló törvényhatósági szabályrendelet módosítása tárgyában közösen megindítandó eljárásra vonatkozó felszólításatudomásul vétetvén, elhatároztatott, miszerint ez irányban megfelelő lépések teendők.XII. Elnök bemutatja a debreczenzi országos magyar vendéglős kongresszus végrehajtó bizottsága elé terjesztendő javaslatokat és bejelenti, hogy a végrehajtó bizottság legközelebbi gyűlését folyó évi október hó 11-ik napjának délutáni 3 órájára hívja egybe.Helyesléssel tudomásul vétetett.löbb tárgy napirenden nem lévén, a választmánviülés befejeztetett.Kmf.

K ü l ö n f é l é k .
A fö- és székvárosi m. kir. pónzügyigazgatóság felhivása a jövő 

évvel kezdődő uj cyclusra szóló italmérési illeték kivetése tárgyában.101,201/898. VI. sz. A fővárosi szállodások és ven déglősök ipartársulata tekintetes Elnökségének. Helyben.A Budapest főváros területén lévő és szeszes italok kimérésével, illetőleg kis mértékben való elárusitásával foglalkozók üzletének osztályba sorozása, s az italmérési 
illeték kivetésére nézve az 1888. évi X X X V . l.-cz. 13-ik §-a értelmében 1899. év január l-ével uj kivetési időszak kezdődik, mely osztályba sorozást, illetőleg az italmérési illeték kivetései az idézeti törvény rendelkezéséhez képest a kivető bizottság eszközli.Ezen bizottság a p. ü. hatóság kiküldöttének elnöklete alatt a kerületi elöljáróság kiküldöttéből s az illető ipartársulat által kijelölt egyének közül meghívott szakértőkből alakittatik.Ehhez képest felbivatik a tek. Elnökség, hogy mindazon kerületekre, a melyekre hatásköre kiterjed, külön- külön szakértőket megjelölni s azok névsorait ide 10 nap alatt közölni szíveskedjék, hogy a bizottság működését legkésőbb jövő hó közepe felé megkezdhesse.A kivető bizottságba meghívott szakértők azon napokra, melyeken a bizottság tárgyalásain részt vesznek, a in. kir. állampénztárból kiutalványozandó kettő (2) frt napi díjban részesülnek.Miről a tekintetes elnökség ezennel értesittetik. Budapesten. 1898. október hó 9-én.

E  felhívásra az ipartársulat részéről szakértőkul kijelöltettek}-Kern Ferencz, Fürst Tivadar a IV. kerületbe;Gundel János, Förster Konrád, Kramer Miksa, Reitter György az V. kerületbe;Koch József, Blaschka István, Prindl Nándor a VI. kerületbe ;Ilell Ferencz, Lippert Lajos, Wilburger Károly a VII. kerületbe;Mehringer Rezső, Maloschik Antal, Steinbeisz János a VIII. kerületbe ;VVirth Ferencz, Tóth József a IX. kerületbe;Vincze Lajos, Spalt Mátyás a X. kerületbe.
Budapest székes főváros tanácsának határozata a szakiskolai 

felügyelő-bizottság elnökének kinevezése tárgyában.44418/898-VII. sz. Tárgy.A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- sok ipartársulata szakirányú tanoncziskolája felügyelő bizottságának elnökévé Glück Frigyes urat kéri kineveztetniHatározat:A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- sok ipar társulata által előterjesztett ezen kérelem folytán a tanács a vendéglős tanonezok szakirányú tanoncziskolá- jának a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által jóváhagyott szervezeti szabályzat fi-ik §-a értelmében őt megillető jogánál fogva a nevezett tanoncz- iskola felügyelő bizottságának elnökéül Glück Frigyes urat, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának és a budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok ipartársulata választmányának tagját nevezi ki.Miről a tan. Vll-ik ügyosztály, Glück Frigyes ur és a budapesti szállodások, vendéglősök és koresmárosok ipartársulata Gundel János elnök ur kezeihez felzeten ér- tesittetnek.Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1898. évi október hó 1-ső napján tartott üléséből.Halmos s. k. polgármester.
Londoni magyar pinezér kör.Az ipartársulat választmánya a rendelkezési alapból2.) Irtot adományozott a londoni magyar pinezér körnek, mire onnan a következő levél érkezett az ipartársulathoz :



