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A társu la t beadványai, hivatalos átiratok, 
végzések és beadványok stb.

Jegyzőkönyv, Felvétetett Budapesten, 1892. évi márezius 
he 20-án délután 3 érakor a budapesti szállodások, vendég
lősük és korcsmárosok ipartársulatámik (Jundel János elnök
lete alatt a »Redout« éttermében megtartott XA III. rendes 
évi közgyűlésén.

Jelen volt 173 tag.
Elnök a nagy számban megjelent szaktársakat melegen 

üdvözli és örömének ad kifejezést azért, mert ezen nagy
számú megjelenésből látja azl. hogy a szaktársak a társulat 
ügyei iránt meleg érdeklődéssel viseltetnek, a mely zálogát 
képezi annak, mikép együttes, vállvetett működéssel töre- 
kesznek a tisztviselői karnak a társulati élet fejlesztési4 és az 
ipar virágzóvá tétele körüli fáradozásaiban hathatós támaszul 
szolgálni.

A midőn a szives megjelenésért köszönetét újabban ki
fejezné, kijelenti, hogy a közgyűlés alapszabályszeriileg hiva
tott egybe és az, tekintettel a megjelentek nagy számára, 
határozatképes, miért is a közgyűlést ezennel megnyitja és 
télkéri a szaktársakat a napirenden lévő tárgyak megvitatá
sába és eldöntésébe bocsátkozni. Egyúttal a mai gyűlés jegy
zőkönyvének vezetésén1 * * * * 6 felkéri ifj. Ács Károly társulati 
ügyészt, annak hitelesítésére pedig Szabó .Márton és Karikás 
Mihály szaktárs urakat.

Áttérve a napirendre, elnök felkéri az ügyészt az évi 
jelentés felolvasására.

1. Az évi jelentés felolvasásától a közgyűlés, tekintet
tel arra, mikép az minden (‘gyes iparférsulati tagnak a köz
gyűlést megelőzőleg nyomtatásban megküldetett és ezen jegy. 
zökönyv kiegészítő részeként idefüzve van. elállott és felolva
sottnak tekinti;

egyúttal azt úgy általánosságban, mint egyes részletei
ben a közgyűlés helveslőleg tudomásul vette.

2. A számvizsgáló bizottság jelentésének felolvasásától 
a közgyűlés fenti okokból szintén elállott.

'/'tilos Lajos a számvizsgálói jelentéshez szólva, kérdést 
intéz, történt-e valami intézkedés Aláver Eerencz szaktársnak 
a szegényházba leendő felvétek' iránt.

Stadler Károly felvilágosításul előadja, hogy tudomása 
szerint Aláver a felvételért még ez ideig nem folyamodott. 
Egyébként kijelenti, hogyha az illető folyamodni fog, szóló, 
mint a szegényházi bizottság tagja, annak felvétele tekinteté
ből teljes befolyását gyakorolni fogja.

Ezek után a közgyűlés által ugv a számvizsgáló jelen
tése, mint. a kérdés tárgyában adott felvilágosítás helyeslőleg 
tudomásul vétetett.

3. Az előterjesztett évi mérleg beható megvizsgálás után 
ugv általánosságban, mint részleteiben tudomásul véte
tett és jóváhagyatott.

1. Elnök felkéri a közgyűlést az előterjesztett és jóvá
hagyott számvizsgálók jelentése és évi mérleg alapján, a fel
mentvényt megadni.

A közgyűlés a felhozott adatok alapján a felmentvényt 
az alapszabályok értelmében az elnökség, választmány, pénz- 
tárnok és számvizsgálók részére egyhangúlag megadja és ne
vezetteket a felelősség terhe alól felmenti.

5. Bemutattatik a folyó évre szélé költségvetés, a mely 
bevételi rovatában 1130 frtot. kiadások ezimén pedig 3130 
frtot tüntet fel. Elnök felkéri a közgyűlést, mikép nyilatkoz
zék annak elfogadása iránt.

A költségvetés a bemutatott szerkezetben egyhangúlag 
elfogadtatott.

fi. Elnök btjelenti, mikép az alapszabályok értelmében 
bárom indítvány érkezett bt1, a melyeket van szerencséje meg
vitatás végett a közgyűlés elé terjeszteni. Egyúttal kijelenti 
azt is. hogy a bárom írásban benyújtott indítvány, jelesül 
Giinzel Alanti és társai. I’iilav (Ívnia és Smitzberger Nándoré 
már a választmányban is beható tárgyalás alá. vétetett s azért 
majd lesz szerencséje az egyes indítványok tárgyalásánál a 
választmány véleménye* jelentését is közölni.

Bejelenti továbbá, hogy Karikás Alihály és társai elké
setten ugyan, de szintén írásba foglalt indítványt adtak bt1 a 
választmányhoz. Szóló nézete szerint miután már praecedens 
van, (‘zen indítvány is a mai közgyűlésen vetethetnek tárgya
lás alá.

A közgyűlés elnöki jelentést tudomásul veszi és Kari
kás és társai által bár elkésetten beadott indítvány ezuttali 
tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

7. Eelolvnstntik Giinzel .Manó és társai által a választ
mányhoz beadott indítvány, melynek tartalma, hogy a választ- 
mánv tegye meg mindazon szükséges intézkedéseket és lépé
seket, mikép a vendéglősök és korcsmárosok tekintetében az 
éjjeli záréra teljesen eltöröltessék, esetleg a záréra éjfél utáni 
három óráig meghosszabbittassék.

A közgyűlés a felolvasott indítványt lelkes éljenzéssel 
egyhangúlag elfogadta és utasította a választmányt a lépések 
sürgős megtételére.

8. Felolvastatik a Karikás és társai által beadott és a 
közgyűléshez intézett többrendbeli indítványt magában foglaló 
irat, az abban foglalt, indítványok a kővetkezők :

rt) .Mondja ki a közgyűlés, hogy az üdvös czélu »Ala- 
gyar Egyesület'; alapitó tagjai közé legalább 200 forinttal 
belép.

ó) .Mondja ki a közgyűlés, hogy az ipartársulat pénz
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tárából 200 forintot utalványoz az árvamegyei Ínségesek 
számára.

c) Szakismereti és öniniivelődési szempontból szüksé
gesnek tartja a közgyűlés, hogy a társulat tagjai minél több
ször összejöhessenek s azért utnsittassék a társulat elnöksége, 
hogy alkalmas helyiségről gondoskodjék.

d) Közegészségi szempontból mondja ki a közgyűlés, 
hogy szatócs és egyéb nem tisztán korcsmái üzletet folytató 
egyénektől a mai állapot szerinti italmérési jogosítvány meg- 
vonassék és az italmérési engedély csak annak engedtessék 
meg, a ki külön önálló és alkalmas helyiségben gyakorolja 
az italmérési jogot.

e) l'gy a közgyűlési, mint a társulat hivatalos nyelve 
szóval és írásban kizárólag magyar legyen s ehhez képest a 
német szövegben kiállított bekebelezési ivek megsemmisittes
senek, a társulati „Értesítő* pedig kizárólag magyar nyelven 
jelentessék meg.

Az indítványok általánosságban történt felolvasása után 
elnök javasolja azok egyenkinti tárgyalását, a két első indít
vány tárgyalását azonban, miután azok mindegyike pénzkér- 
désscd van egybekötve, együttesen óhajtaná, egyúttal közli a 
választmány véleményét ezen két tárgyra nézve és előadja, 
hogy, tekintettel a társulat bevételeivel szemben álló és 
évenkint nagyobbodó kiadásokra, a két inditvány ezen köz
gyűlésen leendő elfogadását nem ajánlhatja, mert már az ez 
idő szerinti kiadások felemésztik a bevételt úgy. hogy a gyü- 
mölcsözőleg elhelyezett tőkék kamatjaiból kell a kiadásokat 
fedezni és igy a választmány nézete szerint a sürgősebb és 
égetőbb kiadás, az árvamegyei Ínségesek javára adandó 200 
fitos segélyösszeg lenne ez idő szerint kiutalványozandó, mig 
a „Magyar Egyesület* alapiró tagjai közé leendő belépés 
ugyancsak 200 frttal a legközelebbi közgyűlésig függőben 
tartandó lenne és a mennyiben a választmány ezen közvetítő 
javaslata elfogadtatik, ígéri szóló a választmány nevében, 
hogy ezen most függőben tartott inditvány a legközelebbi 
közgyűlés napirendjére lel fog vétetni és minden nehézség 
nélkül elfogadtatni.

