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Germanizálunk?
Választmányunk két átiratot tárgyalt legutóbbi ülésében, 

a melyek a »Vendéglősök magyarositó-társasagá«-tól érkeztek 
társulatunk elnökségéhez s a melyeknek egyikében egy nem 
éppen nagy gonddal rejtett vád foglaltatik. Ezen átiratban 
ugyanis a fentemlitett magyarositó-tarsaság azzal a felszólí
tással járulván elnökségünkhez, hogy a társulati irodahelyiség 
felett függő német czimtábla eltávolitassék, ezen felhívását 
többek között eme szavakkal vezeti be: »addig is mig ipar
társulatunk belszervezetét teljesen magyarrá tehetjük stb.« 
ami elég világosan annyit jelent, hogy a magyarositó- 
társaság véleménye szerint társulatunk belszervezete ez idő 
szerint még nem magyar.

Nem akarunk itt most formai dolgokban gáncsoskodni, 
nem akarjuk feszegetni, vájjon a jó illemmel összefér-e az 
ily hangon irt megkeresés, azt sem akarjuk vizsgálni, hogy 
e kifejezés: »ipartársulatunk« mily alapon szerzett jogon 
használtaik ott, mert tudtunkkal a »vendéglősök magyaro- 
sitó-társasága« tagjaink sorában nem szerepel, hanem érde
mileg akarunk e vádhoz hozzászólni s egyúttal ama rugókkal 
is végezni, a melyek hol rejtve, hol ismét nyíltan egy, bár 
nem széleskörű, de mindamellett sajnálatos mozgalomnak 
indítói.

Sokáig haboztunk ezen ügyet lapunkban tárgyalni, mert 
e hercze hurczán a személyeskedés bélyege annyira észre
vehető, hogy annak lapunkba való atplántálasát azon elvünk
kel, mely szerint lapunk hasábjai tisztán csak tárgyilagos, 
szigorúan szakszerű ügyek megvitatására és kifejtésére hasz
náltassanak fel, összeegyeztetni nem tudtuk. De mert lapunk
ban minden beérkezett átiratot közölni szoktunk s e tekintet
ben ebben az esetben sem akartunk kivételt tenni, kényte
lenek vagyunk ez ügygyei foglalkozni, nehogy hallgatásunk 
beismerésnek lássék.

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy semmiféle körül
mény nem indíthat bennünket arra, hogy lapunkban,, ezen 
ügyre a jövőben is vissztérjünk s e tárgyban polémiának 
adjunk helyet.

Fejtegetéseinkben a »Vendéglősök Lapja« nyomán kell 
haladnunk, mert hisz a »vendéglősök magyarositó-társasá- 
gávah még csak a fennemlitett 2 átirat által jöttünk szellemi 
érintkezésbe, mig ellenben az említett lap már régebben 
ismerteti velünk ama intencziókat, a melyek a magyarositó- 
társaságot vezérlik, és ezen ismertetést annyiban kell authen- 
tikusnak elfogadnunk a mennyiben ama lap szerkesztője a 
hozzánk érkezett, szóban forgó átiratokat mint a magyaro- 
sitó-társaság jegyzője irta alá. így tehát ama lapot joggal

tekinthetjük a magyarositó-tarsaság hivatalos, vagy mondjuk 
»félhivatalos* * közlönyének.

Szép és lelkesítő czimmel ruházta fel a ;> Vendéglősök 
Lapja* szerkesztője ama »társaságot« és csak azt sajnáljuk, 
hogy az a czimen kívül működésének irányát is onnan 
vette.

Hazánk nyelvét meghonosítani ott, a hol még idegen 
terjeszteni, megerősíteni ott, a hol már otthonos, ipari üzlet 
gyakorlatunkban a magyarnyelvet teljesen érvényre emelni s 
erre a közönség közreműködését is megnyerni bizonyára oly 
feladat, mely megérdemli, hogy annak megoldásában mind
nyájan egész lelkesedéssel közreműködjünk.

Ily irányú működést kellene várnunk oly tábortól, 
a mely a magyarosodás« lelkesítő mottóját irta fel zászlójára.

Azonban mily messze esik eme iránytól ama működés, 
a melyet a Vendéglősök Lapja* állítólag eme feladat szol
gálatában kifejt! Szándékosan nevezzük meg itt a »Vendég- 
lősök Lapját*, mert nem a magyarositó-tarsaság tagjait kí
vánjuk hibáztatni, a kik meggyőződésünk szerint tiszta és 
nemes czélért szövetkeztek, hanem oda kívánunk mutatni, 
a hol a hangzatosán kitűzött eszme, nem a tiszta meggyő
ződésből, nem a haza-, nem az anyanyelv iránti szeretet és 
lelkesedésből, nem is az iparunk iránti őszinte ragaszkodás
ból vette eredetét, hanem egyéni érdekekben gyökeredzik.

Nem a hazafias szózat lelkesítő szava hangzik onnan, 
nem a szeretet melege sugárzik onnan, mely egygyé olvaszt
hatná az érzelmeket, kiengesztelhetetlen gyűlölet, ádáz düh, 
szenvedély és harag, ezek ama eszközök, melyekkel a 
»Vendéglősök Lapja* eme magasztos eszméért küzd.

Szenvedélye mely ipartársulatunktól történt önkény
telen megválásából veszi eredetét — természetesen kizárólag 
a társulat vezetősége ellen fordul, csakhogy bármi czifra 
legyen is a szűr, a lóláb mégis csak kilátszik alóla.

De hát nézzük csak a biinlajstromot, a melyet a > Ven
déglősök Lapja* elibünk tart, mivel is vádol tehát ?

Először, hogy választmányunk csupa német ajkú tagok
ból áll.

Azt hisszük, hogy ezzel a váddal röviden végezhetünk. 
A ki választmányunk tagjait ismeri, tudni fogja, hogy hazánk 
nyelvét értik és beszélik s ha egy-kettőnek bölcsőjét nem 
magyar dal mellett ringatták is, a haza iránti szeretet és 
kötelességérzet nyilvánulását láthatjuk csak abbán, hogy 
idegen ajkú létükre a magyarnyelvvel tehetségük szerint meg
birkóztak s hogy gyermekeiket már abban a korban, a mi
dőn még nem az iskolai, hanem csupán csak a családi neveles 
érvényesül, magyar szellemben, magyar nyelven nevelik. De 
mind ettől eltekintve, e vád a logikának oly teljes hiányában
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szenved, hogy lehetetlen rajta nem mosolyogni. Hisz azok, a 
kik a társulat ügyeit ma intézik, nem önhatalmúlag jutottak 
tisztségükbe/., hanem a közgyűlés határozatából állanak tár
sulatunk élen s így a vád csak ama lorumot élhetné, a mely
nek nevében éppen a »Vendéglősök Lapja« a mai állapotot 
cgbe kiáltó bűnnek mondja. *

Mindenesetre különös azonban, hogy a »V endeglosök 
Lapja« éppen csak azóta ismeri németeknek a választmány 
tagjait, a mióta a társulat megszakitá a vele való össze
köttetést.

további, vádja, mely az előbbinek mintegy kifolyá
sául tekinthető, abban kulminál, hogy társulatunk ügykezelése, 
vagy ha úgy tetszik, tbelszervezete* sem magyar.

Erre csak annyit jegyzőnk meg, hogy levelezésünk, 
könyveink, tárgyalásaink és jegyzőkönyveink magyar nyelven 
vezettetnek, a miről mindenki bármikor meggyőződhetik, s 
ha kivételesen egyik-másik tag, tárgyalásaink folyamán a 
német nyelvet használja is, - -  mert hazánk nyelvét annyira 
folyékonyan nem bírja, hogy rögtönzött beszédben vélemé
nyét praecise kifejezhesse, — azért választmányunkra a ger- 
manizálás bélyegét rásiitni, csak rosszakaratú czélzatosság- 
gal lehet.

De a » Vendéglősök Lapja« választmányunkat nem csak 
saját, sziikebb körében, hanem kifelé, való működésében is a 
germán izálással vádolja s ezen vádjának beigazolására diadal
masan mutat lapunkra, a melyet következetesen csak >német 
közlönynek nevez.

Értjük, hogy a »Vendéglősök Lapja*, haragjában a 
paroxismus legmagasabb fokát akkor éri cl, a midőn lapunk
kal foglalkozik, mert ama sebjei kezdenek ekkor sajogni, a 
melyekért választmányunkat okozza, a melyek azonban tény
leg nem onnan, hanem önön kezétől erednek.