10. szám. A budapesti Szállodások, Vendéglősök és K orcsm árosok Ipartársu la tá iiak  E rtesiló jeLondoni magyar pinczér kör, 12. Charlotte Street, Fitzroy Square. London W. október hó 3-án 1898. A Budapesti Szállodások, Yendéglősők és Korcsmárosok Ipartársulata Tekintetes Elnökségének Budapesten.Nagylelkű küldeményüket mull hó 28-án megkaptuk, melyért sietünk hálás köszönetét mondani. Köszönjük önöknek, hegy segítik építeni e nagy iskolát, melynek üdvös hatása kétségtelen, hogy nemes tettük által szivünkben szereteti hazánk iránti ragaszkodásunkat növelik és a magyar pinezéreknek itt egy «Otlhonl» segítenek alapiltani, mely bennünket a nyomorban megvéd az elzűlléstől és szükség esetén segélyez s figyelmünket a nemes czél felé tereli; de mindenek előtt megőrzi lelteit magyarságunkat is híven.Nem tudjuk méltóan megköszönni, csak örül a szivünk, hogy ini is a bőkezű magyar nemzet fiai vagyunk, nielvhez hasonlót nem találunk egv nemzetnél sem.Fogadják uraink hazafias üdvözletünket midőn továbbra is becses pártfogásukba ajánljuk magunkat, hálás tisztelettel, a Londoni Magyar Pinczér kör nevében Scharl K. elnök, Yizmathy Béla pénztárnok, Kiss István titkár.

A 1-ik szánni 5 irt Ki kp. 
A li-ik számú 1 Irt 50 kp.

I fpt 30 kr. 
I fpt KO kp.

•(» sz.

Mindezen minták az ipartársulat helyiségében meg
tekinthetők.

Kőbányai

B IR K X E R  M ATILD  
I fj . KOMMEIi EEREXCZ  

jegyesek.

Budapest, 1898. október hó.

Ferencz Fiai (Budapest, IY. kér., városház-tér 4. sz., fiók-üzlet Calvin-tér 4. sz. hivatkozással a tüdő
vész terjedésének korlátozása tárgyában kiadott beliigy- ministeri körrendeletre, ajánlják folyadékkal tölthető, zomán- 
czoz.ott vaslemezből készült köpőedényeiket.Ez edények előnye, hogy a más anyagból való hasonló szélű edényeknél sokkal tartósabbak és hogy tölcsér alakú fedővel vannak ellátva, melyről a köpet az edény belsejében lévő folyadékba csúszik, s ott a fedél által eltakarva marad.A 2-ik szánni rajznak megfelelő edény csinosan zománezozva, közép kupak nélkül 75 kp.

Polgári Serfőző
részvénytársaság.

Szent-lstván-sör.
Polgár-sör.

B A R H Ó  F E R E N C Z  F IA I
vasáru-, konyha- és ház ta rtás isze r-rak tá ra

Budapest, IV., Városház-tér 4. és Calvin-tér 4. szám.Ajánlják szállodás, vendéglős és kávés urak figyelmébe nagy raktárukat mindennemű konyha- és háztartási czikkekben, főző edényekben, asztalszerek
ben valamint takarék- és asztaltiizhelyekben és mindennemű vaskályhákban. 
M T  Alapittatott 1832-ben. "Wt A Használt öreg edények becseréltetnék.

_ , , „ ,.... a  11 A  Árjegyzék bérmentve és ingyen.Telefon osszekottetes n  ™ n
Föüzlet 54— 23 sz.

Fióküzlet 63— 65 sz,



I A b u d a p e sti S zállodások , V endéglősök és K o rcsm áro so k  Ip a r ta rs u la tá n a k  É r tes ítő je 10. szám .