Máthé István a tárgyhoz szólva, előadja, hogy a felvetett 
ügy fontosságánál fogva függőben nem tartható s nem óhaj
taná, hogy az ezúttal elnapoltassék; ugyanazért a helyzettel 
számítva, egy kíizvetitő indítványt tesz és ez az, liogv lépjen 
be a társulat, ha nem is a jelzett 200 írttal, de csekélyebb 
összeggel a „.Magyar Egyesülct*-be.

Pulay Gyula ragaszkodik a Magyar Egyesületre vonat
kozó inditvány azonnali tárgyalásához, ugv a „Magvar Egye
sület" alapito tagjai köze leendő belépéshez, mert szerinte a 
kormány mik all első sorban kötelességében az árvamegvei 
insegeseket segélyezni és támogatni, miután ő szabja ki és 
szedi be a nagy adókat s nem egy esetben használja fel 
másra, mint a szükségesek fedezésére.

Gundel János előtte szóló szavaira kijelenti, liogv a 
jelen ügy tárgyalásánál sem a kormány, sem annak cselek
ményei biralat alá mm) vétethetnek és pedig annál kevésbé, 
miután azok jelen közgyűlés hatáskörén kívül esnek s mig a 
Magyar Egyesületbe való belépést a választmány véleménye 
értelmében egyelőre függőben kéri tartani, addig a 2-ik in
ditvány, t. i. a felvidéki Ínségesek javára adandó 200 frtos 
segély, megadásához szívesen hozzájárul, sőt pótolja azt a 
sajátjából külön 100 frttal.

(iliick Iriyyes közbeszól, hogy a segédvliez szintén 100 
frttal járul.

Pálos Lajos a tárgyhoz szólva, kijelenti, liogv a segé
lyezés körüli nemes buzgalmat maga részéről is helyesli és 
jónak találja, de ez egyáltalában nem zárja ki azt, hogy a 
társulat mint alapito tag a Magyar Egyesületbe belépjen s 
melegen ajánlja az erre vonatkozó inditvány elfogadását.

Pandúr József <i társulat anyagi helyzetével számolva, 
kijelenti, hogy szívesen hozzájárul a felvidékiek segélyezésé
hez, azonban óhajtja azt. hogy ha már a közgyűlés elhatá
rozza a segélyösszeg megszavazását, akkor mondja ki a 
Magyar Egyesületbe való belépést is és pedig oly formán, 
liogy a segély czimén utalványozni indítványozott 200 frt 
féleztessék meg a két inditvány javára.

Ezután a közgyűlés nagy részi* sürgeti a szavazást.
Smitzberger Nándor felszólal az irányban, mikep nem 

óhajtaná, hogy a Magyar Egyesületbe való belepes kérdésé 
szavazás alá bocsájtassék.

Papos Árpád ugyan óhajtaná, hogy a társulat ezúttal 
lépjen be a Magyar Egyesületbe, figyelemmel azonban a tár
sulat feltárt anyagi helyzetére, pártolja és elfogadásra ajánlja 
a választmány javaslatát.

Karikás 'Mihály figyelemmel a társulat anyagi helyze
tére és az elnök ur azon Ígéretére, mikép a Magyar Egyesü
letbe leendő belépés a jövő évben megtartandó közgyűlés 
napirendjére fel fog vétetni, a választmány jelentesehez szin
tén hozzájárul, indítványozza, hogy ezúttal csakis az árva
megvei Ínségesek javára adandó 700 frtos segély szavaztas- 
sék meg, ellenben a Magyar Egyesületbe való belépés sza
vazás tárgyát ne képezze.

Elnök Karikásnak imént tett módosított indítványát 
szavazás alá bocsátja.

min* a közgyűlés az ínséges-segélyt 200 frttal nagy 
többséggel és lelkesedéssel elfogadja.

A harmadik inditvány. a mely t. i. szakismereti és ön- 
müvelődési szempontból egy alkalmas helyiség megszerzésére 
vonatkozó intézkedést kérelmezi, a választmány ez irányában 
előterjesztett azon jelentését, mikép a most jelzett inditvány 
a .Pulay és Smitzberger urak által beterjesztett indítványban 
is benfoglaltatik czélszerii lenni* ezúttal mellőzni s a másik 
két inditványnyal együtt tárgyalni,

a közgyűlés a jelentés tudomásul vétele mellett, egy
hangúlag hozzájárul ahhoz, hogy ezen inditvány a másik két 
inditványnyal együttesen tárgya Itassák.

A negyedik inditvány tekintetében a választmány jelen
tése oda irányul, hogy ugv a szatócsok, mint a kereske
dők italmérési
határozásokat 
tehát minden ily íranyu 
dolog volna, miért is kéri elnök a választmány jelentését 
tudomásul venni s az inditvány tekintetéből napirendre térni.

A közgyűlés a nyert felvilágosítások után a választmány 
jelentését teljes megnyugvással tudomásul veszi és az indit
vány felett napirendre tér.

Az ötödik inditvány, melynek értelmében úgy a köz
gyűlés. mint a társulat hivatalos nyelve kizárólag magyar 
legyen és hogy a német szövegben kiállított bekeblezési ivek 
megsemmisittessenek és hogy a társulati „ Értesítő* kizárólag 
magyar nyelven jelenjen meg. a választmány a következő 
jelentést terjeszti elő: a társulat hivatalos nyelve ugyanis 
már 188;). év óta magyar, ebből folvólag az összes ügykeze
lés szintén magyar, a jegyzőkönyvek és levelezés magvar 
nyelven állíttatnak ki, a könyvvezetés is magvar nveiven 
eszközöltetik, a bekeblezési ivek még a régi időből erednek, 
innen van az, hogy magyar és német szöveggel vannak 
ellátva, mihelyest ezek elfogynak, az újonnan készítendő 
bekeblezesi ivek anélkül is kizárólag magyar nyelven fognak 
nyomattatni. Egyébként, lm a közgyűlés kívánja,
meglevő bekeblezési ivek megsemmisittesenek —

engedélye 
magában

tárgyában minden közelebbi meg
foglak) tételes törvény intézkedik, 

eljárás a törvénvnvel szemben meddő 
e

hogy 
a mi ugyan

a társulat anyagi karúval járna — és újabb bekeblezési ivek 
nyomattassanak, kéri a választmányt ez irányban utasittatni.

A társulati „Ertesitőfc tárgyában a választmány előadja, 
hogy az ugv is magyar nyelven jelenik meg. Minthogy azon
ban a társulati „Értesítő* czélja az, hogy minden társulati 
tag biztos kutforrásból merítsen tájékozást a társulat beléleté- 
röl es a választmány működéséről, ezen kutforrásból nem 
lehet megfosztani azon számos német ajkú társakat, kik a 
magyar nyelvet nem. vagy nem kellően bírják. A választmány 
kéri ezen jelentését tudomásul venni.

Mathc István köszönettel tudomásul veszi az ügvkeze- 
les, könyvelés és levelezés tárgyában nyert teljesen kielégítő 
felvilágosítást, ellenben sehogysem járulhat ahhoz, hogy a 
társulat jegyzőkönyvei és egyéb okiratai az Értesítőben német 
nyelven is közöltessenek, ragaszkodik teljes mérvben az 
indityánymak az Értesítőre vonatkozó részéhez, jelesül, liogv 
az kizárólag magyar nyelven jelenjen meg.

Smitzberger Nándor teljésen osztja az előtte szóló néző
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tét, Ő is rugaszkodik althoz, hogy az Értesítő kizárólag ma
gvar legyen.

Stadle. Károly a választmány jelentésében felhozottakat 
egész terjedelmében magáévá teszi, figyelemmel az ott fel- 
hozottakra s kéri a választmány az iránybani javaslatát, hogy 
az „Értesítőu továbbra is magyar és német nyelven jelenjen 
meg. annál is inkább elfogadni, mert meg van győződve arról, 
hogv habár van német ajkú szaktársunk, az mind őszintén 
érző. igaz hazafi s csak rövid idő kérdést*, hogy a mostani 
vita tárgyit önként eldőljön. Ezek után elnök a yit.it be
rekeszti és az ötödik indítványt, jelesül annak az Értesítőre 
vonatkozó részét szavazás alá bocsátja.

A közgyűlés a választmány jelentését tudomásul veszi 
és az Értesítőre vonatkozó indítványt nagy többséggel elveti.