Azonban a szenvedély, a harag rendesen a logikus 
gondolkodás rovására szokott fejlődni s ez nagyon meglát
szik a ^Vendéglősök Lapja** okoskodásán is.

Hivatkozik hosszú éveken át a társulat szolgálatában 
kifejtett működésére a magyarság, illetőleg a magyarosodás 
érdekében vívott harezaira, s egy lélegzetben tüzet és poklot 
kiált a társulat vezetőségére, a mely a magyarosodás ügyet 
egy lépéssel sem vitte előbbre, a mely rosszakaratú, hazafiatlan, 
tehetetlen és persze haladatlan is, mert a »Vendéglősök 
Lapja- szolgálataira többé nem reflektál.

Engedelmet kérünk, de itt veszedelmes ellcnmondásba 
keveredett a »Vendéglősök Lapja.«

Társulatunk választmánya nem kívánta volna szolgáiul 
a magyarosodás ügyét ? Hát nem-e választmányunk válasz
totta és tartotta meg éveken át a »Vendéglősök Lapját* 
eszközül arra, hogy a társulat tagjaival szellemi érintkezés
ben legyen, ugyanazt a »Vendéglősök Lapját*;, a mely ön
érzettel mondja magáról, hogy mindenkor csak a magyaroso- 
sodás eszméjért küzdött ?

Ha tehat választmányunknak valóban nem sikerült a 
magyarosodást előbbre vinni, akkor csak az általa erre 
választott eszköz lehetett rossz, s választmányunkat csak annyi
ban érhetné szemrehányás, hogy az eszközön már regebben 
nem változtatott.

De nem csak a magyarosodás dolgában, hanem ipari 
szempontból is hasznavehetetlen eszköznek bizonyult a »Ven- 
déglősök Lapja*;, a mely sohasem állott feladatának magas
latán úgy, hogy a javulás reményének folytonos meghiúsu
lása folytán választmányunk végre is kénytelen költ a tár
sulat tagjaival szükséges érintkezést más utón keresni.

így történt azután, hogy választmányunk a közgyűlés 
elé ama indítványt terjeszté, a melynek elfogadása folytán 
lapunkat, a társulat »Értesitőjét« alapítottuk.

Hogy mily irányt tűztünk ki ebben magunknak, azt 
megmondtuk lapunk első számában és kimutattuk eddigi 
működésünkben.

Szakszerű és tárgyilagos tartalom, ez volt főelvünk.
Nem rímekbe szedett szerelmi sóhajok, nem ipari 

ügyeinktől nagyon is messze eső skarczolatok*;, nem is a 
Magyarországon tartott összes zászlószentelési ünnepélyeknek 
kimerítő és lehetőleg nagy betűkben való leírása, hanem

komoly és lelkiismeretes felkarolása mindannak, a mivel 
iparunk és szaktársaink érdekeit szolgálhatjuk: ez a fő- 
czélunk.

Hogy lapunk német szöveggel is bir, abból nehéz lesz 
ránk sütni a gennanizálás bélyegét, minden esetre legnehezebb 
a «Vendéglősök Lapjának, a mely mint már említettük, fennen 
hirdeti magáról, hogy mindenkor csak a magyarosodást szol
gálta, igy tehát azon körülménynél lógva, hogy maga is évek 
hosszú során át, német szöveggel jelent meg, lapunk német 
szövegéből hazafiatlanságunkat tálán mégis nehéz lesz meg
győzően kimagyarázni.

Nyugodtan is maradhat e tekin etben a »Vendéglosök 
Lapja« a német szöveggel ő sem vétett hazafisága ellen. Ez 
oly dolog, a melyet az iparunkban jelenleg uralkodó viszo
nyok még szükségessé tesznek, mert társaink között számo
sán vannak még, a kiknek ifjú évei oly időbe esnek, a mikor 
a magyar szó elnyomva volt, a iskolát, a társadalmat, a 
közéletet a német nyelv dominálta s ennélfogva különösen 
itt a fővárosban a magyar nyelv elsajátítására csak akkor 
nyílott számukra alkalom, a midőn a mindennapi kenyér 
utáni kereset a tanulásra már vajmi kevés időt hagyott.

Ezek iránt való tekintettel ragaszkodunk lapunkban 
egyelőre még a német szöveghez, mert nem ismerhetjük el 
méltányosnak, hogy azok, a kiktől ifjú korukban megtagad
tatok, hogy hazájuk nyelvét beszélhessék, most a mikor ezen 
nyelvet nem bírják annyira, hogy egy magyar nyelven irt 
közleményt nehézség nélkül megérthessenek, a társulat támo
gatásából kizárassanak.

Hiszszük, hogy nem messze van az idő, a mikor ebben 
is változtathatunk s akkor majd ismét szóba állunk a »Vcn- 
déglősök Lapjával*; (ha élünk 1) s megkérdezzük, vájjon a 
kölcsönbe vett, kissé esetlenül redőzött, mártír köpönyeget 
még mindig nem akarja-e saját tulajdon kabátjavai fel- 
cseréjni.

Egyelőre pedig nyugodtan várjuk évi rendes közgyűlé
sünk határozatát, mely eljárásunk felett ítéletet mondani lesz 
hivatva.

A «Vendéglősök Lapjától** pedig azzal búcsúzunk el, 
hogy vele szemben jelen felszólalásunk volt első és utolsó 
polémiánk.

A társu la t tárgyalásai, hivatalos átiratok, 
végzések es beadványok stb.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és koresmárosok ipartársulatának 1891. deczember 
hó 4-én, délután 4 órakor, saját helyiségében tartott választ
mányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Fcrencz alel- 
nök, Hermáim Ferencz pénztáros, Palkovics Ede, Hötzel 
József, Fcith István, Stöckl Tamás, Mehringer Rezső, Eörstcr 
Konrád, Nősek Ignácz, Kammer Ernő, Fritz Henrik, Krist 
Ferencz, Lippert Lajos, Wrabetz Frigyes, Illits József Tóth 
Antal, Kommer Ferencz választmányi tagok, ifj. Ács ,Károly 
társ. ügyész és Teasdale Ottó társ. titkár mint jegyző.

Elmaradásukat kimentették: Maloschik Á. W., Hell 
Ferencz és Blaschka István választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Palkovics Ede és Förster Konrád urakat.

Olvastatott az 1891. évi november hó 3-án tartott 
választmányi ülés jegyzőkönyve, a mely tudomásul vétetett, 
illetőleg hitelesíttetett.

Elnök jelenti, hogy a fogyasztási adók, illetőleg a be
hozatali vámok leszállítása tárgyában a m. kir. pénzügymi
niszterhez intézett emlékirat, a múlt ülés határozata értel
mében újból átdolgoztatott és küldöttségileg a miniszternek 
már átadatott.

A fogadtatás, melyben a küldöttség részesült, a meleg 
érdeklődés, melylyel a miniszter szólónak a vendéglős ipar 
helyzetét tárgyaló fejtegetéseit kisérte, kedvező előjelnek te
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kiüthető arra nézve, hogy a mai állapoton segítve lesz, a 
mely remény annál is jogosabb, mivel a miniszter kijelenté, 
hogy a borbehozatali vamok leszállításával már is foglalko
zik s hiszi, hogy e kérdést sikerülnie fog megoldani, a sörre 
nezve pedig a fogyasztási adó tetemes leszállítását helyezte 
kilátásba. Hangsúlyozta a miniszter ez alkalommal még azt 
is, hogy a vámlészállitás keresztül vitelénél arra is figyelem
mel leend, hogy az e tekintetben czélba veendő intézkedé
sek, a közjó rovására folytatott üzérkedéseknek eszközül ne 
sszolgáljanak.

Elnök megjegyzi, hogy a közel múlt napokban Márfy 
min. tan. urnái tudakozódott az emlékirat elintézése iránt ,és 
azon értesítést nyerte, hogy az ügy a miniszternek a delegá 
czióból történt visszatérése után sürgős elintézést fog nyerni.

