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Budapest, jun. 30.
Iparunkat közelről érintő törvények életbeléptetése, 

illetőleg megalkotása foglalkoztatja figyelmünket.
Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén 

való segélyezéséről szóló törvény 1892. ápril hó 1-én életbe 
lépvén, a betegsegélyző pénztárak megalakítása, illetőleg a 
már fennálló rokonczélu egyleteknek a törvény rendelkezé
seihez képest való átalakulása országszerte megindult.

A napisajtó utján, amely e törvényes intézkedés lénye
gét és intenczióját kimerítően tárgyalta, tagtársaink e tárgy
ban bizonyára annyira tájékozva vannak, hogy az általános 
alapelvek magyarázatától felmentve érezzük magunkat. Inkább 
némely speczális momentumról kívánunk t. tagtársainknak 
számot adni, amelyek a mi iparunkat illetőleg ezen törvény 
életbelépése" alkalmából felmerültek.

Első sorban a budapesti pinczér-egylet dicséretes buz
galmát kell kiemelnünk, amelylyel, nem törvényes kényszer 
alatt, hanem inkább a törvényben foglalt szabadsággal élve 
— egy önálló betegsegélyző pénztár létesítéséhez fogott. 
Senki jobban nem méltányolhatja e törekvést, mint mi, akik 
elejétől fogva iparunk önállósítása a testületi szellem kifej
lesztéséért küzdöttünk. Nem lehet közömbös reánk nézve, 
hogy személyzetünk, iparunk jövő művelői elszórva az egyes 
kerületek idegen pénztáraihoz tartozzanak-c, hogy ebben 
is nélkülözve az összetartó kapcsot a közös érzés és törek
vés öntudata itt is elfojtassék, avagy pedig egy külön beteg- 
segélyyő-pénztárt alakítva, nemcsak a törvény anyagi előnyei 
biztositassanak fokozott mérvben munkatársainknak, hanem 
az említett ethikai czélok elérése is elősegítessék.

De nemcsak ezért, hanem gyakorlati szempontból is 
felette kívánatos munkaadóinkra nézve, hogy a vendéglői 
személyzet egy külön pénztárhoz tartozzék, mert hiszen a 
bejelentés, a járulékfizetés stb. — ami a munkaadóra hárul 
kötelességül — kétségkívül egyszerűbb s könnyebb leend 
egy közös pénztárral szemben, mint a különféle egyéb pénz
tárak zűrzavarában.

A. legnagyobb jóakarattal kisérjük tehát a budapesti 
pinczéregylet törekvését, aminthogy egyáltalában az egész 
intézményt megelégedéssel fogadtuk, daczára annak, hogy az 
-— iparunk általános pangása közepette — nem éppen cse

kély terheket ró iparunk gyakorlóira, amennyiben tudvalevő
leg a járulékok egyharmadát, sőt'— ha a szülő, vagy gyámmal 
más értelemben szerződésszerű megállapodás nem köttetik 
— a tanonc/ok (pinezérfiuk) járulékait teljes összegben, a 
munkaadó tartozik fizetni.

Azonban úgy ezzel, valamint azon körülménynyel szem
ben is, hogy a törvény, illetőleg a rendeletek nem eléggé 
világosan és kimerítően intézkednek éppen a mi spcczialis 
viszonyainkra vonatkozólag, mégis el kell némulni minden 
aggálynak, mert egy oly kiváló humánus czélt szolgáló tör
vényes intézkedésről van szó, amely mindannak daczára 
rokonszenvünket érdemli.