9. Tárgyalás alá vétetik továbbá Pulay Gvula és Smitz-'eV V »
berger Nándor által kiilön-külön beadott indítvány.

Elnök ezekre vonatkozólag bejelenti. hogy azok teljesen 
ugyanazonosok, a mennyiben a Smitzberger öt pontból álló 
indítványa a Pulay Gyula által beadott 12 pontból álló indit- 
vánvban teljes mérvben bcnfoglnltatik s igy ezélszeriiség és 
időkimélés tekintetéből ajánlaná, hogy azok együttesen tár- 
gvaltassanak, a mennyiben ahhoz az indítványozók is hozzá
járulnak.

Ezek után elnök felolvastatja a két indítványt s miután 
a közgyűlés úgy az indítványozók is a teljes ugyanazonos- 
s á g ró 1 m eggv ő ződt e k,

a közgyűlés Smitzberger Nándor hozzájárulásával hatá
rozatikig kimondja, hogy tárgyalás alá (‘gyedül a l’ulay Gyula 
által beadott és 12 pontból álló indítvány vétessék.

10. Részletes tárgyalás alá vétetik a Pulay által beadott 
indítvány és pedig :

«) Léptettessék életbe hazafias, nemzeti óhaj alapján is 
ipartársulatunk kebelében az édes magyar szó használata. 
Szabály hozattassék arra nézve, hogy a m. r. ipartársulat 
kebelében az ügykezelés, nyomtatvány, levelezés, társalgás 
kizárólag csak is magyar nyelven folyjon.

Ezen indítvány tekintetében a következő jelentést ter
jeszti elő, hogy a társulat ügykezelése már évek óta magyar. 
A társulat jegyzőkönyvei, levelezése, nyomtatványok és tár
gyalások vezetése szintén magyar. A társalgást, a mely alatt 
a választmány nem értheti a hivatalos tárgyalást, bármely 
irányban szabályokkal megszorítani, nem hozhatja összekörte- 
tésbe a társulat érdekeivel, sőt az ily iránybani megszorítást 
az egyéni szabadság jogosulatlan megszorításának tekinti.

Elnök felhívja a közgyűlést, kiván-e valaki a tárgyhoz 
szólni, avagy az indítvány tárgyában előterjesztett jelentés 
tudomásul vétetik.

A közgyűlés a választmány jelentését tudomásul veszi 
és az abban felhozottakat az indokolásnál fogva teljes mérv
ben magáévá teszi.

ó) Alapszabályul vétessék az, hogy választmányi tagul 
olyan égvén nem választható meg, ki a magvar nyelvet szó- 
bán és írásban teljesen nem bírja.

Ezen indítvány tárgyában a választmány véleményes 
jelentése az, hogy az alapszabályok értelmében minden tag 
cselekvő és szenvedő választóképességgel bír. A magyar 
nyelvet nem biró tagok ezen jogának az indítvány értelmé
ben leendő megszorítása, eltekintve a gyakorlati nehézségek
től, a melyek annak megítélése tekintetében felmerülnének, 
hogy az illető választandó tag a magyar nyelvet mily mérv
ben köteles bírni? és tényleg mily mérvben bírja azt? a 
jogegyenlőség elvével oly ellenkezésben áll, mely a meltá- 
tányossággal össze nem egyeztethető.

Kutforrása lenne ez a tagok közötti örökös súrlódás
nak, megbontója az eddig uralkodott egyetertesnek. szóval a 
választmány koczkáztatva látná általa mindazon feltételeket, a 
melyek az ipartársulatot sikeres működésre kepesitik. Ezek 
alapján kéri a választmány, az anélkül is az alapszabályokba 
ütköző indítványt teljesen ('lejteni és ezen jelentest tudomásul 
venni.

Pálos Lajos kéri a beterjesztett indítványt a választ
mány jelentése mellőzésével annál is inkább elfogadni, miután 
a magyarosodás már általánosan mindenhol megindult.

Pulay Gyula indítványozó hasonló értelemben szól és 
ajánlja indítványát elfogadásra.

Elnök, miután több szóló nem jelentkezett, felhívja a 
közgyűlést, kivánja-e Pulay indítványát szavazás alá bocsá
tani. avagy az indítvány elejtésével a választmány jelentését 
fogadja el.

A közgyűlés nagy többsége az indítványt elveti és a 
választmány jelentésének tudomásul vétele mellett teljes 
mérvben elfogadja és magáévá teszi.

c) Szükségeltetik égetően az ipartestület alapszabályai
nak gy keres átdolgozása és azon törvény életbeléptetése 
mielőbb, hogy a jelenlegi ipartestület vezetősége lépjen érint
kezésbe a nmltgu pénzügyminisztériummal, hogy a pénzügvi ’ 
miniszter utasítása folytán a pénzügyi igazgatóság ne az 
illetőnek szolgáltassa ki az ipari engedélyt, hanem a testület
nek. Továbbá a testület szolgáltassa ki az illetőnek akkor, 
ha az ipartársulatnak tagja.

A válaszmány jelentése ez irányban következő: az indít
vány ezen pontjában foglaltaknak megvalósítása feltételezi 
első sorban azt. hogy a társulat ipartestületnek elismertessék, 
ez utóbbi pedig ismét azt, hogy a vendéglősipar a képesítés
hez kötött iparágak sorába felvétessék. E kérdéssel a választ
mány saját kezdeméuyezéséből már ismételten foglalkozott és 
a lefolyt évben is beható indokolással folyamodott e tárgy
ban az illető szakminiszter úrhoz, de fájdalom, ez irányban 

mint a már korábban közzétett s igy ismert miniszteri 
leiratból kitűnik kedvező eredmény nem éretett el s igy 
az alapszabályok átdolgozásának szüksége sem forog fenn. 
Kéri a választmányt, mint ez idő szerint tárgytalant mellőzni
és a jelentést tudomásul venni.

A közgyűlés az indítvány mellőzésével a választmány 
jelentését egyhangúlag tudomásul veszi.

d) Ezen indítványomnak életbelépése esetén követeltes- 
sék meg az ipartestület vezetőségétől ama, mindnyájunkra 
jótékonyan, büszkeségünkre, nyugalomra szolgáló dolog ki
vitele, hogy lehetőleg a főváros közepén, nekünk szállodások
nak, vendéglősöknek és korcsmárosoknak állandó házunk 
emeltessék, melyben az ipartársulati ügyész, titkár és az 
összes hivatalos helyiség találjon állandó helyet. Továbbá 
bizattassék meg az ipartestületi vezetőség azzal, hogy ugyan
ezen házban elhelyezve kizárólagosan iparágaink számára 
egyetlen közvetítő elhelyező intézet alapittattassék, mely kö
rülmény az eddigi kellemetlenségeknek véget fog vetni, kellő 
ellenőrzés mellett.

A választmány az ezen pontban kifejezett indítványt, 
hogy a társulat tőkéje egy ingatlanba fektettessék, a maga 
részéről már évek óta szem előtt tartja és hiszi, hogy azon 
esetben, ha a vagyoni gyarapodás az eddigi arányban halad, 
a terv megvalósítható leszen. A jelen időpont azonban még 
nem alkalmas e terv keresztülvitelére, mert a társulat jelen
legi vagyonát a választmány nem tartja elegendőnek arra, 
hogy ily vállalatba anyagi helyzete egyensúlyának megbon
tása nélkül bocsátkozhassék s igy mint idő előtti indítványt 
elejtendőnek véli.

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a választmány 
a javaslatot elfogadja.

c) Ezen államló helyiségben rendeztessék be egy állandó, 
kényelmes szállás, melyben vidéki átutazó szaktársaink és 
alkalmazottjai pár napra csendes, díjtalan otthont nyerhetnek.

Miután az ezen pontban foglalt indítvány realizálása, a 
közvetlen előző inditványnyal szerves összefüggésben áll, ennél
fogva a választmány véleményezi ezen indítvány mellőzését is.