Hasonlókép jelenti, hogy a szakiskola tárgyában a fő
városi tanácshoz intézett beadványt is Alkér tanácsnok 
urnái megsürgette. Az ügy ott csak a főv. tisztujitás után 
fog tárgyaltatni, annál is inkább, mivel a tanügyi osztály 
előreláthatólag nem marad Alkér tanácsnok vezetése alatt, 
s ő ép ezért újabb ügyek tárgyalását nem kezdi már meg-

Tudomásul vétetett.
Olvastattak Thalhammer Károly, Hinterwiesz István, 

Kuchtai Gusztáv, és Waschischek János segély iránti kérvé
nyeik. A választmány Thalhammer Károlynak 10 frt, Ilinter 
wiesz Istvánnak 15 frt segélyt szavaz egy összegben. 
Waschisch Jánosnak egy év tartamára havi 2 frt segély enge
délyeztetett. Kuchtai Gusztáv — tekintettel arra, hogy a közel 
múltban 15 frt segélyt nyert — kérelmével elutasittatott.

Olvastatott a budapesti pinczér egylet átirata, amelyben 
a társulat egy közösen tartandó bál rendezésére felhivatik.

A választmány a bál rendezésében való közreműködést 
elhatározza. Az ez ügyben szükséges intézkedések előkészí
tésére egy sziikebb bizottságot küld ki, a melynek tagjaivá 
megválasztattak: Wrabetz Frigyes, Hermann Ferencz, Stad- 
ler Károly, Glück Frigyes, Kommer Ferencz, Palkovics Ede 
és Illits József urak.

Kommer Ferencz ur megemlékezvén ama örvendetes 
körülményről, hogy a legutóbbi .községi választások alkalmá
val a vendéglői ipar a főváros törvényhatóságában két uj 
képviselőt nyert, kik mindketten a társulatnak közszeretet
ben álló tagjai: ezen, iparunkra kétségkívül igen fontos ese
mény megünneplése czéljaból indítványozza, hogy e két 
szaktárs u. m. Stadler Károly és Morbitzer Lőrincz urak 
tiszteletére a választmány áltál diszebéd rendeztessék.

Az indítvány élénk helyesléssel egyhangúlag elfogadta
tott s a diszebéd megtartására szükséges előkészületek esz
közlésére egy sziikebb körű bizottság küldetett ki, a mely
nek tagjaivá megválasztattak; Wirth Ferencz ur mint elnök, 
továbbá Kommer Ferencz, Palkovics Ede, Illits József, Glück 
Frigyes, Eippert Lajos es Wrabetz Frigyes urak.

Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést befe
jezettnek nyilvánítja.

K. m. f.
Teasdále Ottó Guruiéi János Wirth Ferencz 

titkár. elnök. alelnök.

Jegyzőkönyv. Felvétetetett a budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok ipartársulatának 1891. deczember 
hó 28-án, délután 4 órakor, sajat helyiségében tartott választ
mányi üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Hermann Ferencz 
pénztáros, Blaschka István, Nősek Ignácz, Feith István, Pal
kovics Ede, Mehringer Rezső, Kommer Ferencz, Hein Lipót, 
Morbitzer Lőrincz, Maloschik A. W., Förster Konrád választ- 
m tnyi tagok és Walter Károly tem. egyleti titkár.

Távol maradásukat kimentették: Wirth Ferencz alelnök, 
Hötzel József, Barabás József, Stöckl Tamás, Glück Prigyes, 
Hell Ferencz, Illits József választmányi tagok, ifj. Ács Károly 
társ. ügyész és Teasdale Ottó társ. titkár.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Palkovics Ede és Hein Lipót urakat, a jegyző

könyv vezetésére pedig Teasdale Ottó társ. titkár betegség 
okozta távollétében, Walter Károly tem.egyleti titkárt kéri fel.

Olvastattak özv. Koschatzky Jánosné és özv. Moldanszky 
Antónia segély iránti kérvényeik.

A választmány özv. Koschatzky Jánosnénak 1.5 frt, özv. 
Moldanszky Antóniának 10 frt segélyt szavaz.

Olvastatott Nakovics Mátyás, Matton Antal és Isola 
Józse. közös kérvényük, a melyben eddig élvezett havi segé
lyüknek felemelését kérik.

A választmány folyamodókat - tekintettel a segélye
zendők nagy számára, valamint azon körülményre is, hogy 
nevezettek a főv. szegényházban lévén elhelyezve, a legszük
ségesebbekkel el vannak látva — kérelmükkel elutasítja. Fo
lyamodványukban felemlített panaszaikkal a főv. tanácshoz, 
illetőleg a szegényházi bizottsághoz utasittattak.

Olvastatott a kassai vendéglősök ipartársulatának átirata, 
a melyben javasolja, hogy a létesítendő szakiskola tananya
gába a balesetek alkalmával nyújtandó első segély mikénti 
alkalmazása is felvétessék.

A választmány a felvetett eszmét igen figyelemre mél
tónak találja és a javaslatot tanulmányozás, illetőleg a tan
terv keretébe való bevonás czéljából a szakiskola tárgyában 
működő sziikebb bizottsághoz teszi át. Egyúttal a kassai 
vendéglősök ipartársulatának köszönetét szavaz a meleg ér
deklődésért, a melynek általános érdekű ipari ügyekben már 
ismételten jelét adta.

Erről a kassai ipartársulat átiratban értesítendő.
Olvastatott a főv. magy. kir. pénzügyi igazgatóság át

irata, a melyben a társulat felhivatik, hogy tagjait az ital- 
mérési-illetékbefizetési ivek gondos megőrzésére figyelmeztesse 
minthogy azok hiánya minden egyes esetben tetemes munka 
szaporodást okoz nevezett hivatalnak.

Tudomásul vétetett es az » Értesítőben* közzé tétetni 
rendeltetett. Egyúttal közzéteendő illetékes helyen nyert azon 
értesülés is, hogy az 1892. évre járó italmérési illeték I-ső 
félévi részlete 1892. évi január hó 8-ig okvetlenül befizetendő.

Olvastattak Szabó Marton társ. tagnak f. é. deczember 
10-én, illetőleg 20-án kelt átiratai. P'lőbbiben az elnökség fel
hivatik a társulat választmánya áltál, az ipartársulat részéről 
legkevesebb 100 frtot, mint örökös tagsági dijat a »Magyar 
Egyesületnek^ megszavaztatni. Utóbbi átiratban pedig a tár
sulat elnöksége felszólittatik, a társulat, hivatalos helyisége 
felett függő németszövegü czimtablat eltávolítani.

A választmány következőleg határozott: Ama felszólí
tásnak, mely szerint a társulat a »Magyar Egyesület« alapitó 
tagjai sorába 100 frt örökös tagsági díjjal belépjen, a választ
mány eleget nem tehet, mert egyrészt a közgyűlés által 
megszabott költségelőirányzat hatarain túl terjeszkednie nem 
szabad, az említett javaslatban foglalt kiadás azonban a jelen 
számadási év költségvetésében előirányozva nincsen, másrészt 
pedig a társulatnak valamely egyesületbe történő belépése 
a közgyűlés jogköréhez, nem pedig a választmány hatáskö
rébe tartozik, minélfogva a választmány ily természetű ügy
ben érdemleges határozatot nem hozhat. Jogában all azonban 
indítványozónak a szóban forgó javaslatát, az alapszabályok
nak megfelclelően, a rendes évi közgyűlés elé terjeszteni.

A mi a társulat német szövegű czimtáblájának eltávolítá
sára vonatkozó indítványt illeti, a választmány azt egyhan
gúlag magáévá tette s a czimtábla eltávolítása iránt azonnal 
intézkedett.

Több tárgy napirenden nem lévén, elnök az ülést • be
fejezettnek nyilvánítja.

K, m. f.
Teasdale Ottó Gundel János Wirth Ferenc.: 

titkár. elnök. alelnök.

A következő átiratokat vettük:
Tekintetes Gundel János urnák, mint a budapesti szállo

dások-, vendéglősök- és korcsmárosok ipartársulata elnökének.
Budapest.

Van szerencsénk tek. elnök urnák becses tudomására 
hozni, hogy a »Vendéglősök magyarositó társasága* a »Magyar
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Egyesületi alapitó tagjai közé belépett s egyidejűleg a mai 
napon elhatározta, hogy felkéri tek. Elnök urat, miszerint az 
ipartársulat választmánya áltál legkevesebb 100 frtot az 
ipartársulat részéről a mar megalakult üdvös czélu »Magyar 
Egyesület* részére, mint örökös tagsági dijat megszavaztatni 
s azt az illetékes helyre az ipartársulat nevében eljuttatni 
szíveskedjék.

Budapest, 1891. deczember 10-ikén.
Kiváló tisztelettel:

A Vendéglősök magyarositó társaságának nevében: 
Ihász György, Szabó Marton,

jegyző. elnök.
Tekintetes Gundel János urnák, mint a budapesti szál

lodások, vendéglősök és korcsmarosok ipartársulata elnökének.
Budapest.