Hogy társulatunk választmánya a budapesti pinczér
egylet ama felszólításának nem tett eleget, miszerint a 
betegsegélyző-pénztár alapításában részt vegyen, az nem az 
ügy iránti közönynek, vagy épen ellenszenvnek tulajdoní
tandó, hanem ama körülménynek, hogy a budapesti pinczér
egylet a létesítendő betegsegélyző-pónztárt az ipartest illetek 
által alakítható pénztárak mintája szerint contemplálta s 
ehhez képest alakította az alapszabálytervezetet, illetőleg a 
betegsegélyző pénztár belszervezetét is. Ez azonban nézetünk 
szerint téves volt, mert a társulat iparhatósági joggal nem 
bírván, természetesen teljesen nélkülözi a törvényben gyöke
redző azon kapcsokat, amelyek az ipartestületek nél úgy a 
munkaadónál, valamint a személyzettel szemben fennállanak.

Őszintén kívánjuk külömben, hogy a budapesti pinczér
egylet által tervbe vett pénztár mielőbb létesüljön s virágoz
zék. Úgy tudjuk, hogy vállalkozásuk számára a munkaadók 
egyéni és erkölcsi támogatása biztosítva van.

Az italmérési jövedékről szóló törvény módosítására vonat
kozó, éppen most tárgyalás alatt levő törvényjavaslat is megér
demli figyelmünket. Talán nem is annyira maga a javaslat, mely 
csak a nyílt helyeken van hivatva mélyebbre ható nyomokat 
előidézni, mint inkább annak tárgyalása alkalmával mérvadó 
helyről az italmérési ügyekről tett általános kijelentések azok, 
a melyek érdeklődésünket felébreszteni kiválóan alkalmasak. 
Hisz a mit a törvényjavaslat első sorban czéloz, az adó 
alapnak a magánfogyasztás megadóztatása által leendő ki
bővítése nálunk a fővárosban, mint zárt helyen, már régen 
fennáll, mert a zárt területre vitt ital a vámnál tekintet nél
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kül arra, vájjon magánfogyasztás vagy kimérés czéljából 
szállittatik a fővárosba, minden külömbség nélkül meg- 
adóztatik.

A fogyasztási adó és italmérési adó egybevonása ille
tőleg »ital adó« elnevezés alatt leendő beszedése nálunk 
szintén csak platonikus jelentőségű, hisz ezen adókat már 
eddig is egy összegben, egyidejűleg fizettük meg a vámnál, 
hogy ott pedig mily elnevezés alatt könyveltetnek el, az 
reánk nézve vajmi csekély érdekkel bir.

Ennél reánk nézve fontosabb a mesterséges bor adó 
ala vonása, mert ez a mesterséges bor készítésének enge
délyezéséhez veszedelmesen hasonlít, a mi, tekintettel a 
jelenlegi termelési viszonyainkra, valamint arra, hogy a 
mesterséges bor készítésének illetőleg forgalomba hozásának 
kérdése törvényileg még egyáltalában szabályozva nincsen, 
iparunkra súlyos következményekkel járhatna. Örömmel kon
statálhatjuk azonban a m. kir. pénzügyminiszter urnák a 
képviselőházban legutóbb tett kijelentése alapján, hogy a 
törvényjavaslat ezen intézkedése csak rövid időre fog kiter
jedni, mivel már őszszel be fog terjesztetni a mübortörvény, 
még pedig oly értelemben, hogy a műborgyártás meg- 
tiltassék.

Egy további kijelentés a sörconsum adónak leszállítá
sára vonatkozott, a melyet, a miniszter szintén kilátásba 
helyezett.

Az olasz borok utáni vám leszállítás f. évi augustus hó 
27 én lép életbe. Ezen tényt iparunkra kedvezőnek, az államra 
előnyösnek, a termelésre pedig — amint azt m. é. deczem- 
ber havi számunkban kifejtettük — nem veszedelmesnek 
tartjuk. Borkereskedők és nagyobb borkészlettel rendelkező 
szaktársaink bizonyára megnyugvással veszik a pénzügy- 
minister ur kijelentését, hogy e tekintetben minden visszaélés
nek útját állni kívánja, különösen, hogy az olasz borok neve 
alatt, akár mesterséges, akár más borok be ne hozathassa 
nak. A foktartalom megállapítása, valamint származási bizo
nyítvány bekövetelése által ez sikeresen elérhető lesz.