A közgyűlés a vélemény egyhangú elfogadása mellett a 
jelentést tudomásul veszi.

f) Ezek után érdekeink megóvása czéljából indítványo
zom, hogy az ipartestület vezetősége hasson oda, hogy jelen 
évi 1892-ben lejárandó italmérési engedélyünk után az ipar
társulat vezetőségétől azt, hogy nyugodtabb alapra vesse az 
italmérési engedélyt, mint a milyen alapon jelenleg áll. Mert 
az e pályán évek óta működők sajnosai) tapasztalták, hogy 
szaktársaink iparjogaik gyakorlatától 2—3-sz.ori megbüntetése 
után megfosztattak : jóllehet 1.0—20 évi közelismert működést 
fejtettek ki.
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A választmány ez irányban jelenti, hogy tévés azon 
felfogás, mintha az italmérési engedélyek ez év végével le
járnának ; a törvény ide vágó szakasza ugyanis az iránt 
intézkedik, hogy azon italmérőktől, a kik jelesül a főváros
ban italmérési engedélyüket 1888, évi november lto 1-je előtt 
egyszersmindcnkorra teljesített fizetés által egész életükre 
megszerezték, az italmérési engedély megvonása a kimérések 
leszállításának indokából csakis 189.5. év vegével következ- 
lietik be. Ezen törvényes intézkedést elnökségünk annak ide
jén hosszas utánjárás és nagy fáradtsággal érhette el, arra 
törekedvén, hogy a szaktársak existentiájának alapját legalább 
egy időre biztosítsa. A választmány ez iránybani meggyőző
dése azonban az, hogy tekintettel a főváros rohamos fejlődé
sére, az italmérési üzletek számának leszállítása mivel sem 
lenne indokolható, ennélfogva több, mint valószínű, hogy 
engedélyek ily indokból a jövőben nem fognak bevonatni. 
Kéri a választmány'fölvilágosító jelentését tudomásul venni. 

A közgyűlés ezen jelentést teljes megnyugvással és
köszönettel egyhangúlag tudomásul veszi.

ff) Hasson oda az ipartársulat t. vezetősége, hogy szo
morú helyzetünket a nmlgu pénzügyminiszter urnái élénk 
színekkel ecsetelve, törvény létesittessék. mely a szatócsok, 
füszerkereskedőknek az italmérést úgy kicsinyben, mint pa
laczkokban egyáltalában eltiltsa, teljes szigorral büntesse 
Álért a kereskedők, szatócsok, kik italmérési joggal bírnak,- 
az italokat egészségnek ártó oly anyagok közt tartják, melyek 
szorult, lebujbeli gőzök behatása folytán megrongálják az 
egész organizmust. Más tekintetben pedig manapság boldog, 
boldogtalan, kávémérő. tejcsarnokos stb. kifőzéseket fart, sőt 
bort, sört stb. nem tőlünk véve, kiszolgál, árt nekünk ven
déglősöknek. korcsmárosoknak. miért hitvány étkeiket, italai
kat pár krajczárral olcsóbban adván, a közönség nagy része 
nélkülöz.

A választmány ez irányban a törvény alapján a követ
kezőket jelenti: a szatócsok és ftiszerkereskedők az italmérési 
törvény értelmében csak azon esetben gyakorolhatják üzletük
ben a kimérést, ha az illetők 1888. évi november hava előtt 
egyszer és mindenkorra teljesített fizetés által engedélyt 
nyertek. Az uj italmérési törvény életbeléptetése óta ujonan 
folyamodó szatócsok és kereskedők azonban már csak akkor 
nyernek italmérési engedélyt, ha azt üzleti helyiségüktől 
elkülönített helyiségben gyakorolják. A palaczkokban való 
eladást, vagyis az úgynevezett kismértékbeni elárusitást a 
törvény szabályozza és ennek gyakorlását a törvény épen a 
szatócsok és kereskedőkre ruházza. A visszaélések tekinteté
ben a választmány kijelenti, hogy azok orvoslására — ha 
konkrét esetek és bizonyítékok állnak rendelkezésre — az 
ipartársulat mindenkor készséggel vállalkozik. Kéri jelentését 
az inditványnyal szemben tudomásul venni.

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
//) Hová fogunk mi jutni, in. t. szaktársaink a túlhaj

tott, szigorú törvények járma alatt, midőn napról-napra 
alá vagyunk vetve rendőrségnek, elöljáróságnak, pénz
ügyi hatóságnak, mely által valóságos rabszolgákká alacso- 
nyittatunk le és e szakadatlan háborgattatás miatt ki tud 
nyugodtan dolgozni, iá ily körülmények daczára is iparunk az 
államnak 40—45 millió frtot jövedelmez. S .ennek daczára se 
tekintélyünk, se társadalmunk körében megfelelő állásunk 
nincs, mert bárhova fordulunk, sehol pártfogást nem találunk.

A választmány javasolja, hogy ezen pont egyszerűen 
mellőztessék, mert ezen pont konkrét indítványt nem tartal
maz és igy vitatárgyat sem képezhet.

A közgyűlés a választmány javaslatát egyhangúlag el
fogadj a.

i) 11a ezen indítványom a m. t. közgyűlés által elfogad- 
tatik, azon esetben, ha életbe lesz léptetve, inditványozom, 
hogy elaggott és munkaképtelen szaktársaink a nyomor szé
lere jutva, helyzetük enyhítésére czéljából segélyben, nyug
díjban részesíthessenek.

A választmány ez irányban jelenti, hogy az ipartársulat 
választmánya elszegényedett és elaggott tagokat eddig is 
segélyezett s ez irányban utal a minden évben, úgy ezúttal 
is az évi jelentésben közölt kimutatásokra. Habár az ipar

társulat nyugdíjalap fölött nem is rendelkezik, mindazonáltal 
több elszegényedett tag részesül havi segélyben, úgy meg
jegyzi a választmány azt is, hogy a jótékonyságot a társulat 
anyagi erejéhez képest mindenkor gyakorolta és gyakorolja.

A közgyűlés a választmány kijelentését helyeslőleg és 
jóváhagyólag tudomásul veszi.

k) Inditványozom továbbá azt, hogy az ipartársulat 
hasson oda, hogy a t. szaktársak az egyes italokat lehetőleg 
egységes, vagyis egyforma árban mérjék ki, mely által az 
egymás károsítása kizárva leend. Hozassák törvény saját 
ipartársulatunk kebelében, mely azon vendéglőst és korcsmá- 
rost. ki hirtelen meggazdagodás, konkurrenczia czéljából az 
italokat olcsóbban adja, érzékeny pénzbírsággal sujtassék.

A választmánynak az egységes borárak megállapítására 
irányult ismételt kísérletei köztudomás szerint sikertelenek 
maradtak. I tal ez irányban a már ily értelemben megtartót! 
közgyűlésre, úgy egy hasonló felszólalásból kifolyólag az 
Értesítőben közzétett fejtegetésekre, a melyeket a választmány 
ma is magának vall. A pénzbirságolásra vonatkozó javaslat 
tekintetében kijelenti a választmány, hogy törvényt nem 
alkothat s igy olyat végre sem hajthat, tehát határozatainak 
érvényt nem szerezhetne. Az indítvány elejtésével az előadot
takat kéri tudomásul venni.

A közgyűlés az indítvány elejtésével a választmány 
jelentését helyeslőleg tudomásul veszi.

l) Lépjen érintkezésbe a t. ipartestület a nmlgu pénz
ügyminisztériumnál oly czélból, hogy gyorsabb elintézést 
nyerjen minden bennünket érdeklő ügy, u. m. üzletváltozás, 
jog elnyerése, jogujitás stb.

A választmány az inditványban jelzett intézkedéseket a 
maga részéről is helyesnek és szükségesnek tartja és utasítás 
esetére ez intézkedéseket haladéktalanul meg is teendi.

A közgyűlés az indítványt elfogadja és a választmány 
jelentését tudomásul veszi, utóbbit egyúttal utasítja a szüksé
ges lépések megtételére.

?») LJtasittassék a társulat, tegyen lépéseket a pénzügy
minisztériumnál az italmérési engedélyek tullialmazottan tör
tént kiadása folytán és sznrittassék a számarány a törvény 
keretébe. Álért megesik gyakran, hogy a pénzügyigazgatóság 
a rendőrség által alkalmatlan és egészségtelennek talált helyi
ségekre az engedélyt protekezió folytán megadja.

A választmány jelenti, hogy ez irányban már hatásosan 
eljárt és mint tényt konstatálja, midőn állítja, hogy ma már 
csak szórványosan adatnak ki italmérési engedélyek s hogy 
az illető környéken tényleg már létező üzletek száma minden
kor figyelembe vétetik.

A közgyűlés az indítvány felett napirendre tér s a vá
lasztmány jelentését tudomásul veszi.

11. Aíáthé István a mai közgyűlés helyesés tapintatos, 
mindent felölelő vezetéséért az elnöknek köszönetét fejezi ki, 
egyúttal indítványozza, hogy a közgyűlés elnöknek ugyané 
szempontok es alkalomból jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon.

A közgyűlés az indítványt lelkes éljenzéssel magáévá 
teszi es köszönetének jegyzőkönyvileg ad kifejezést.