A »Vendéglősök magyarositó társasága*, e hó 17-ikén 
tartott összejövetele azon határozatot hozta, miszerint felkéri 
tek. elnök urat, hogy addig is, mig ipartársulatunk bclszer- 
vezetét teljesen magyarrá tehetjük — az ipartársulat iroda
helyisége felett függő német czimtáblát mielőbb levétetni 
szíveskedjék, egyszersmind pedig értesítjük, hogy magyaro
sító társaságunk a közelgő milleniumi kiállításra előkészítő 
bizottságot választott, mely bizottság e hó 21-ikén megkezdi 
működését.

Budapesten 1891. deczember 20.
A «Vendéglősök magyarosító társasága* nevében:

Ihász György, Szabó Márton,
jegyző. elnök.

Választmányunk ide vonatkozó határozatát t. tagtár
sunk a fentebb közölt jegyzőkönyvben találjak.

Germanisiren w ir?
Unser Ausschuss verhandelte in sciner jüngsten Sitzung 

zwei Zuschriften, die von dér »Magyarisirungs-Gesellschaft 
dér Gastwirthe* an unser Prásid'um eingelangt sind, und 
dérén eine, eine nicht eben sorgfáltig verschleierte Anklage 
enthált. In dicsér Zuschrift, mit welcher die oben erwáhnte 
Magyarisirungs-Gesellschaft unser Prásidium um Entfernung 
dér über den Genossenschaftslocali táten angebrachten deutschen 
Firmatafel ansucht, heisst es námlich unter Anderem: ». . . . 
einstweilen schon, bis wir ‘ die innere Organisation unserer 
Genossenschaft vollkommen ungarisch gestalten können . . . « 
was genug deutlich soviel heisst, dass nach dér Meinung dér 
Magyarisirungs-Gesellschaft die innere Organisation unserer 
Genossenschaft der Zeit noch nich ungarisch ist.

Wir wollen jetzt hier nicht die Form bckrittcln, wir 
wollen nicht darüber sprechen, ob ein in solchem Tone ab- 
gefasstes Ansuchen mit der guten Sitté in Einklang zu brin- 
gen ist, auch wollen wir nicht untersuchen, auf Grund welcher 
erworbenen Rechte dórt der Ausdruck unserc Genossen
schaft* gebraucht wird, da doch nach unserem Wissen die 
»Magyarisirungs-Gesellschaft der Gastwirthe* nicht in die 
Reihe unserer Mitglieder záhlt, sondern wir wollen uns hin- 
sichtlich des Meritums dicsér Anklage aussprechen und zu- 
gleich auch jene Triebfedern entgiltig abfertigen, welche bald 
verborgen, bald wieder offen die Motoré einer zwar nicht bedeu- 
tenden, aber nichtdestoweniger bedauerlichen Bewegung sind.

Lángé waren wir unentschlossen, dicse Angelegenheit 
in unserem Blatté zu behandeln, da dicsér llctze der Stem- 
pel der persönlichen Leidenschaft so deutlich aufgeprágt ist, 
dass wir die Ueberpflanzung derselben in unser Blatt, mit 
jenem Principe, nach welchem dassclbe nur zűr Behandlung 
streng Fachlicher, objectivcr Angelegenhciten diene, nicht 
vereinbarcn konnten.

Doch weil wir allé eingelangten Zuschriften veröffent- 
lichen und diesbezüglich auch in vorliegendem Falle keine 
Ausnahme niachen wollten. sind wir gezwungen uns mit dic
sér Angelegenheit zu bescháftigcn, um dass unser Schweigen 
nicht den Schein des Einbekennens gewinne.

Nachdrücklichst wollen wir jedoch tetonen, dass uns 
keinerlei Umstánde dazu bewegen können, auf dicse Ange

legenheit in der Zukunft zurückz.ugreifen und in dicsér Sache 
einer Polemik Raum zu gébén.

In unseren Ausführungen müssen wir den Spuren des 
»Vendéglősök Lapja* folgen, habén wir doch mit der »Ma- 
gyarisirungs-Gesellschaft der Gastwirthe* nur erst im Wege 
der erwáhnten zwei Zuschriften Fühlung gewonnen, wáhrend 
das genannte Blatt uns schon seit geraumer Zeit über die 
Intentionen dieser Gesellschaft belehrt und müssen wir diese 
Bcrichte insoferne für Authentisch betrachten, als der Redac- 
teur jenes Blattes, die an uns gelangten, in Rede stehenden 
Zuschriften als Schriftfűhrer der Magyarisirungs-Gesellschaft 
mit unterfertigt hat. Wir können daher dieses Blatt mit 
Recht als das officielle, oder doch wenigstens »officiöse« 
Organ der »Magyarisirungs-Gesellschaft* betrachten.

Einen schönen, erhebenden Narnen wusste der Rcdac- 
teur des »Vendéglősök Lapja» jencr Gesellschaft zu emp- 
fehlen, bedauern müssen wir nur, dass dicse ausser dem 
Namen, auch die Richtung ihres Wirkens von dórt herge- 
holt hat.

Die Sprache unseres Vaterlandes einzubürgern, wo sie 
noch etwa fremd ist, zu verbreiten und festigen wo sie bereits 
Fuss gefasst hat, in der Ausűbung unseres Gewerbes die un
garische Sprache ganz und xwllkonimen zűr Geltung zu bringen 
und hiezu auch die Mitwirkung des Publikums zu gewinnen — 
gewiss ist dies eine Aufgabe, welche wertli ist, dass wir 
an der Lösung derselben Allé, oline Ausnahme, mit Begeis- 
terung Anthcil nelimen.

Ein nach dicsér Richtung hin strebendes Wirken muss- 
ten wir von einer solchen Bewegung erwarten, auf dérén 
P'ahne die »Magyarisirung« als begeisterndes Motto geschrie- 
ben steht.

Idcss wic wcit weg von dieser Richtung fállt jenes 
Wirken, welches das »Vendéglősök Lapja* angeblich im In
teressé dieses Zieles ausübt! Wir nennen hier geflissentlich 
das »Vendéglősök Lapja*, weil wir nicht die Mitglieder der 
Magyarisirungs-Gesellschaft beschuldigen wollen, die sich 
unserer Überzeugung nach in edler, rciner Absicht vereint 
habén, sondern dorthin zu zeigen wünschen, wo die klangvoll 
ausgesteckte Idee nicht der rcinen Überzeugung, nicht der 
Liebe, nicht der Begeisterung fiirs Vaterland und für die 
Muttersprache, auch nicht der aufrichtigen Anhánglichkeit 
für unser Gewerbe entspringt, sondern in persönlichen Inter- 
essen wurzelt.

Nicht das begeisternde Wort des patriotischen Rufes 
ertönt von dórt, nicht die Wárme der Liebe geht von dórt 
aus, welche die 1 Ierzen und Gefühle ineinander schmclzen 
könnte, unversölmlicher Hass, bittere Wuth, Leidenschaft und 
Zorn, dass sind die Mittel mit welchen das »Vendéglősök 
Lapja* im Intcres.se des hehren Zweckes kámpft!

Die leidenschaftlichen Ausfálle des genannten Blattes 
welche in dem unfreiwilligen Scheiden desselben von un

serer Genossenschaft, ihren Ursprung habén — kehren sich 
natürlich ausschliesslich gégén die Leitung der Genossen
schaft. Jedoch wie reich gestickt auch der Mantel ist, der
Pferdefuss guckt doch darunter hervor-

Docli betrachten wir nun das Sünden-Register, welches 
uns das »Vendéglősök Lapja* vorhált, wessen werden wir 
cigcntlich beschuldigt ?

Erstens, dass der Ausschuss durchwegs aus Mitgliedcrn 
deutscher Zunge bestelit.