A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és

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

Jegyzőkönyv felvétetett a budapesti szállodások, vendég
lősük és korcsmárosok ipartársulatának 1892. május hó 17-én, 
délután 4 órakor, saját helyiségében tartott választmányi 
üléséről.

Jelen voltak: Gundel János elnök, Wirth Ferencz alelnök, 
llermann Ferencz pénztáros, Barabás József, Ilötzel József, 
Kammer Ernő, Vincze Lajos, Prindl Nándor, Mehringer 
Rezső, Fritz Henrik, Löffelmann Vilmos, Stöckl Tamás, 
Förster Konrád, Hcin Lipót, Erist Ferencz, Nősek Ignácz, 
Kommer Ferencz, Wrabetz Frigyes, 31 aloschik A. W. választ
mányi tagok, ifj. Ács Károly társ. ügyész és Teasdale Ottó 
társ. titkár.

Elmaradásukat kimentették: ifj. Feith István, Blaschka 
István, Stcinbcisz János, Csalányi Károly választmányi tagok.

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat az ülést meg
nyitódnak nyilvánítja, egyben a mai jegyzőkönyv hitelesíté
sére felkéri Barabás József és Ilötzel József urakat.

1. Olvastatott az 1892. április hó 12-én tartott választ
mányi ülés jegyzőkönyvve, a mely tudomásul vétetett, illető
leg hitelesíttetett.

2. Elnök jelenti, hogy az éjjeli záróra megszüntetése 
tárgyában a beadvány a fővárosi tanácshoz már benyujtatott, 
valamint a fővárosi czimer használhatása iránti kérvény is, a 
mely utóbbira a főv. tanács végzése már beérkezett, sajnos, 
kérelmünk elutasításával. Tudomásul vétetett. A bekebelezési

iveken tervbe vett főv. czimer helyett, a vendéglő iparra 
vonatkozó jelképek hataroztatnak alkalmaztatni. A bekebele
zési ivek alakjának végleges meghatározásával és sürgős 
megrendelésével egy sziikebb bizottság bizatik meg, a melybe 
Barabás József, Fritz Henrik, Wrabetz Frigyes, Erist Ferencz 
és Kom mer Ferencz urak választattak be.

3. Elnök jelenti, hogy a szakiskola ügye legutóbb a 
főv. közoktatásügyi bizottságban tárgyaltatott, a hol az ügyet 
egy sziikebb bizottságnak adták ki tanulmányozás és javas
lattétel végett. Elnök ígéretet bir az iránt, hogy e bizottság 
tárgyalásaira, a társulat megbízottai is meg fognak hivatni. 
Tudomásul vétetett.

4. Elnök jelenti, hogy a pénzügyi igazgatóság ama 
végzése tárgyában, a mely szerint a befizetett illetékből vissza
járó összeg az illető feleknek csak az eredeti fizetési iv elő- 
mutatása mellett, illetőleg ennek hiányában csak közjegyzői
leg hitelesített nyilatkozat ellenében fog kifizettetni, a pénz
ügyigazgatónál járt. a hol sikerült kieszközölnie, hogy a 
költséges közjegyzői hitelesítés helyett a társulat elnöksége 
által kiállított záradék is érvényesnek fogadtatik el. Tudo
másul vétetett.

5. Elnök jelenti, hogy a múlt napokban több korcs- 
márosnál, a kik az úgynevezett 10 kros krigliket mérik, ezen 
üvegkorsókat elkobozták s az illető vendéglősöket felelőségre 
vonták. Minthogy azonban ama tagtársuk említett ténykedése 
— ha a szóban forgó korsók 0'3 literre voltak hitelesítve s 
nem 4, vagy hamisan 0 5 literre — a törvény rendelkezéseibe 
nem ütközik, amennyiben a sörös poharaknál a túlméretnek 
csak a minimuma van szabályrendeletileg korlátozva, a maxi- 
muinja azonban nem: elnök kötelességének ismerte ez ügy
ben úgy a rendőrségnél, valamint a vásár felügyelőségnél is 
eljárni, a hol elnök véleménye helyesnek ismertetett el s a 
további eljárás ez ügyben megszüntetendőnek jeleztetett. 
Tudomásul vétetett.