12. Üundel dános elnök indítványozza, hogy ifj. Köm
mel1 Antal ur a »Kcdout« bérlőjének azon szives élőzékeny- 
segeert, a melynél fogva ez az ipartársulati közgyűlés meg
tartására a termet díjmentesen bocsátotta rendelkezésre, a 
közgyűlés köszönetét fejezze ki.

A közgyűlés az éljenzéssel fogadott indítványt magáévá 
feszi es jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz.

löbb tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést berekeszti.

K. m. f.

d e g y z e 11 e :
Ifj. Ács Károly, 

társ. ügyész.
Gundel János, 

elnök.

Szabó Márton. 

Karikás Mihály.
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Jegyzőkönyv, Felvétetett u budapesti szállodások, ven
déglősök és korcsmárosok iparlársulatáiiak 1892. márczius hó 
14-én, délután 4 ómkor saját helyiségében tartolt választ
mányi üléséről.

.leien voltak : Gumiéi .János elnök. Wirtli T’erencz al
címük, l’alkovics Ede. Feitli István, Stöckl Tamás. Steinbeisz 
dános, Wrabetz Frigyes, Kainmer Ernő, lllits József, lappert 
Lajos, Fritz Henrik, Bluschka István, Maloschik A. W., 
Lötfelmann Yilmos, Kommer Ferencz, Morbitzer Lőrincz, 
Förster Komád, llein lapát. Nősek Ignácz, Yincz.e Lajos 
választmányi tagok, ilj. Ács Károly társ. ügyész és Tetisdale 
Ottó társ. titkár.

Elmaradásukat kimentették: Krist Ferenc/., llötzel Jó
zsef és llermann Ferencz urak.

Elnök üdvözölvén a megjelent. tagokat, az ülést meg
nyitottunk nyilvánitja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Feitli István és Förster Komád urakat.

Olvastattak az 1892. évi február hó 20-án és márczius 
hó 4-én tartott választmányi ülések jegyzőkönyvei, a melyek 
tudomásul vétettek és hitelesíttettek.

Olvastatott T'ollunder Jánosné segély iránti kérvénye. 
Elnök e tárgyban jelenti, hogy folyamodónak, szorult anyagi 
helyzetére való tekintettel, 10 Irtot utalványoztatott a választ
mány utólagos jóváhagyásának reményében.

A választmány elnök jelentését jóváhagyólag tudomásul 
veszi és kérvényezőnek a már kiutalványozott 10 Irton felül 
még 10 frt segélyt szavaz.

Olvastatott August János folyamodványa, a melyben 
valamely, a vendéglői szakmába vágó állás elnyerése iránt, a 
társulat közbejárását kéri.

A választmány az előterjesztett kérelmet tudomásul 
veszi, s habár ez ügyben hivatalosan nem intézkedhetik, 
adandó alkalommal, magán utón, kész folyamodó kérelmét 
figyelembe venni.

Olvastatott Kuttkay Yilmos temetkezési vállalkozó bead
ványa, a melyben társulati tagok elhalálozása eseteiben, vál
lalatának igénybe vételét kéri a választmánytól.

A választmány, minthogy elhalt társulati tagok temeté
sének rendezésében nem foly be, érdemleges határozatot ez 
ügyben nem hozhat. Mindazonáltal tudomásul veszi vállalkozó 
bead várnát.V

Elnök jelenti, hogy Günzel Manó ur indítványán kivid, 
a melyet a választmány már a múlt ülésen tárgyalt, még két 
indítvány érkezett be, az alapszabályszerü időn belül, a me
lyek tehát a közgyűlés elé terjesztendők lesznek.

Az egyik Schmitzherger Nándor úrtól, a másik l.’ulay 
Gyula úrtól érkezett be. Mindkét, indítvány, a mely az erede
tiben a közgyűlés jegyzőkönyvéhez fog esatoltatni, felolvas
tatván, beható eszmecsere tárgyává tétetett, s az indítványok 
egyes pontozataival szemben, a választmány saját álláspontját, 
illetőleg véleményét határozta meg.

A választmány, a szóban forgó indítványokra vonatko
zólag a közgyűlés elé terjesztendő vélcményes jelentés rész
letes kidolgozására l’alkovics Ede urat kéri fel, ki a jelentős 
megszerkesztését és annak a közgvülésen leendő előterjeszté
sét készséggel elvállalta.

Elnök kérdést intéz az iránt, vájjon a közgyűlés tár
gyalásai folyamán a német nyelv is használtassék-e vagy nem ?

A választmány elhatározza, hogy tekintettel a társulat 
számos német ajkú tagjaira, a tárgyalások folyamai) felmerülő 
fontosabb mozzanatok német nyelvim is tolmácsőitassanak.

Több tárgy napirenden nem léven, elnök az ülést, befe
jezettnek nyilvánitja.

K. ni. f.
Teasdate Ottó, Förster Konrád, Gundel,

titkár. Feith Jstván. elnök.

A „Magyar Egyesület1* kormányzó tanácsától a követ
kező átiratot vettük :

Mélyen tisztelt elnök ur!
A hazafias polgárságra nézve fölötte bántó, hogy io- 

városunk nyilvános élete még mindig erős ellentétben áll 
nemzeti érzelmeinkkel. A felránduló vidéki, a hozzánk vetődő

idegen, kinek nincs alkalma Budapest lakosságának belső 
családi életét megfigyelni, külső érintkezéseiből alkot magá
nak ítéletet. Ez az Ítélet, sajnos, igen kedvezőtlen magyar
ságunkra nézve. Midőn a nyilvános helyeken minduntalan 
német szó fogadja, lehetetlen elhinnie, hogy Budapest csak
ugyan magyar város. A Magyar Egyesület, mely első sör
ben azt tűzte ki feladatul, hogy Budapestet minden izében 
magyarrá tegye, e visszásságon akként vél legkönnyebben 
segíteni, hogy a hazafias czél érdekében azokkal fog tettvér- 
kezet, kik fővárosunk jellegéie mérvadó befolyással bírnak.

Ezek közé sorolhatók első helyen a szállodások, ven
déglősök és kávéháztulajdonosok.

Ha valaki, épen ők tehetnek legtöbbet fővárosunk 
magyarságának kidomboritása és fentartása érdekében, mert 
hiszen a szállodák, vendéglők és kávéházak a nyilvános élet 
forgalmának góczpontjai, melyekben a főváros külélete tük
röződik.

Távol legyen tőlünk, mintha mi e tiszteletreméltó ipar 
művelőinek hazafiságában kételkednénk. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a zöm magyar. S ha üzletük vezetése még sem min
denütt magyar: az bizonyára nem hazafiatlanságból, hanem 
csakis régi hagyományokhoz való ragaszkodásból történik. 
Hiszszük, hogy figyelmeztető kérelmünk elegendő lesz, hogy 
e sajnos állapotokon változtassanak. Ebben a reményben 
kérjük a tisztelt elnök urat, méltóztassék az ipartársulat 
tagjait körlevélileg felhívni:

1. Utasítsák üzletük személyzetét, hogy a vendéget 
kizárólag magyarul üdvözöljék és első sorban magyarul szó
lítsák meg. S csak akkor használjanak idegen nyelvet, ha 
azt a vendég kívánja.

2. Intézkedjenek, hogy üzletükben az étlap első sorban 
magyar legyen. A felszolgáló személyzet, a szükséghez képest 
mindig tarthat készletben idegen nyelvű étlapot, de a ven
dég elé. első sorban magyar étlapot tegyen.

3 Hassanak oda, hogy üzletükben a házi vezénynyelv 
(az étel és italnemüek megrendelése) kizárólag magyar 
legyen.

3. Üzleteiket magyar czégtáblával, magyar czégérrel s 
csakis ilyennel jelezzék. Az idegen a czégtáblákon levő 
képes ábrázolásokból amúgy is könnyen kitalálja az üzlet 
minemüségét a nélkül, hogy a feliratot olvasnia kellene.

Szabad legyen remélnünk, hogy ezen közérdekű fel
szólalásunk úgy a mélyen tisztelt elnökségnél, mint az ipar- 
társulat t. tagjainál nem marad meghallgatás nélkül; már 
csak- azért sem, mert az üzleti érdeket a magyarosodás nem 
hogy csorbítaná, sőt inkább lényegesen elősegíteni fogja. 
A „Álagyar Egyesület" tagjainak ezrei ugyanis fogadalmat tet
tek, hogy ezentúl csakis olyan vendéglőbe és csakis olyan 
kávéházba mennek, a hol a. ezég és a kiszolgálás teljesen 
magyar. Másrészt pedig országszerte erős mozgalom indult 
meg, hogy a fővárosba utazó vidékiek az idegen nyelv szol
gálatában álló s megmagyarosodni vonakodó üzlethelyisége
ket kerüljék.