Wir glauben mit dieser Anklage kurz verfahren zu 
können. Wer die Mitglieder unseres Ausschusses kenut, weiss, 
dass dieselben die Sprache unseres Vaterlandes verstehen 
und sprechen und wenn auch an der Wiege des Einen, oder 
des Andercn nicht ungarische Lieder erklangcn, so kaim 
mán nur Liebe und Pflichtgcfühl fiirs Vaterlnnd darin er- 
blicken, wenn jene sich trotz ihrer fremden Abstammung die 
ungarische Sprache nach Möglichkeit aneigneten und ihre 
Kinder schon in jenem Altér, wo noch nicht der Einfluss 
der Schule, sondern ausschliesslich nur die háusliche Erzie- 
hung zűr Geltung kommt, in ungarischem Gciste und in un- 
garischer Sprache erziehen. Jedoch von Alldent abgesehen 
ist diese Anklage aller Logik derart baar, dass dicseibe uns

Intcres.se
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unwillkürlich ein Lacheln abzwingt. Sind doch jene. die die 
Leitung dér (ienossenschaft heute in Hátidén habén, nicht 
eigenmachtig in dcn Besitz dicsér Eunction gelangt, sondern 
stehen dieselben in Folge des Beschlusses dér Generalvcr- 
samnilung an dér Spitze dér (ienossenschaft und könnte da
her die Anklage nur jenes Fórum treffen, in dessen Namen 
gerade das » Vendéglősök Lapja den heutigen Zustand als 
himmelschreiende Sünde bezeichnet. In jedeni Falle isi es 
inerkwúrdig, dass das »Vendéglősök Lapja unsere Aus
schuss Mitglieder gerade nur seit jener Zeit als Deutsche 
kenut, seit dem die (ienossenschaft die Beziehungen mit 
demselben abgebrochen hal.

Eine weitere Anklage, welche als Auslluss dér ersteren 
zu betrachten ist, gipfelt in jene Behauptung, dass die Ge- 
schd/ts/'ührung, oder írenn es bcliebt die. „innere Organisation* 
unserer Genossenschaft auch nicht ungariscli ist.

Hierauf bemerken wir nur so viel, dass misére Corres- 
pondenz, unsere Biicher und unsere Protokolle so wie auch 
unsere Verhandlungen in ungarischer Sprache geführt, resp. 
geleitet werden, wovon sich Jederinann zu jeder Zeit iiber- 
zeugen kaim und wenn sich ein oder das andere Mitglied int 
Laufe dér. Verhandlungen auch dér deutschen Sprache be- 
dient weil es unsere 1 leimathssprachc nicht so gelaufig 
spncht, um in improvisirter Rcde seine Meinung klar aus- 
drücken zu kőimen so kaim deshalb nur böswillige Ab 
sichtlichkeit unserem Ausschusse den Stempel des Germani- 
sirens aufdrücken.

Doch das „Vendéglősök Lapja* besclmldigt unseren 
Ausschuss, nicht nur im Walten seines eigenen, engeren 
Kreises, sondern auch in dem nach Anssen gericliteten Il7r- 
leen desselbcn, mit. dem. Germanisieren, und zeigt zum Beweise 
dteser seiner Behauptung siegesbewusst auf unser Blatt, 
welches von denselben consequent nur als . Német Közlöny« 
genannt wird.

Wir verstehen es vollkommen, dass das » Vendéglősök 
Lapja* in seinem Hasse den höchstcn Grad des Paroxismus 
erreicht, wenn es sich mit unserem Blatté beschiiltigt, weil 
dann Wunden schmerzhaft werden, welclie verursacht zu ha
bén es unseren Ausschuss besclmldigt, wiirend es dieselben 
thatsachlich nur durcli eigenes Verschulden erhielt. Die W’utli 
und Leidenschaft pflegt síeli gewöhnhch auf Kosten dér lo- 
gischen Denkungsart zu entwickeln, dies bewahrheitet sich 
auch bei dem >Vendéglősök Lapja .

Es beruft sich auf sein im Dienste dér Genossenschaft, 
julirelang ausgeiibtes Wirken, auf die im Interessé des Magya
risirens ausyefochtenen Kümpfe um gleicli in cinem Athéni 
Feuer und Hölle auf die Leitung dér Genossenschaft zu 
rufen, welclie die Saclie dér Magyarisirung nicht um ein Kinyer- 
breit vorirürts brachte, welclie böswillig, unpatriotisch, unbe- 
hulllich und freilich auch undankbar ist, da sie auf die Dienste 
des »Vendéglősök Lapja* nicht mehr reflectirl.

Mit Verlaub, hier hat sich aber das »Vendéglősök 
Lapja* in cinen gefáhrlichen Wiederspruch verwickelt. Unser 
Ausschuss sollte dér Magyarisirung nicht zugestrebt habén ? 
Hat nicht unser Ausschuss das »Vendéglősök Lapja* als 
Mittel gewáhlt und Jahre lundurch gehalten, um mit den 
Mitgliedern dér Genossenschaft in geistiger Beriihrung zu 
sem, jenes ,Vendéglősök Lapja*, welches mit Selbstbewnsst- 
sein von sich sagt, dass es zu jeder Zeit nur für die Idee 
dér Magyarisirung gekiimpft habé ?

Wenn es daher war ware, dass es unserem Ausschusse 
nicht gelutigen ist, in Betreff dér Magyarisirung unseres Ge- 
werbes cinen Fortschritt zu erzielen, so kann nur das h>ezu 
géműiddé Mittel schlecht gewesen sein und würde unserem Aus 
schusse diesbezüglich nur insoferne ein Vorwurf treffen, dass 
er bezüglich desselben nichl schon friiher Aenderung 
getroffen hat. Jedocli nicht nur in Betreff dér Magyarisirung, 
sondern auch vöm gewerblichen Gesichtspunkte hat sich das 
»Vendéglősök Lapja* als unniitses Mittet erwiesen, so dass 
dér Ausschuss in Folge dér fortwiihrenden Tauschungen die 
er liinsichtlich seiner Hoffnung auf eine Besserung erlebtc, 
sich endlich gczwungen sah, die mit den Mitgliedern dér 
(ienossenschaft nothwendige Berührung auf anderem \\ ege

zu suclicn. So geschah es, dass der Ausschuss, dér General- 
versanunlung jenen Vorschlag unterbreitete, in Folge dessen 
Aiinahme wir den Értesítő unserer (ienossenschaft griin- 
deten.

Welche Richtung wir uns hierin ausgesteckt habén, das 
habén wir in der ersten Nummer iinseres Blattes erláutert 
und auch in unserem bisherigen Wirken ausgewiesen. Facli- 
hclier und objectiver Inhalt, dass war unser 1 lauptprincip. 
Nicht in Reime gesetzte Liebesseiifzer irgend eines verlieb- 
ten Kellners, nicht -Noveletten , dérén Sujet unseren Gewerb
lichen Angelegenheiten zimlich férné hegen, auch nicht die 
ausftihrliche und mit möglichst grossen Buchstaben gedruckte 
Beschreibung sammtlicher in Ungarn abgehaltenen Fahnen- 
weih-Feste, sondern ernstes, gewissenhaftes Umfassen aller 
jener Eragen, durcli dérén Erlauterung die Intcressen des 
Gewerbes und unserer Mitglieder gefördert werden kőimen: 
das ist ujiscr Hauptziel.

Dass unser Blatt auch deutschen Text hat, wird Nie- 
niand als Beweis eines germanisatorischen Bestrebens auflassen 
kőimen, am wenigsten riithíich w ird.dies für das Vendéglősök- 
1 .apja sein, welches wie schon erwahnt, lant verkündet, dass 
es immerdar nur für die ldee des Magyarisirens gekiimpft 
habé, daher in Folge jenes Umstandes, dass auch das »Ven-' 
déglősök Lapja Jahre lundurch mit deutschem Texte er- 
scliien, es fiir dasselbe doch ein w énig scliwer sein diirfte aus 
dem deutschen Texte unseres Blattes den unpatriotischen 
Smn unseres Ausschusses überzeugend darzulegen.

Das '»Vendéglősök Lapja kann auch ruliig bleiben, 
mit dem deutschen Texte hat auch dieses Blatt nicht's gégén 
dcn Patriotismus verbrochen Es ist dies eine Nothwendig- 
keit. welche die in unserem Gewerbe herrschenden Verhált- 
nisse heute nocli erheischen, da unter unseren Genossén 
noch viele sind. dérén Jugendjahre in eine Zeit fallen, in 
welcher das ungarische Wort verboten war, in der Schule, 
der Gesellschaft und im öffentlichen Leben die deutsche 
Sprache dominirte und delien sich dalier, .besonders hier in 
der 1 lauptstadt, zűr Erlernung der ungarischen Sprache erst 
dann gelegenheit bot, als die harte Arbeit des Broterwerbes 
zum lemen wenig Zeit mehr iibrig liéss.