gél továbbra is kéri. — továbbá az elnök jelentése, mely szerint az »Eötvös alap« egyesületnek egy küldöttsége járt nála, tudtára adván, hogy az egyesület közgyűlése az ipartársulalnak jegyzőkönyvileg bálás köszönetét szavazott s a küldöttség vezetője felkérte őt. hogy ezt az ipartársulat választmánya elölt tolmácsolja,tudomásul vétetvén, minthogy az összeírás már az előző választmányi ülésben hozott határozat alapján megtörtént s az ingyenes étkezés nyújtására ez évben is hajlandó) vendéglősök névjegyzéke az egyesület elnökségének már meg is küldetett, további intézkedés szüksége lenn nem forog.Minthogy azonban az »Eötvös alap« országos tanítói eyyesülelen kivid álló más két tanuló is folyamodott az iparlársulathoz díjtalan étkezésben való részesítés iránt, még pedig az egyik szakácsnak, a másik székes fővárosi hivatalnoknak az árvája, — a választmány úgy intézkedik, hogy ezek a még jelentkező vendéglősöknél lesznek elhelyezendők.IV. A »Banjaluka-doberlini katonai vasút igazgatóságának megkeresvénye az általuk kibocsátott s az ottani vendéglő bérbe adására szóló hirdetmény terjesztése iránt tudomásul véletetvén a titkárnak erre vonatkozó jnlentése, mely szerint a hirdetmény az » Értesítő« 8-ik számában már közzé tétetett, jóváhagyatott.V. A magyar királyi államvasutak menetjegy irodájának körlevele a párisi világkiállítás meglátogatása tárgyábantudomásul szolgál.VI. Barhó Eerencz és fiai ezégnek a vendéglőkben elhelyezendő köpőedényekre vonatkozó ajánlatatudomásul szolgálVII. A magyar körkép társaságnak a »milleniumi hódoló diszfelvonulás* czimü körkép megtekintésére vonatkozó kedvezményes ajánlatatudomásul szolgál.VIII. A beérkezett segélv-kérvények tárgyalása alapján özv. Csathó Dénesnének 30 forint, özv. MaurerFerencznének 10 forint, özv. Kosátzky Jánosnénak 5 forint, Gruber Gotthardnak 5 forint segély engedélyeztetett.Brückner György újabb kérvénye, — minthogy részére 2 forint havi segély már előbb megszavaztatott, — figyelembe vehető nem volt.IX. Kunisch Antal ipartársulati és Grósz György temetkezési egyesületi pénzszedők ’íizetésjavitás iránti kérvénye következtébenmindkettő részére havi 5 forint fizetésemelés enge- délveztetelt.X. A budapesti m. kir. posta és távirda altisztek és szolgák »emberbaráti és önművelődési köre« zászlószente- lési ünnepélye alkalmára5 forint adomány megszavaztatott.XI. A budapesti kávés-ipartársulat elnökségének a járda foglalásról szóló törvényhatósági szabályrendelet módosítása tárgyában közösen megindítandó eljárásra vonatkozó felszólításatudomásul vétetvén, elhatároztatott, miszerint ez irányban megfelelő lépések teendők.
jának délutáni 3 órájára hívja egybe.Helyesléssel tudomásul vétetett.1 öbb tárgy napirenden nem lévén, a választmánviülés befejeztetett.Kmi'.

K ü l ö n f é l é k .
A fö- és székvárosi m. kir. pénzügyigazgatóság felhívása a jövő 

évvel kezdődő uj cyclusra szóié italmórósi illeték kivetése tárgyában.101,201/808. VI. sz. A fővárosi szállodások és ven déglősök ipartársulata tekintetes Elnökségének. Helyben.A Budapest főváros területén lévő és szeszes italok kimérésével, illetőleg kis mértékben való elárusitásával foglalkozók üzletének osztályba sorozása s az italmérési 
illeték kivetésére nézve az 1888. évi X X X \. t.-cz. 13-ik >í-a értelmében 1809. év január 1-ével uj kivetési időszak kezdődik, mely osztályba sorozást, illetőleg az italmérési illeték kivetései az idézeti törvény rendelkezéséhez képest a kivető bizottság eszközli.Ezen bizottság a p. ü. hatóság kiküldöttének elnöklete alatt a kerületi elöljáróság kiküldöttéből s az illető ipartársulat által kijelölt egyének közül meghívott szakértőkből alakitlatik.Ehhez képest felhivatik a lek. Elnökség, hogy mindazon kerületekre, a melyekre hatásköre kiterjed, külön- kttlön szakértőket megjelölni s azok névsorait ide 10 nap alatt közölni szíveskedjék, hogy a bizottság működését legkésőbb jövő hó közepe felé megkezdhesse.A kivető bizottságba meghívott szakértők azon napokra, melyeken a bizottság tárgyalásain részt vesznek, a m. kir. állampénztárból kiutalványozandó kettő (2) frt napi díjban részesülnek.Miről a tekintetes elnökség ezennel értesittetik. Budapesten. 1898. október hó 9-én.