Kérelmünket tisztelt, elnök ur hazafias jóindulatába 
ajánlva, maradunk kitűnő tisztelettel

SiJe Sándor. Kléh István, elnök.
Ezen átirat a f. évi ápril 12-én tartott választmányi 

ülésben tárgyaltatván, társulatunk arra a következőkben vá
laszolt :

Mélyen tisztelt elnök u r !
A „Magyar Egyesület" kormányzó tanácsa nevében a 

tisztelettel alólirott ipartársulathoz intézett átiratra van sze
rencsénk a választmány határozata értelmében ipartársula
tunk nevében a következőkben válaszolni:

Alólirott ipartársulat az átiratban foglaltak által teljes 
mérvben át van hatva és pedig annál is inkább, miután 
fotörekvése nemcsak ma, hanem éveken át az volt, hogy az 
egész országban, de főleg a fővárosban a magyarosodás terén 
megtegye mindazt, a mi minden egyes honpolgárnak haza- 
szeretet sugalta kötelessége.

E téren már évekkel ezelőtt megindítottuk a mozgal
mat, s nem szűntünk meg soha azt tőlünk telhet,őleg fejlesz
teni és előmozdítani, valuraint nem szünendünk meg jövőben
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sem minden irányban hazánk fővárosát, Budapestet, magyarrá 
tenni és szeretett hazánk irányáliani kötelességünket ez utón 
is leróni.

Ezek alapján az átirat négy pontjában foglaltakat 
egesz mérvben magunkévá teszszük és hathatósan támogat
juk saját hatáskörünkben s mint eddig, úgy ezúttal is a 
szükséges intézkedéseket mogteendjük.

Megjegyezzük még azt, hogy a mái1 elért eredmények
ben tagtársaink igaz hazafiságtól vezérelt támogatásának és 
segéd kezesének nem csekély része van.

A midőn ezen válaszunkat tisztelt elnök nr becses 
tudomására hoznánk, maradunk
kiváló tisztelettel a budapesti szállodások, vendéglősök és 

korcsmárosok ipartársulata nevében :

Gumiéi János, 
elnök.

Kötelességünknek ismerjük t. tagtársainkat felhívni, 
hogy a „Magyar Egyesület" átiratában kifejezést nyert inten- 
eziót, mely fővárosunk teljes megmagyarosodását czélozza, 
minden lehető módon elősegítsék s elvárjuk szaktársaink 
hazafias érzületétől, hogy az átiratban kifozett kivánalmak
nak a lehetőséghez képest eleget teendnek.

A magy. kir. pénzügyigazgatóságtól a következő átiratot 
vettük :

A folyó évi 13909 számú határozatban, amelyben a Buda
pest fővárosi italinérők italmérési illeték tételei leszállittattak, 
flgyelmeztettetett arra, hogy azok az italmérők, a kiknek javára 
a ieszálitás által megállapított italmérési illeték tartozáshoz 
képest túlfizetés mutatkozik, a tulfizetett összeg visszatéríté
séért bélvegtelen beadványban ide folyamodhatnak.

Alihoz azonban, hogy a fél a visszautalványozott ösz- 
szeget a kezéhez adott végzés s illetve az állampénztárhoz 
menesztett utalvány alapján felvehesse, múlhatatlanul szüksé
ges, hogy a fél az innét kiadott eredeti fizetési Ívnek birto
kában legyen s azt úgy a számfejtésnél, mint a kifizetés alkal
mával felmutassa.

Ha a félnek az eredeti fizetési ive nincsen meg, hanem 
csak másodlatával rendelkezik, tartozik az eredeti fizetési iv 
felmutatásának elnézéséért (hivatkozva a visszautalványozó 
végzés számára) külön beadványban folyamodni.

A folyamodáshoz egy hiteles alakban (közjegyző előtt,), 
kiállított nyilatkozatot kell mellékelni, melyben az illető fél 
kötelezi magát arra, hogy az ('lvesztett eredeti fizetési iv alap
ján ennek netaláni előkeritése esetében, többé semmi igényt 
sem támaszt a szóban forgó illetékre nézve az államkincstár 
ellen, illetve a nyugta elvesztéséből az államkincstárra netalán 
káromolható minden károkért a felelősséget, magára vállalja.

A miről az ipartársulat tagjainak megfelelő informálása 
végett ezennel értesittetik.

Budapesten, 1892. április 22-én.
Hammer.

Verhandlungen dér Genossensehaft. amtliehe 
Zusehriften, Eingaben ete.

Protokoll über die am 14. Marz 1892, Nachmittags 
4 Uhr, in (len eigenen Localitiiten abgehaltene Ausschuss- 
sitzung dér budapester Hoteliers-, Gast- und Schankwirthe- 
Genossensehaft.

Prüsident. begrüsst dió anwesenden Mitglieder, und er- 
klart die Sitzung für eröffuot. Gleiehzeittg ersucht er zűr 
Authentication des heutigen Protokollos dió llerren Stefiin 
Peiih und Konrad Pörster.

Verlcsen wurden die Protokolle dér am 20-ten Pcber 
und 4-ten Marz 1892 abgehaltenen Ausschusssitzungcn.

Die Protokolle wurden zűr Kenntniss genommen resp 
Authentieirt.

Verlesen wurde das Gesuch dér Prau dohaim Polbinder 
urn Unterstützung. Prüsident borichtot, dass er mit llinblick 
auf dió dringende .\dthlage dér Gesudistcl lórin, dér genann
ten, in Anhoffnung nachtraglicher Genehmigung des Aus
schusses 10 fi. anweisen liess.

l)er Ausschuss nimmt dón Boricht dós Prasidenten gut- 
beisend zűr Kenntniss und vorirt dór (íesuchsbellerin aussor 
den bereit.s angewiesenen 10 fi, noch 10 fi als llnter- 
stützung.

Verleson wurde das Gcsuch des .lohann August in 
welchem er um die Verwendung des Ausschusses für 
seine Person, beliufs Erlangung eincr in das Wirths-Gewerbe 
schlagenden Stello aosucht.

Dér Ausschuss nimmt die Bitté des (lesuchstellers zűr 
Kenntniss und obgleich er in dieser Angelegenheit ümtlich 
nicht verfügen kann ist er hereit vorkommenden Pallos, in 
privátéin VYege das Gesuch des Genannten zu berüek- 
siebtigen.

Verlesen wurde das Gesuch des Leichenbestattungs- 
Pnternehmers YVilheltn Ituttkav in welchem er bei cintre- 
tonden Todesfüllen im Kreise dér Mitglieder, die Inansprucb- 
nalime seines Unternehmens vöm Ausschusse bittet.

Dér Ausschuss kann in dieser Angelegenheit keinen 
meritorischen Beschluss fássen indem er auf die Bestattung 
verstorbenen Mitglieder keinen Einfluss nimmt; nichtdesto- 
weniger nimmt er die Eingabe des Unternehmers zűr 
Kenntniss.

Prüsident. bericbtet. dass aussor dem schon in voriger 
Sitzung verhandelten Antrage des llerrn Emanuel Giinzel, 
innerhalb dér durcli die Statnten festgesetzten Zeit, für die 
Generalversammlung noch zwei Antrüge eingelaugt sind und 
zwar dér eine von llerrn Perdinand Schmitzberger dér andere 
von llerrn .Inlius Pulay. Beide Antrüge, welehe im Original 
dem Protokolle dér Generalversammlung beizufiigen sind, 
wurden eiugeheml behandelt und priieisirte dér Ausschuss 
seinen Standpunkt. gegeniiber eines jeden Punktes dér erwübn- 
ten Antrüge.

Dér Ausschuss ersucht zűr detaillirten Alisarbeitung 
des, beziiglich dér erwülmten Antrüge dér Generalversamm
lung zu unterbreitenden Meinungsberichtes llerrn Eduard 
Palkovics welcher die Verfassung des Berichtes, so wie aueh 
die Unterbreitung desselben gelegentlicli dér Generalversamm
lung bereitwillig iibernimml.

Prüsident stellf die Prage, ob im Veilaufe dér Ver
handlungen in dér Generalversammlungen aueh die deutsche 
Sprache gebraucht werden solle, oder nicht ?