6. Olvastattak u főpolgármester és a tanács átiratai. 
Előbbi a koronázási jubileum alkalmával rendezendő fáklyás- 
meneten való résztvételre hívja fel a társulatot, utóbbi ugyan
ezen alkalomból (") Felsége megérkezése, illetőleg ünnepélyes 
fogadtatása alkalmára hívja fel a társulat közreműködését. 
Tekintettel arra, hogy a fáklyásmenet idejében a tagtársak 
üzleti teendői előreláthatólag fokozott mérvben teendik sziik- 
séggessé az üzletükben való munkálkodást, a választmány a 
társulatnak a fáklyásmenetben való résztvételét nem Ígérheti, 
illetőleg az erre vonatkozó felhívásnak nem tehet eleget. O 
Felsége megérkezése alkalmával a társulat zászló alatt testü
letileg kivonul. Az erre vonatkozó részletes intézkedések 
megtételére egy sziikebb bizottság küldetik ki, a melynek 
tagjaivá: Wirth Ferencz ur mint elnök és llermann Ferencz, 
Fritz Henrik, Mehringer Rezső, Prindl Nándor, Förster Kon
rád, Stöckl Tamás, Wrabetz Frigyes, Vincze Lajos, Stadler 
Károly, Kommer Ferencz, Maloschik A. W. urak választat
tak meg. Ezen határozatokról az átiratokban megnevezett 
illetékes egyének értesitendők.

7. Elnök jelenti hogy a létesítendő munkás betegse- 
gélyző pénztárok tárgyában a pinezér egylet részéről dr. 
Hauer Sándor ügyvéd ur utján felhívást nyert, hogy a tár
sulat, a budapesti pinezér egylet által tervbe vett testületi, 
illetőleg társulati betegsegélyző pénztár létesítésében részt 
vegyen. Jelenti egyúttal, hogy dr. Hauer Sándor szives volt 
személyesen eljönni, hogy az ez iránt kidolgozott tervezetet 
a választmánynak bemutassa.

Dr. Hauer Sándor ur az ülésteremben megjelenvén, fel
olvassa az alapszabálytervezetet, beható magyarázatokkal 
kisérvén a törvény és szabályrendeletek idevágó pontozatait.

A választmány az ügy tanulmányozása végett egy szü- 
kebb bizottságot küld ki, amelybe Wirth Ferencz ur mint 
elnök, Ács Károly ur társ. ügyész, Stadler Károly, Illits 
József, Förster Konrád, Vincze Lajos, Barabás József, 
Wrabetz Frigyes, Lippert Lajos, Kammer Ernő, Kommer 
Ferencz, Mehringer Rezső és llermann Ferencz urak válasz
tattak be. Ezen bizottság jelentése alapján az ügy a leg
közelebbi választmányi ülésben, a budapesi pinezér egylet
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inegbizottaival együttesen fog tárgyaltatni. Elnök, a választ
mány nevében dr. Jlaner Sándor urnák szives fáradozásáért, 
köszönetét mond.

8. Olvastatott a »Magyar Egyesület* átirata, amelyben 
a társulatot felszólítja, hogy bekebelezési iveket kizárólag
osak, magyar szöveggel lássa el,

a választmányi ülések jegyzőkönyvei csakis magyar 
nyelven szerkesztessenek,

hogy a társulatnál csak oly egyének alkalinasztassa- 
nak a kik magyarul tudnak, t

hogy a társulati »Ertcsitő« csakis magyar nyelven 
jelenjék meg.