Mit Rücksicht auf diesen Umstand beharren wir vor- 
laufig noch auf den deutschen Text, weil wir es nicht für 
recht und biliig fűiden, dass diejenigen, denen die Möglich- 
keit benommen war, in ilirer Jugend unsere I leimathssprachc 
zu erlernen und dieselbe daher heute nicht derart beherr- 
sclien, dass sie einen in ungarischer Sprache verfassten Ar
iikéi ölnie Schwierigkeiten verstehen würden, von der Unter- 
stützung der Genossenschaft ausgeschlossen werden.

Wir glauben, dass die Zeit nicli allzuferne ist, wo wir 
auch diesbezüglich Aenderung treffen kőimen und dann wol- 
len wir wieder Rede stehen dem Vendéglősök Lapja (wer 
weiss, wer lebt !j und fragen, ob es den ausgeborgten, etwas 
plump drapirten Martirmantel noch immer nicht mit dem eige
nen Rock vcrtauschen will-

Vorlaufig erwarten wir mit Rulie den Beschluss unserer 
nachsten ordentlichen Generalversanimlung, welche bernien 
sein wird, iiber unser Wirken zu urtheilen. Von dem Ven
déglősök Lapja< aber nehnien wir mit der Versicherung 
Abschied, dass von unserer Seite, dem genannten Blatt ge- 
genüber, die vorstehende Auseinandersétzung die erste und 
zugleich auch letzte Polemik war.

Verhandlungen der Genossenschaft, ámtliehe 
Zusehriften, Eingaben etc.

Protokoll iiber die am 4. Dezember ISDl. Nachmittags 
í Uhr in den eigenen Lokalitaten abgehaltene Ausschuss- 
Sitzung der Genossnnschaft der Budapestet llotelier-, Gast- 
und Schankwirthe.

Zugegen waren: Joliann Gundél Priises, Eranz W'irtli 
Viceprases, Eranz Hermáim Cassier, Eduard Palkovics, Josef 
lfötzcl, Stefan Feith, Thomas Stöckl, Rudolf Mehringer, Kon- 
rad Förster, Jgnatz Nősek, limest Kainmer, 1 leinrich Fritz,
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E'ranz Krist, Ludwig láppert, E'riedrich V rabctz, Josef Jllits, 
Anion Tóth, E'ranz Kommer Ausschussniitglieder, Kari Ács 
jun. Rechtsanwalt und Ottó 1 easdale Sekretár.

Ihr E'ernbleiben entschuldigtcn: A. V . Maloschik, Franz 
llell und Stefan Blaschka Ausschussniitglieder.

Prásident begriisst die anwcsenden Mitglieder und cr- 
klárt die Sitzung fiir eröffnet, gleichzeitig ersucht cr zűr 
Authentication des heutigen Protokolles die llerren Eduard 
Palkovics und Konrad Eörster.

Vertesen wurde das Protokoll dér am 3. November 
181)1. abgehaltencn Ausschusssitzung, wclches zűr Kenntniss 
genommen, resp. authentizirt wurde.

Prásident berichtet, dass das in Betreff dér Herabselz- 
ung dér Wein-Einfuhrszölle resp dér Consumsteuer besonders 
fúr Bier, an dem kön. ung. Finanzminister gerichtete Memo
randum, dem Beschlusse dér letzten Ausschutzsitzung ent- 
sprechend neuerdings umgearbeitet und bereits dem Minister 
durch eme Deputation iiberreicht wurde. Dér Eánpfang, wel- 
clien die Deputation erfuhr, das warme lnteres.se, mit wel- 
chem dér Minister die, die prekare Lage des Wirths- 
gewerbes bctreffenden Aufschlüsse Rcdners verfolgte, kőimen 
als gunstiges Vorzeichen betrachtet werden daíür, dass an 
dér heutigen Lage gcholfen werden wird, welehe Voraus- 
setzung umso begriindeter erscheint, als dér Minister crklárte, 
dass er síeli mit dér Herabsetzung dér Weinzölle bereits 
beschaftigc und die Frage einer gedeihlichen l.ösung zuzu- 
fiihren hofft. In Betreff des Bieres erklarte dér Minister, dass 
er die I lerabsetznng dér Consumsteuer beabsichtige. Noch 
betonte dér Minister, dass er bei Lösung dieser P'ragen be
sonders auch daraul bedacht sein wird, dass die diesbezüg
lich zu schafíenden Verfügungen nicht als Mittel zűr Verfol- 
gung gewisser, auf Rcchnung des zum Ziele ausgesteckten 
allgemeincn \\ ohles betriebener Spekulationen ausgebeutet 
werden kőimen. Prásident bemerkl hiebei, dass er in den 
jüngst verflossenen Tagén bei Ministerialrath Marfy die Er- 
ledigung des Memorandums urgirt hat und daselbst die Zu- 
sicherung erhielt, dass die Angelegenheit gleich nach dér 
lleimkehr des Ministers aus dér Delegation erledigt werden 
wird.

P'erner berichtet dér Prásident, dass er auch die Er- 
ledigung dér in Angelegenheit dér E'achschule an den haupt- 
stádtischen Magistrat gerichteten Eingabebci Elerrn Magislrats 
rath Alkér urgirte. Dieselbe wird jedoch erst nach erfolgter 
Neuwahl des hauptstadtischen Magistrates verhandelt werden, 
umsomehr, da die L nterrichts-Section voraussichtlich nicht 
unter dér Leitung des Magistratsrathes Alkér verbleibt, der- 
selbe deshalb auch die Yerhandlung neuerer Angelegenhciten 
jetzt nicht vornimml.

W ird zűr Kenntniss genommen.
\  erleseti wurden die Gcsuche des Kari Talhammer, 

Stefan Hinterwiesz, Gustav Kuchtai und Johann Waschischek 
um Unterstiitzung.

Dér Ausschuss votirte dem Kari Talhammer 10 fi., dem 
Stefan Hinterwiesz 15 11. Unterstiitzung in einer Summe. Dem 
Johann Waschischek werden auf die Dauer eines Jahres nio- 
natlich 2 fi. Unterstiitzung bewilligt. Gustav Kushtai wird 
mit Hinblick darauf, dass Derselbe erst kiirzlich 15 fi. Unter
stiitzung erhielt, mit seinem Cesuche abgewiesen.

Vertesen wurde die Zuschrift des Budapestet- Kellner- 
Vereins, mit welcher die Cenossenschaft ersucht wird, im 
Eaufe des dicsjahrigen E'aschings ín Cemeinschaft mit dem 
Kellner-Verein cinen Ball zu arrangiren.

Dér Ausschuss beschliesst, dér Aufforderung E'olge zu 
leisten. Zűr Vollführung dér diesbeziiglíchen Vorarbeiten wird 
ein engeres Comité entsendet, in welches die llerren Fried
rich Wrabetz, Franz I lerrmann, Kari Stadler, Friedrich Gliick, 
Franz Kommer, Eduard Palkovics und Josef Jllits gewáhlt 
werden.

Herr Pranz Kommer hebt den erfreulichen Umsland 
hervor, dass bei dér jüngsten Communal-Wahl das YViiths- 
Gewerbc zwei neue Vertreter in dér hauptstadtischen Com- 
munc gewann, welehe Beide in dér Liebe und Achtung 
sá nm.hcher Fackgenossen stehende Mitglieder dér Genossen-

schaft sind. In Anbclrachl dieses unstreitig wichtigen Er- 
eignisses beantragt Redner, zu Ehren dieser zwei Fachge- 
nossen, dér llerren Kari Stadler und Johann Morbitzer ein 
Fest-Bankett zu gébén.

Dér Antrag wird mit lebhaftem Beifall einstimmig an- 
genommen und mit dér Vorbereilung dér diesbezüglich noth- 
wendigen Verfügungen ein Comité betraut, in welches 1 Ierr 
Franz Wirth als Prases und die llerren Franz. Kommer, 
Eduard Palkovics, Josef Jllits, Friedrich Gliick, Eudwig lap
pért und Friedrich W rabctz gewáhlt wurden.

Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklart 
Prásident die Sitzung fiir geschlossen.

D. U. S.
Ottó Teasdale Johann Gundel t'ranz Wir/li

Seeretiir. Prases. Vice-Prases,

Protokoll iiber die am 28. Dezember 1801, Nachmit- 
tags 4 Uhr, in den cigcnen Lokalitaten abgehaltene Aus- 
schussitzung dér Cenossenschaft dér Budapestéi- Hoteliers, 
Gasl- und Schankwirthe.