Dér Aiiscbuss beschliesst, mit Biicksicht auf die Mit
glieder deutscher Zunge, die im Laufe dér Verhandlungen 
auftauchenden wichtigeren Momente aueh in deutscher Sprache 
zu verdolmetschen.

Indem liicmit die Tagesordnung erschöpfí war, erklart 
Prüsident die Sitzung für geschlossen.

I). U. S.

OZ/ó Teasdalc Johann Gandel b'ranz Wirth
Secretíir. l’r.ises. Vico-I’rascs.

Von dér könl. ung. Finanzdirection wunhm wir ümtlich 
vorstündigt, (láss jene Betrüge, dérén Anweisung von Seite 
dér 1' inanzdirection, auf die um Rückerstattung dér geleisteton 
Gebühren-l'eberzahlung eingereichten Gcsucbe unserer Padi 
genossen erfolgen vird, nur gégén Vormeisumj des Original- 
Zfdihtngsbogens und des beziiglichen Bescheides, mit. wélchen 
die beli eflendc I arfei von dér (irfolgten Anweisung vorstündigt 
wurde, beimben werden kőimen.

\\ (“im die I artoi den (b'igiual-Zaluiigsbogeu niclit besitzt, 
sondern nur ein Duplicat. so ist sic verpHidítet bei dér köngk 
l‘inanzdirection im W ege einor Eingabe anziidien, dass vMn
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dér Vorweisung des < Iriginal- Bogotis abgesehen werden möge. 
Dicsein Gesuche ist aucli ciné notariell legalisirte Erklürung 
beizuschliessen, lant weleher sieli die betretf'ende Partéi ver- 
ptficbtet, auf Gruiid des <b iginal-Bogcns im Palié derselbe 
sieli vortinden sollte — dem Aerar gegeniiber keinerlei 
Ansprüche inehr auf die in Kede stehende Gebiihr zu erheben, 
resp. fiir allé aus dem Ycrlust dér beziiglicben Quittiing dem 
Aerar eventuell erwaclisende Sebődon zu liaften.

kain uns fol-

Beriihrungen
l ngartbums 

()rten
kaim er iinmüglicb glauben, dass 
eine ungarisebe Stadt ist.u

Vöm Prásidium des „Magyar Egyesület14
gondos Scbreiben zu :

Geebrter llerr Priisident!
Fiir die natriotiseben Biirger 

dass das ötfentliche Leben unserer 
ürgém Widerspruehe mit unseren 
Dér Besucber aus dér Provinz, dér 
weleher niclit (Jelegenbeit hat das 
Bewolmer Budapest’s zu beobaehten, bildet sieli aus seinen 
iiusseren Berülirungen cin Urtheil. Dieses Urrheil ist binsicbt- 
lieli unseres Ungartbunis leider iiusserst. ungiinstig. Indem 
ilin un ötfentlichen Orten überall deutsebe Rede begriisst 

Budapest in Wirklielikeit 
Dér „Magyar Egyesület44 weleher 

sieli in erster Keibe zűr Aufgabe gemaebt hat, dass Budapest 
in allén Fasern ungariscli werde, glaubf diesem íbelstande 
am bestén dadureli abzubelfen, dass er im Interessé des patrio
tiseben Zielcs sieli mit .lenen briiderlich vereint, welche 
auf den iiusseren Clutracter unserer 1 lauptstadt von massge-' 
bendem Eintlusse sind.

Zu diesen sind in erster Keibe die Hotel.- Kcstaurant- 
und Katfehaus-Besitzer zu zölden.

Wenn irgend .lemand, so kőimen gerade sie im Inte
ressé des 1 lervorbebens und dér Erhaltung des Ungartbunis 
unserer Ilauptstadt, am meisten tinin, sind doeli die Hotels 
Restaurants und KaHehiiuser die M ittelpunkte des Yerkehres 
im ötfentlichen Leben, in welehen sieli das iiussero Leben dér 
Ilauptstadt widerspiegelt.

Ferii sei von nns, als ob wir in den Patriotismus der 
Angehörigen dieses achtbaren (íewerbes zweifeln wiirden. 
Wir wissen sehr gut, dass der grösste Tlieil ungariscli ist. 
Und wenn die Leitung ilirer Gescbiifte doeli niclit überall 
ungariscli ist, so gescliieht dies gewiss niclit aus Mangel an 
Patriotismus, sondern nur aus dem Festhalten an altén Tradi- 
tioncn. Wir glauben, dass unsere niahnende Bitté genügen 
wird. dicsen bedauerliclien Zustünden abzubelfen. In dicsér 
Hoffnung ersuclien wir den geebrten Prasidenten, die Mitglieder 
der (Jenossenscbaft aufzurufen:

1. Sie mügén ibr Personal lieuftragen, dass dies die 
(Jiiste ausschliesslicb ungariscli begrüsse und in erster Keibe 
in ungariseber Spracbe anrede und nur dann eine fremde 
Spracbe gebrauclie, wenn es der Gast verlangt.

5. Sie mügén verfiigen, dass in iliren (Jeschaften die 
Speiskarte in erster Keibe ungariscli sei. Das aufwartende 
Personal kaim, den Bedarf entsprecbend, immer aucli Speis- 
karten in fremden Spracben in Yorrath haltén, jedocli soll 
dem (íaste in erster Reihe eine ungarisebe Speiskarte vorge- 
legt werden.

3. ) Sie mügén daliin traebten, dass in iliren Gescbiif- 
ten die Leitung (das Anschaffen der Speisen und Getriinke:) 
ausscblieslicb in ungariseber Spracbe erfolge.

4. ) Sie mügén ibre Gescbiifte mit ungariseben

ist es iingemein kriinkend, 
Ilauptstadt noeli immer in 
nationalen (Jelűiden stebt. 
nns lieiinsueliende Premde, 
innere Pamilienlcben dér

Firma-
tafeln, ungariseben Zeigern und nur mit solcben kennzeich- 
nen. Der Fremde erriitb die Art des Geschiiftes olmebin 
leiclit aus den an den Firinatafeln angebraebten bildlicben 
Zeicben, ölnie die Aufscbrift lesen zu müssen.

Alkalmazást kér egy a szállodai és vendéglői üzlet 
minden szakmájában képzett és gyakorlott, java korbeli volt 
vendéglős. A társulat vezetősége megbízható és ügyes ember
nek ismervén az illetőt, ez utón hívja fel a szaktársak figyel
mét reája és ügyében készséggel szolgál közelebbi íelvilágo- 
tisással a hivatalos órák alatt.

Es sei mis gestattet zu botf'en, dass dicse unsere Auttbr- 
derung sowolil bei dem geebrten Prásidium als aucli bei den 
geebrten Mitgliedern der Geiiossenscbaft niclit unberüeksicb- 
tigt bleibt, nur sclion desbalb niclit, weil die Magvarisirung 
die gescbiifticben Interessen niclit beeintrachtigen. sondern 
vielmebr bedeutend fürdeni wird. Die Tausende Mitglieder 
des „Magyar Egyesület14 babén niimlich das Gelíibde getlian, 
in llinkunft nur solclie Restaurants und nur solclie Katf'e- 
hiiuser zu besiicben. wo die l'irma und die Bedieimng voll- 
stiindig ungariscli ist. Anderseits ist aucli im ganzen Lalidé 
eine starke Bewegung im Zugé, wonacli die nacli der Haupr- 
stadr kommenden Bewolmer der Provinz, die in dem Dienst 
der fremden Spracbe stebenden und der Magvarisirung niclit 
zugaiig!ielien (Jescluiftslocale meiden werden.

Unsere Bitté dem patriotiseben Wohlwollen des lle rrn  
Prasidenten empfeblend verbleiben wir

mit ausgezeiebneter Acbtung
Sil,' Sándor. Klóh Mátifás.

titkár. elnök.

Dicse Zuscbrifr kam in dm1 am 12. April I. .1. abgebal- 
tenen Ausscbussitz.ung zűr Yerbandlung und wurde di sídbe 
duridi die Geiiossenscbaft in Folgendem beantwortet:

Sehr geebrter llerr Priisident!
Auf die im Xanien des „Magyar Egyesület44 an die mdi- 

tungsvoll unterzeicbiiete Geiiossenscbaft gericbtete Zuscbrift 
beehren wir mis im Sínné des Bescldusses des Aiisclmsses in 
Folgendem zu antworten :

Die Unterzeiclmete Genossensi baft ist von den in der 
Zuscbrift Entbaltenden in vollem Masse durcbdrungen und 
zwar umsomebr, indem es ibr I Inuptbestreben niclit nur lieute. 
sonderen .Lilire bindurcb war, im ganzem Lande, besonders 
aber in der 1 lauptstadt auf dem Gebiete der Magvarisirung 
all’das zu veranhissen, was die durcli die Yaterlandsliebe ein- 
gegebene PHiclit eines jeden eiuzidium Biirgers ist.