E  felhívásra az ipartársulat részéről szakértőkul kijelöltettek^Kern Eerencz, Fürst Tivadar a IV. kerületbe;Gundel János, Förster Konrád, Kramer Miksa, Reitter György az V. kerületbe;Koch József, Blaschka István, I’rindl Nándor a VI. kerületbe ;Hell Eerencz, Eippert Lajos, Wilburgei; Károly a VII. kerületbe;Mehringer Rezső, Maloschik Antal, Steinheisz János a VIII. kerületbe ;Wirtb Eerencz, Tóth József a IX. kerületbe;Vincze Lajos, Spalt Mátyás a X. kerületbe.
Budapest székes főváros tanácsának határozata a szakiskolai 

felügyelő-bizottság elnökének kinevezése tárgyában.44448/898-VII. sz. Tárgy.A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- sok ipartársulata szakirányú tanoncziskolája felügyelő bizottságának elnökévé Glück Frigyes urat kéri kineveztetniHatározat:A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmáro- sok ipartársulata által előterjesztett ezen kérelem folytán a tanács a vendéglős tanonezok szakirányú tanoncziskolá- jának a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi miniszter ur által jóváhagyott szervezeti szabályzat fi-ik §-a értelmében őt megillető jogánál fogva a nevezett tanoncz- iskola felügyelő bizottságának elnökéül Glück Frigyes urat, a székesfőváros törvényhatósági bizottságának és a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata választmányának tagját nevezi ki.Miről a tan. Vll-ik ügyosztály, Glück Frigyes ur és a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata Gundel János elnök ur kezeihez felzeten ér- tesittetnek.Kell Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1898. évi október hó 1-ső napján tartott üléséből.Halmos s. k. polgármester.
Londoni magyar pinezér kör.Az ipartársulat választmánya a rendelkezési alapból 2.) Irtot adományozott a londoni magyar pinezér körnek, mire onnan a következő levél érkezeit az ipartársulathoz :



10. szám. A budapesti Szállodások. V endéglősök és K orcsm árosok  Ipartá rsu lu tán n k  É rtesiló jiLondoni magyar pinezér kör, 12. Charlotle Street. Fitzroy Square. London W. október hó 3-án 1898. A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata Tekintetes Elnökségének Budapesten.Nagylelkű küldeményüket mull hó 28-án megkaptuk, melyért sietünk hálás köszönetét mondani. Köszönjük önöknek, hegy segítik építeni e nagy iskolát, melynek üdvös hatása kétségtelen, hogy nemes leltük által szivünkben szereteti hazánk iránti ragaszkodásunkat növelik és a magyar pinezéreknek itt egy «0líhonl» segítenek alapiltani, mely bennünket a nyomorban megvéd az elzíílléstől és szükség esetén segélyez s íigyelmünket a nemes ezé! felé tereli; de mindenek előtt megőrzi féltett magyarságunkat is híven.Nem tudjuk méltóan megköszönni, csak örül a szivünk, hogy mi is a bőkezű magyar nemzet fiai vagyunk, melyhez hasonlót nem találunk egy nemzetnél sem.Fogadják uraink hazafias üdvözletünket midőn továbbra is becses pártfogásukba ajánljuk magunkat, hálás tisztelettel, a Londoni Magyar Pinezér kör nevében Scharl K. elnök, Vizmathy Béla pénztárnok, Kiss István titkár.

\ l-ik szánni S fid 10 kr. A (i-ik számú I fid 50 kr. 1 fid 30 kr. 
1 fid 80 kr.

d> sz.

2. sz

Mindezen minták az iparlársulal helyiségében 
tekinthetők. ..... l.j. , i. . meg-

Kőbányai

IilíiK N E li MATILD  
Ifj. KOM MER EEIIENCZ 

jegyesek.

Budapest, 1898. október hó.

Barhó Ferencz Fiai (Budapest, IV. kér., városház-tér 4. sz., fiók-üzlet Calvin-tér 4. sz. hivatkozással a tüdővész terjedésének korlátozása tárgyában kiadott beliigy- ministeri körrendeletre, ajánlják folyadékkal tölthető, zomán- 
ezozott vaslemezből készült köpöedényeiket.Ez edények előnye, hogy a más anyagból való hasonló szélű edényeknél sokkal tartósabbak és hogy tölcsér alakú fedővel vannak ellátva, melyről a köpet az edény belsejében lévő folyadékba csúszik, s ott a fedél által eltakarva marad.A 2-ik számú rajznak megfelelő edény csinosan zománezozva, közép kupak nélkül 7 5  k r .