A választmány ifj. Ács Károly társ. ügyészt bízza meg 
a válaszirat, megszerkesztésével, a mely a választmánynak 
bemutatandó.

9. A választmány ifj. Ács Károly társ. ügyésznek 50 
frt, Teasdale Ottó társ. titkárnak 50 frt, Wernhart Ferencz 
társ. szolgának 15 frt és Kraut Béni tem. egyleti szolgának 
15 frt jutalmat, szavaz.

Több tárgy napi renden nem lévén, elnök az ülést be
fej ezettnek nyilván itj a.

K. m. f.
Teasdale Ottó 

titkár.
Gundél János 

elnök.
Wirth Ferencz 

alelnök.

A > Magyar Egyesülettől* a következő átiratot vettük: 
Igen tisztelt Elnök Ur!

M. hó 20-án kelt nagyrabecsült átiratát örömmel vet
tük tudomásul. Pillanatig sem kételkedtünk abban, hogy a 
Magyar Egyesület által kitűzött czélok a mélyen tisztelt ipar
társulat kebelében rokonszenves visszhangra s törekvéseink 
buzgó támogatásra fognak találni.

Az igen tisztelt Elnök ur átiratában foglalt kijelenté
sek alapján bátorkodunk tehát kérelmeinket most már con- 
crét alakban előterjeszteni.

I. A t. ipartársulat bekebelezési okmányai, melyeket min
den tag üzleti helyiségében nyilvános helyen kifüggeszteni 
köteles, magyar és német nyelven vannak kiállítva. A t. ipar
társulat által magáévá tett egyesületi elvek azt tennék kívá
natossá : hogy ezek a felvételi okmányok kizárólag magyar 
nyelven állíttassanak ki

II. A t. ipartársulat választmánya a magyar nyelven irt 
hiteles jegyzőkönyveken kívül — értesülésünk szerint — 
német nyelven is szerkeszti és olvastatja fel a jegyzőköny
veket. Kívánatos lenne, hogy a főváros ezen tekintélyes tes
tületében a tárgyalás és a jegyzőkönyvvezetés nyelve kizá
rólag magyar legyen.

III. A t. ipartársulat tagjai közt az érintkezést a tag
sági díj behajtása s egyéb alkalmaknál is a társulat alkal
mazottjai közvetítik. Keserű felszólalások érkeztek hozzánk 
a miatt, hogy a t. ipartársulat oly fizetett közegeket alkal
maz, a kik egy szót sem tudnak magyarul. Kívánatos lenne, 
hogy a t. ipartársulat ezen sajnos állapotokon sürgősen vál
toztasson és csak oly közegeket alkalmazzon, a kik magya
rul tudnak.

IV. Az igen tisztelt Elnök Ur hazafias érzelmektől át
hatott sorai azt a reményt keltették bennünk; hogy a t. ipar
társulat hivatalos közlönye jövőben csakis magyar nyelven 
fog megjelenni.

Végül bátorkodunk igen t. Elnök Urat kérni, hogy a 
remélt intézkedések foganatba vételéről minket értesíteni 
méltóztassék.

A Magyar Egyesület kormányzó tanácsának f. hó 7 én 
tartott üléséből.

Haza fiúi üdvözlettel
Sík Sándor Kh'h István

főtitkár. el'iök.

Ezen átiratra társulatunk következőleg válaszolt:
Igen tisztelt Elnöl: Ur!

A magyar egyesület kormányzó tanácsának f. évi má
jás hó 7 én tartott üléséből ipartársulatunkhoz intézett átira
tára, — ipartársulatunk választmányi határozatához képest a 
következőkben van szerencsénk válkszolni, és pedig az át
iratban foglalt pontozatokhoz képest.