Auf dicsem Gebiete babén wir sclion vor .Liliren die 
Bewegung in Zug gesetzt und babén nie aufgehürt diesidbe 
nacli Krüften zu fürdeni und zu entwickeln, so wie wir aucli 
in Ziikunft niclit aufhüren werden, Budapest die Ilauptstadt 
unseres Yaterlandes ungariscli zu gestalten und so den PHicli- 
ten unsercm geliebtem Yaterlande gegeniiber aucli auf dicsem 
Gebiete Genüge zu leisten.

Auf Grund dessen machen wir uns die vier Piinkte der 
Zuscbrift zu (‘igen und unterstiitzen dieselben iu uiiserem eige- 
nen Wirkungskreise auf das Wirksamste und werden wie 
bislier. so aucli jetzt die notbweiidigen Ycrfügungen veranlassen.

Benierken wollen wir noeli, dass an den sclion erreiebten 
Kesiiltaten, die von aufricbtiger Yaterlandsliebe geleitete Un- 
terstützung unserer Mitglieder niclit geringen Antbeil bar.

Indem wir diese unsere Antwort llerrn Prasident zűr 
geneigten Kenntniss bringen. verbleiben wir

mit ausgezeiebneter I locbacbtung in Nanien der Buda
pestéi1 I loteliers-, Gast- und Scbankwirtb-(Jenossenscbaft

G und el János 
elnök

Wir eraebten es fiir unsere PHiclit. unsere geebrten Mit- 
glieder aufzufordern, die in der Zuscbrift des „Magyar 
Egyesület4* zum Ausdruck gebraebte Intention, welche die 
vollstiindige .Magyarisirung unserer I lauptstadt zum Ziele hat, 
in jeder müglicben Art zu fürdeni und erwarten wir von dem 
patriotisebem Sinne unserer Facligenossen, dass sie den in 
der Zuscbrift erwühnten Wiinschen, der Müglicbkeit entspre
cbend, nacbkommen werden.

Eine Stelle bittet ein in allén Fiicbern des Hotel- und 
R(‘staurantgescbaftes geübter. gewesener Gastwirth, rüstigen 
Altéra. Indem das Prásidium den Gesucbsteller als verlüss- 
liclien, ebrlieben Menscben kenut, empfeblen wir denselben 
der woblwollenden Aufinerksamkeit unserer geebrten Mit
glieder und ertbeilen gerne naliere Auskunft wiibrend der 
Amtsstunden.
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.® «:*££ ü v eg g y ó u o so b  $•£*;’*

1 B udapest, régi-posta-utcza 10. sz. (félem elet).
Nagy választék

©«  üvegedényekben szállodák, vendéglők és kávéházak részére gyári árakon.
F in 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 .

©
*
©
©

a
©

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 ) .  

( |f®§s s  Answalil |® (llgtgifiMjtf
íü r

iS o te ls , R e s t a u r a n t s  u n d  K a f t t f e h á u s e r  xii P a b r i h s p r e i s e n .

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

H E L Y IS  É  © -  V Á L I O /. T A T  á  8
iiriigye alatt divatból kiment árukat mélyen leszállított árakon kínálnánk, egyszerűen a t. vevőközönség 

becses figyelmébe ajánljuk óriási nagy és folvton uj választékú raktárunkat

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

FÜGGÖNYÜK ÉS BÚTORSZÖVETEKBEN
a legjutányosabb árak és feltételek mellett.

Stambul- és Smyrna-szönyegeinket □  méterenkínt 9— 10 írttól feljebb,
3CF teljes méretért kezeskedve. "3ÍC

N A G Y  V Á S Z O N - é s  P A M U T Á R U  R A K T Á R U N K ,
továbbá.

f e h é r n e m ű ,  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 i i - k é s z l e t r ö l  s z ó ló
300 ábrával ellátott árjegyzékünket ingyen és bórmentve küldjük.

KUNZ JÓZSEF e s T Á R S A  S í  SSTSSÍS
B u d a p e ste n , V . kér., D e á k -té r .
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A  V é g h l e s i

VERA-FORRÁS
a legjobb és legolcsóbb

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

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

Forrás-kezelöség Véghles-Szalatua,
(Zólyom vármegye)

Számos raktár a vidéken

rv

u

41
41
41
41
41
a

MII
n

(Szeged, Debreczen, Pozsony, Nagyvárad, Kassa 
s tb .)—  K apható B udapesten és a vidéken m inden 
fűszer- és ásvány  vizkereskedésben, úgyszintén 

m inden szálloda és vendéglőben.

V é g h l e s e r

VERA-QUELLE
das beste 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 e rw a sser .

K ristallrein, fárbt den Wein nicht, alléin oder LM 
mii Wein, Cognac, wie aucli mit U im beersaft 
gem ischt gehört dieses W asser zu den ange- 

nehm sten  und erfrischendsten  Getriinken.

Budapesten HauptniedePlage: ELISABETH-RIWG 
Np. 56.

T elefon-V erbindung*.

Uuellen-Direction in Végliles-Szalatna
(Sohler Coinitat.)

Zdhlreiche Xieclerlayen in dér Proriiiz 

(Szegedin, Debreczin, P ressburg, Gross-W ardein,

43 
41 
4! 
41 
41 
41 
41 
41
LLl

Kaschau ecl.) Zu babén in allén Mineral wasser- 
H andlungen in B udapest und dér Provinz, wie L±"j 

aucli in jedem  Hotel und Gastbaus.
3

.•r

L W í

irtJir ERZSt
H\ BET

' Kitűnő gyógy-és élvezeti víz; emeli az étvágyat, eI6- 
•'ÓÍX'SSTÍ mozdítja az emésztést, üdít és élénkít.

K izárólagos szállítók ' Wé
íg  MATTON! és WILLE, B U D A P E S T .§

: ̂ 'Xz’» 4:: 4 »

• s

W t  «
w -i

r
&
/x. • v •

/x *V *
e r e d e t i  fr a n c z ia  &

mód /x * v ■
n kiló vételnél á 50 kr.

S

M
8

wS E N F
o r ig ó in á l  f r a n z ö s i s c h e

Art

bei ő Kilo A bnahm e á 50 kr.

v —7V*'X *
i *«

I M O C Z N I K L J  
1

B u d a p e st, V III ., A lfö ld i-u tc z a  10  sz.

conserv-mustargyár
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Wadlsteiner F. és Társa
Budapest, IV., Váczi-utcza 27.

Üveg, pofczellán, 
fayence és m ajolika

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

berendezések,

m ényasszonyi kelengyék, fényűzést 
czikkek, velenezei csillárok és tükrök  

stb. stb.,
e g v s z e i‘ íí é s  ti i s z e s k i á 11 i t á s h a. n,

g y á r i  á ra k o n .

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

C h r i s to b l c  & C o m p .
cs. és k. udvari szállítók,

Legmagasabb kitüntetések minden kiállításon.

Magyarországi fő rak tár:

Wadlsteiner F. és társánál
Budapest, IV., váczi-utcza 21. 

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, kávőhézak, háztartások stb.

teljes berendezése.

Ujjú ezüstözés saját legjobbnak bizo- 
n/UŰlt rendszer szerint.

K é p e s  á r j e g y z é k  k ív á n a tr a  b érm en tv e .

II

s

L O im S T E I N  M. MIHÁLY
ez  é g tu la jd o n o s  L Ö W E N S T E IN  F . N Á N D O R

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

a j á n l j a  n a g y  r a k t á r á t
m indennem ű bel- és külföldi sajtokban, bús, hal, főzelék és gyüm ölcs eonservekben, csokoládé, 
franczia  és m agyar cognacban, angol és franczia  különlegességeket, linóm konyhák részére, 

linóin főző bort: Áladéra, M arsalla, Sberryt.

H

EJ

Kizárólagos főraktára az „Anglo táttMnerfthal
legjobb fekete teákban, valódi Ja m a ik a  rum,ok.

• • • • • • • •  K Í V Á N A T R A  Á R J E G Y Z É K  B É R M E N T V E . • • • • • • • •

r

Az „Országgyűlési Értesítő" kő- és könyvnyomdája, Budapest G ranátos-utcza i. szám.
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