Polgári Serfőző |
részvénytársaság.

Szent-lstván-sör
Polgár-sör.

B A R H Ó  F E R E N C Z  F IA I
vasáru-, ko nyh a - és h áz ta rtá s isze r-ra k tá ra

Budapest, IV., Városház-tér 4. és Calvin-tér 4. szám.Ajánlják szállodás, vendéglős és kávés urak figyelmébe nagy raktárukat mindennemű konyha- és háztartási czikkekben, főző edényekben, asztalszerek
ben valamint takarék- és asztaltüzhelyekben és mindennemű vaskályhákban. 
M T  Alapittatott 1832-ben. "Wt A Használt öreg edények becseréltetnék.

Telefon összeköttetés *  U  *  t r i l0 f ! lk  és in"»en

Föüzlet 54— 23 sz.
Fióküzlet 63— 65 sz.



A b u d a p e sti S zállodások , Vendég
m dé 'dósök  és K oresm árosok  Ip art a rsn ln tá n a k  É rtes ítő je^ 10. szám .

legjobb asztali- és üdítő ital, 
kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gcgebajoknál, gyomor- es holyaghu- 

rutnal.

MilttOUt Henrik, &ail*bad és Budapest

ERZSE
KltünS e y ó g y -é e  élvezeti v íz ; emeli az étvágyat, e lM  

mozdítja az em észtést, üdít éa élénkít. 
K iz á r ó la g o s  s z á l l í t ó k

P E Z S G Ő

11

_ LÖWENSTE1N NI. (mihált)
c z é g t u la jd o u o s ;

f̂tjj L Ö W E N S T B IN  F. N Á N D O R
cs. és kir. udvari szállító, József fhg. Ö cs. és kir. fensége 

t t S  és Fülöp Szász Goburg Cothai herczeg 0 kir. fensége 
udvari szállítója.Főüzlet: Fióküzlet:

IV., Vámház-körut 4. IV , Kishid-utcza 7.

ajánlja nagy raktárát
mindennemű fűszer-árukban a legjobb mi- 
nöségben; bel- és külföldi sajtokban, hús,

Ő S hal, főzelék- és gyümölcs-conservekben, 
csokoládé, franczia és magyar cognacban és 
pezsgőben, angol és franczia különlegessé
geket finom konyhák részére; főző b o r t:

Madeira, Marsalla, Sherryt.

Kizárólagos főraktár az
JB „Anglo Continenthal Thee Association“-nak 
3 í i  legjobb fekete teákban, valódi Jam aika rum.

Kívánatra árjegyzék bérmentve.
S S Í S W W W S B B W f l B S

CHAMPAGNER

LOU1S FRANCOIS & Co.
P R O M O N T O R .

11 II

Kitüntetések:
Paris 1889. ezüst-érem . 
Nizza 1890. ARANY ÉREM. 

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

Temesvár, NAGY ARANY-ÉREM.

Auszeichnungen:
Paris 1889. SILB. MEDAILLE

Nizza i890. gold . m e d a ille  
Lissabon 1890. H o rs  C o n c o u rs  n n d  

GROSSES DIPLOM.
Temesvár grosse gold. m ed aille

i i ii

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

R U D A és b l o c h m a n n
BUDAPEST, A k ad ém ia-u tcza  16.

»
)>»»>»»>»



10. szám . A b u dapesti S zállodások , V endéglősök és K o rcsm áro so k  Ip a r tá rsu la tá n a k  É rte s ítő je .

________ - A -  l a p l t t a t o t :  3 Q O 2 « b  e  n , ________

Kelengyék és szálloda-berendezések.

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

szögletén.magy. kir. szab. nagykereskedők

Elsőrendű
v á sz n ak  és a sz ta ln em ü ek ,

kész fehérnemüek,
szőnyegek és függönyök

nagy raktára.
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F eld m an n  M ór kő- és k ö n y v n y o m d á ja  B udapest IV., K á ro ly -k ö ru t 20.
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