I. Az ipartársulat bekebelezési okmányai, azon időből 
erednek, a midőn még minden más társulat ilynemű okmá
nyai, hivatalos iratai egyedül csak német nyelven láttak 
napvilágot. Ipartársulatunk tehát már azon időben hazafias 
kötelességet teljesített saját elhatározásából, mert a fenti ok
mányokban a magyar szöveg mellett, nyert alkalmazást a 
német szöveg.

A jelenleg szerkesztett és nyomdában levő, tehát uj 
bekebelezési ivek közgyűlési határozat értelmében kizárólag 
magyar nyelven állíttatnak ki.

II. Á társulat már korábbi válaszában kijelentette, hogy 
jegyzőkönyvei 1885 év óta magyar nyelven szerkesztetnek 
és hitelesíttetnek — ezzel ellenkező értesülés, csakis rossz
akaratú sugalmazás.

A ma napság még fenforgó nehézségek, igaz ugyan, 
hogy olykor szükségessé teszik azt, mikép egyes fontosabb 
tárgyak röviden és kivonatosan szóbelileg németül tolmá- 
csoltatnak, de ez egyébként a dolog természetében fekszik ; 
mert társulatunk mintegy 800 tagot számlál, kik közül ma 
mintegy 300 tag bírja a magyar nyelvet szóban és Írásban 
tökéletesen, a többi ugyan szintén beszél már és ért annyit 
magyarul, hogy üzletében a szükségeseket elláthatja, de 
ezen ismeret ma még nem elégséges arra, hogy a magyar 
szerkezetben kiállított okiratok és átiratokat teljesen meg
értse. Ezt csodálni nem lehet, mert nem mindnyájan szület
tek e hazában, s egy-egy nyelv teljes elsajátítása különösen 
az idősebbeknél száz meg száz nehézséggel jár, mely nehéz
ségeket a jövő, különösen az újabb nemzedék teljesen legyő
zendő mert gyermekeink mind magyarok.

III. A társulatnál a tagsági dijak behajtása körül csakis 
egy szolga van alkalmazva, a ki rendesen clagott, munka
képtelen és önhibáján kívül tönkrement, de szakmánkat gya
korolt egyén, és a ki e mellett teljesen megbízható. Ily elag
gott egyén — mint a jelenlegi pénzbeszedő és egyúttal 
szolga, ki 74 évet túlhaladott — szájától a becsületes ke
nyér keresetmódot megvonni azért, mert a magyar nyelvet 
tökéletesen nem birja, még a hazafias érzelemmel sem egyez
tethető össze, a mennyiben ily eljárás méltán emberieden 
eljárásnak tekinthető.

Tűzzel, vassal csak pusztíthatunk, de soha sem hasz
nálunk; ellenben az önérzet fokozatos fejlesztése, az akarat 
elhatározás szilárdítása által, ha nem is azonnal, de biztosan 
nagy eredmények érhetők el.

IV. A társulat közlönye tekintetébeni intézkedési jog 
egyedül és kizárólag a közgyűlés hatásköréhez tartozik.

A választmány tehát ez idő szerint, e tárgyban nincs 
jogosítva sem érdemlegesen határozni, sem pedig intézkedni.

Válaszunk szives tudomásul vételét kérve, maradtunk
Budapesten, 1892. junius hó

hazafiui üdvözlettel
a budapesti szállodások vendéglősök és koresmárosok 

ipartársulata nevében Gundel János.
elnök.

Uj tagok. F. évi ápril havától, f. hó végéig terjedő
időközben társulatunk tagjaivá felvétettek:
Lobmayer Mátyás korcsmáros IV. Múzeum-körút 19. sz.
Feith Tamás IX. Mestcr-utcza 40. sz.
Vensky Nándor > IX. Soroksári út 34. sz.
Kutsera Ede » IV. Hajó utcza 8. sz.
Kurzbauer György > VII. István út 10/a. sz.
Szabó Péter » IX. Lónyay-utcza 40. sz.
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Kronwinkler Antal »
Fischer Márton.
Kilár János 
Stichy Gyula
Kreisz István »
Argauer József szállodás

IV. Lipót-utcza 15. sz.
X. Kápolna-utcza 1. sz.

IX. Üllői út 1. sz.
VII. Erzsébet-körút 44. s
IX. Ranolder-utcza 14. £

II. Corso-szálloda.

Verhandlungen dér Genossensehaft, amtliehe 
Zusehriften, Eingaben ete.