Zugegen waren: Johann Gundel Prases, Franz Herr- 
mann Cassier, Stefan Blaschka, Ignatz Nősek, Stefan Tóth, 
Eduard Palkovics, Rudolf Mehringer, Franz Kommer, Eeo- 
pold Elein, Lorenz Morbitzer, A. W . Maloschik, Konrad 
Förster Ausschussniitglieder und Kari W altér Seeretiir des 
Leichenvereines.

Ihr E'ernbleiben entschuldigtcn; Franz \\ irtli \ ice- 
prascs, Josef l lötzel, Josef Barabás, Thomas Stöckl, E'ried- 
ricli Glück, E'ranz Hell, Josef Jllits Ausschussniitglieder, Kari 
Ács jun. Rechtsanwalt und Ottó Teasdale Seeretiir.

Priisident begriisst die anwesendcn Mitglieder und er- 
klárt die Sitzung fiir eröffnet. Gleichzeitig ersucht er zűr 
Authentication des heutigen Protokollos die Herren Ealuard 
Palkovics und Eeopold Idein, zűr E'iihrung des Protokollos 
aber in Abwesenheit des erkrankten Genossenschaft-Secre- 
társ Ottó Teasdale, 1 lerrn Kari Walter, Seeretiir des Leichen
vereines.

Verlesen wurden die Cesuche dér Wwe Johann Ko- 
schatzky und dér Wwe Antónia Moldanszky um Unter
stiitzung.

Dér Ausschuss votirt dér Wwe Johann Koschatzky 
15 fi., dér Wwe Antónia Moldanszky 10 fi. Unterstiitzung.

Verlesen wurde das gemeinschaftliche Cesucli des Ma- 
tliias Nakovics, Autón Platton und Josef Isola um Erhöhung 
ihrer bisherigen monatlichen Unterstiitzung.

Dér Ausschuss weist die Petenten mit ihrem Cesuche 
ab, indem die Zahl dér Unterstützungs-Bedürltigen in steter 
Zunahme begriffen ist • nd weil die Genannten im hauptst. 
Armenhause untergebracht, dalier mit dem Nöthigsten ver 
seben sind. In Betreff dér, hinsichtlich ihrer Versorgung vor 
gebrachten Klagen werden die Gesuchsteller an den hauptst. 
Magistrat resp. an die Armenhaus-Commission gewiesen.

Verlesen wurde die Zuschrift dér Cenossenschaft dér 
Kaschauer (iastwirthe, in welchcr die Idee angeregt wird, 
in den Schulplan dér zu errichtenden Kellner-Fachschule auch 
die erste 1 Iilfeleistung bei Unglücksfiillen aufziiiiehinen.

Dér Ausschuss fűidet die Idee fiir sehr beachtenswerth, 
und weist die Angelegenheit an die Fachschul-Cemmission 
behufs e.ingehetider Prtifung, ressp. Einbeziehung dieses Lehr- 
stoffes in den Schulplan.

Gleichzeitig wird beschlossen, dér Kaschauer Cenossen- 
schaft liir das wiederholt kundgegebene Jntcres.se, welches 
diese den gewerblichen Angelegenhciten entgegenbringt, den 
Dank dér Cenossenschaft auszudriicken und die genanntc 
Cenossenschaft hievon im Wege einer Zuschrift zu ver- 
stándigen.

Verlesen wurde die Zuschrift dér kön. P'inanz-Direklion, 
mit welcher die Genossenschafr ersucht wird, ilire Mitglieder 
aufzufordern, die Zahlungsbögen dér Schankgebiihr sorgfáltig 
aufz.ubcwahren, indem durch den Verlust derselben dem ge- 
naunteii Amte eme bedeutende Arbeits-Vcrmchruno- er- 
wáclist.

Miid zui Kenntniss genommen und beschlossen, die

lnteres.se
Jntcres.se
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Zuschrift int »Lrtesitő« zu veröffentlichen. Gleichzeitig wb'd 
auch beschlossen, int »Értesitő« kundzugeben, dass die 
erste Hálfte dér fúr das Jahr 1892. falligen Schankgebühr 
bis 8. Janner 1892. unbedingt einzuzahlen ist.

Verlesen wurden die Zuschriften des Mitgliedes Martin 
Szabó ddto 10., resp. 20. Dezember 1891. In crsterer wird 
das Prásidium ersucht, durch dem Auschuss dér Genossen
schaft dem »Magyar Egyesület« mindestens 100 fi. von Seite 
dér Genossenschaft als griindende Mitglieder-Taxe zn voti- 
reti, in letzterer aber darum angegangen, die iiber dem Amts- 
lokal dér Genossenschaft angebrachte deutsche Firmentafel 
zu beseitigen.

Dér Ausschuss beschliesst wie folgt: Jener Aufforderung, 
nach welchcr die Genossenschaft mit dem Betrage von 100 fi. 
in die Reihe dér gründenden Mitglieder des »Magyar Egye
sülete eintreten soll, kann dér Ausschuss nicht Folge leisten, 
indem einerseits die Grenzen des durch die Generalversainm- 
lung bestimmten Budgets nicht überschritten werden dürfen, 
die in dem Antrage liegende Ausgabe aber in dem Kosten- 
voranschlage des gegemvártigen Rechnungs-Jahres nicht auf- 
genommen ist, anderseits aber auch dér Eintritt dér Genos
senschaft in cinem Véréin zu dem Rechtskreise dér General
versammlung, nicht aber zu dem Wirkungskreise des Aus- 
sehusses gehört, demzufolge daher dér Ausschuss in Angele- 
genheiten solcher Art keinen meritorischen Beschluss crbfin
gén kann. Dem Antragsteller jedoch steht das Recht zu, den 
in Rede stehenden Antrag den Statutcn gemáss dér nach- 
sten ordentlichen Generalversammlung vorzulegen.

Was die Entfernung dér deutschen Firmentafel betrifft, 
hat dér Ausschuss diesen Antrag einstimmig angenommen 
und beziiglich dér Entfernung dér Firmentafel sofort Ver- 
fiigung getroffen.

Indem hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklárt 
Priisident die Sitzung für geschlossen.

D. U. S.
Ottó Teasdale Franz Wirth Johann Gundel 

Secre tár. V iceprases. Práses.

Folflende Zuschriften kantén uns zu:
Wohlgeboren Ilerrn Johann Gundel

Prásident dér Genossenschaft dér Budapester Hoteliers, Gast- 
und Schankwirthe Budapest.

Wir beehren uns Ew. Wohlgeboren zűr Kenutniss zu 
bríngen, dass die »Magyarisirungs-Gesellschaft dér Gastwirthe® 
dem »Magyar Egyesület® als gründendes Mitglied beigetre- 
ten ist und gleichzeitig am heutigen Tagé beschlossen hat, 
Ew. Wohlgeboren zu ersuchen, durch den Ausschuss dcr Ge
nossenschaft dem bercits konstituirten, übcraus nützliche 
Zwecke verfolgenden »Magyar Egyesület« mindestens 100 fi. 
von Seite dér Genossenschaft als griindende Mitglieds 1 axe 
zu votiren und dieselbe im Nanten dér Genossenschaft an 
die kompetente Stelle gelangen zu lassen.

Budapest, am 10. Dezember 1891.
Mit besonderer Achtung

lm Nanten dér »Magyarisirungs-Gesellsehaft dér Gestwirthe®
Geor(j Ihász Martin Szabó
Schriftführer. Práses.

Wohlgeboren Herrn Johann Gundel 
Priisident dér Genossenschaft dér Budapester 1 loteliers, Gast-

und Schankwirthe Budapest.
Die »Magyarisirungs-Gesellschaft dér Gastwirthe® hat 

gelegentlich ihrer ant 17. d. M. stattgehabten Zusammenkunft den 
Beschluss erbracht, Ew. Wohlgeboren zu ersuchen, auch einst- 
weilen schon, bis wir die innere Organisation unserer Ge
nossenschaft vollkommen ungarisch gestalten können, die 
iiber dent Amtslokale dér Genossenschaft angebrachte 
deutsche Firmatafel je eher beseitigen zu lassen. Gleichzeitig 
verstiindigen wir Sic auch, dass uttsere Magyarisirungs-Ge- 
scllsahaft zűr nahenden Milleniums-Ausstellung cin Vorbe- 
reitungs-Comité gewahlt hat, das seine Thiitigkeit am 21. d. 
M. beginnt.

Budapest, ant 20. Dezember 1891.
Int Nanten dér »Magyarisirungs-Gesellschaft dér Gastwirtht.

Georg Ihász Martin Szabó
Seliriftfiihrer. Práses.

A helyett, mint ez az ipartörvénybe ütközőleg gyakran történik, hogy

H E L Y I S É O « V Á L T O Z T A T Á
ürügye alatt divatból kiment árukat mélyen leszállított árakon kínálnánk, egyszerűen a t. vevöközönség 

becses tigvelmébe ajánljuk óriási nagy és folyton uj választékú raktárunkat

SZŐ N YEG EKBEN
a legújabb mintákban, s a legnagyobb választékban, továbbá

FÜGGÖNYÜK- ÉS BÚTORSZÖVETEKBEN
. . x . *

a legjHiányosabb árak és feltételek mellett.

Stílfákul és Smyrna-szönyegeinket |~| méterenkint 9— 10 írttól feljebb.
DC' teljes méretért kezeskedve. 'TSKi

N A G  f  V Á S Z O N - és  P A M U T Á R U  R A K T Á R U N K ,
továbbá

k  í é r n e m ü ,  m e n y a s s z o n y i  k e l e n g y é k  é s  á g y n e m ü - k é s z l e t r ö l  s z ó ló  
300 ábrával ellátott árjegyzékünket ingyen éa bérmentve küldjük.

YZ'Y TWT rr _r_ X D O  A m- kir- szab- nagykereskedők,JCi J7 ÉS Á /\JLik)O/’Tk cs. és kir. udvari szállítók

B u d a p e ste n , V . kér., D e á k -tér .
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Wadlsteiner F, és Társa
Budapest, IV., Váczi-utcza 27.

Üveg, porczellán, 
fayence és m ajolika

G Y Á R T  R A K T Á R A .
Szállodai, vendéglői, kávéházi és háztartási

berendezések.

i/le nyasszo n y i  kele n gyék, fé n y  az és l 
czikkek, velenczei csillárok és tükrök 

stb. stb.f
e g y s z e r ű  é s  d í s z e s  k i á l l í t á s b a n ,

g y r i  á ra k o n .

Ú j d o n s á g o k  nagy választékban.

C l ip i s to f le  & C o m p .
cs. és k. udvari szállítók.

Legmagasabb kitüntetések minden kiállításon.

Magyarországi főraktár1:

W adlsteiner F. és társánál
Budapest, IV., váczi-utcza 27. 

C h r is t o f le  a valódi ezüst e g y e 
d ü l i  p ó t l é k a .

Szállodák, vendéglők, kávéházak, háztartások stb.

teljes berendezése.

Újjá ezüstözés saját legjobbnak bizo
nyait  rendszer szerint.

K ép es  á r j e g y z é k  k ív á n a tr a  b érm en tve.

ü lü lü

0

II

LÖ W ENSTEIN M. [MIHÁLY .
ez  é g tu la jd o n o s  L Ö W E N S T E IN  P . N Á N D O R  Ö

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

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t  E
m indennem ű bel- és külföldi sajtokban, hús, bal, (ozeléék s gyüm ölcs conservekben, csokoládé, 
franczia és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, linóm konyhák i, _rc,

finom főző bort: M adera, M arsalla, Sherryt.

Kizárólagos főraktára az „Anglo Continenthal Thee-Associationí(-nak
legjobb fekete teákban, valódi Ja m a ik a  rum ok.

K ÍV Á N A T R A  Á R J E G Y Z É K  B É R M E N T V E . • • • • • • • •
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A  V é g h l e s i

VERA-FORRÁS
a legjobb és legolcsóbb

szénsavdús égvényes savanyuviz.
K ristály tiszta, a bort nem festi, tisztán  vagy 
borral, cognaccal, úgyszintén gyüm ölcs-szörppel 
vegyítve a legkellem esebb és legüditöbb ital,

Budapesti fő rak tá r: ERZSÉBET-KŰRUT 56.
T e le fo n  ö ssz e k ö tte té s .

Forrás-kezelőség Véghles-Szalatna,
(Zólyom vármegye)

Számos raktár a vidéken

(Szeged, D ebreczen, Pozsony, Nagyvárad, K assa 
stb.) —  K apható  B udapesten  és a vidéken m inden 
fűszer- és ásványvizkereskedésben, úgyszintén 

m inden szálloda és vendéglőben.

V e & lile s e  r

VERA-QUELLE
das besle und billigste

an  K o h l e n s á u r e  r e i c h s t e
a lk a lis c h e  S a u erw a sser .

K ristallrein, farbt den Wein nicht, alléin oder 
mit Wein, Cognac, wie aucli mit ilim beersaft 
gem ischt gehört dieses W asser zu den ange- 

nehrnsten und erfrischendsten  G etránken.

Budapester Haupfcniedeidane: ELISABETH-R1WG 
Np, 56.

T e le fo n -V  erb in d u n g .

Quellen-Direction in Yéghles-Szalatna
(Sohler Comitnt.)

Zahlreiche Kiederlarjen in dér Provi/iz

(Szegedin, Debreczin, P ressburg , Gross-W ardein, 
Kascliau ect.) Zu habén in allén M incralw asser- 
H andlungen in B udapest und dér Provinz, wie 

auch in jedem  Hotel und Gasthaus.

s a r a i  píl
B u dapest, Y áczi-u tcza  27,

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát kő
vetkező czikkekben : 

F Ő Z Ő - E D É N Y E K

Kávéház- és szálloda-berende
zések, teljes konyha- és ház

tartás-berendezések

ASZTALI ÉS EVÖSZEREK
Stltö- és fagyalék-formák, háztartás- és 
konyhagépek, lakást tisztitó- és fűtő- 

(szerek

KANDALLÓ és TEA-ASZTALOK
illosókonyha- és fürdő

szoba-berendezések
Kávé-, téa- és tojáskészle
tek, fényezett lemez-, fa és 

serte-áruk.

Pincze- és tejgazdászati szerek
Eranezia, angol és amerikai

ujílonsúu'olc.

P a u l  S á r k á n y
B U D A P E S T ,  V á c z i - u o z a  2 7 ,

empfiulill sein reichbaltiges Láger folgender Ariikéi: 
Koch-Geschirre, Kaffeha.us- u. llolel-Kinrichtungen, vollkommene 
Kilchen- and Wirtschaftseinrichtungen, Tisch- and Esszeuge, Gé

bnek- und Gefrorenes-Formen.
Wirtschafts- u. Küchen-Maschinen. Wohnung-Relnigungs- u. Heitz- 
Requislten, Kamin- u. Thee-Tisclie, Waschkiichen u. Badezimmer- 
Einrlchtungen, Kaffee-, Thee- und Elerkocher. polirte Blech-. Holz- 

und Bür8tenwaaren, eller- u. Milchwirtschafts-Geráthe. 
Französ., englische und amerikanische Neuheiten.

í n  r
i u ERZSt

J 1 BET
mozdítja az emésztést, üdít és élénkít.

Kizárólagos szállítóklXlZd.1 UlagUa » X.ti111V W tk ■
IÍMATTONI és WILLE, BUDAPEST.®®e l ®

Sörivóknak, kik a bort savanvuvizoZKel sze 
rétik vegyíteni, mindenek e'ött h

__  JegtiszütíJ cgvcnyss

•ján lixtó, E víz közömbösíti a bor savát és «z iuu> m 
elette kel'enietea, ingerlő mellókizt ád, annélktil. h..g> 

azt feketére festené.
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8 B udapest, régi-posta-uteza 10. sz. (félem elet).
® N a g y választék
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$  üvegedényekben szállodák, vendéglők és kávéházak részére gyári árakon,
©
* F i n o m  k r i s t á l y  ü v e g b ő l  j u t á n y o s  á r o n .
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J. SCHREIBER & NEFFEN
©  G lasfab rik an ten

® B U D A P E S T , A l t é  P o s t g a s s e  N r .  io .  ( M e z z a n i n )
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CHAMPAGNER

L O U IS  F R A N C O IS  & Co.
Kitüntetések:

Páris 1889. EZÜST-ÉREM 

Nizza 1890. ARANY ÉREM

Lissabon 1890. Hors Concours és 

NAGY DIPLOM

Főkép v iselők

«r ö

A

áíH~

Auszeichnungen:
Paris 1889 Silb. Medaille 

Nizza 1890 Gold. M edaille 

Lissabon 1890 Hors C oncours und 

Grosses Diplom

de ne / '(ti -Ve rt rét u n q :

R U D A  és B L O C H M A N N
B u d a p e s t .  MS»<*

W*.
Az „Országgyűlési Értesítő** kő- és könyvnyomdája, Budapest G r
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