Protokoll übor die am 17-ten Mai 1892, Naclnnittags 
4 l’hr in den eigenen Localitiiten abgehaltenen Ausschuss
sitzung dér budapestcr lloteliers-, Gast- und Schankwirthe- 
Genossenscliaft.

Zugegen waren: Johann Gundel Práses, Franz Wirth 
Viceprases, Franz Hermáim Cassier. Josef Barabás, Josef 
Jlötzel, Ernst Kammer, Ludwig Vincze, Ferdinand Prindl, 
Rudolf Mohringer, Heinrich Fritz, Wilhelm Löffelmann, Tlio- 
mas Stöckl, Konrád Förster, Leopold llein, Franz Krist, 
Ignatz Nősek, Franz Kommer, Friedrich Wrabetz,, A. W. 
Maloschik Aussclmssmitglieder, Reehtsanwalt Kari Ács jun. 
und Ottó Teasdale Secretár.

ihr Fernbleiben liesen entschuldigen: Stefan Feitli, 
Stefan Blaschka, Johann Steinbeisz, Kari Csalányi Ausschuss- 
mitglieder.

Prásident begriisst die anwesenden Mitglieder und er- 
kliirt die Sitzung fiir eröffnet, gleicbzcitig ersucht er zűr 
Authentication des licutigen Protokollos die Ilerren Josef 
Jlötzel und .Josef Barabás.

1. Vertesen wurde das Protokoll dér am 12-ten April 
1892 abgehaltenen Ausschusssitzung,

welches zűr Kenntniss genommen resp. Authenticift 
wurde.

2. Prásident berichtet, dass in Betreff Abstcllung dér 
náchtlichcn Sperrstunde fiir Gasthauser, das Gosuch an den 
hauptstadt. Magistrat bereits eingereicht wurde, sowie auch 
das Gesuch um Bewilligung des Gebrauches des hauptstádti- 
sclien Wappens, auf welcli Letzteres aucli schon dér, bedauer- 
liclier Weise abweisliche Bescheid des Magistrat.es einge- 
lang ist.

Wird zűr Kenntniss genommen. An Stelle des auf den 
Jncorporations-Bőgen in Projoct genommenen hauptstadtischen 
Wappens werden auf das Wirthsgewerbe bezügliche Embleme 
angebracht werden ; mit dér Feststellung dér iiussern Fönn und 
dér Anschaffung dér Incorporations-Bögen wird ein engeres 
Commité betraut, in welches die Ilerren Josef Barabás, 
Heinrich Fritz, Friedrich Wrabetz, Franz Krist und Franz 
Kommer gewáhlt wurden.

3. Prásident berichtet, dass die Angelegenhoit dér Facli- 
schule in dér hauptstadt. Únterrichtscommission jiingst, ver- 
handelt und behufs eingehcnder Prüfung resp. Antragstellung 
einem engeren Commité zugewiesen wurde. Es wurde auch 
versprochen den Verhandlungen dieses Commités Vertrauens- 
mánner dér Genossensehaft beizuziehen.

Wird zűr Kenntniss genommen.
4. Prásident berichtet, dass er in Betreff Abanderung 

jenes Bescheides dér Finanzdirection, nacli welchem die Rück- 
erstattung dér an Schankgebühren geleisteten L’berzahlungen 
nur gégén Vorweisung des Original Zahlungsbogens resp. in 
Ermanglung (lessen, gégén eine notariel legalisirte Erklürung 
dér betreffenden Partéi erfolgen kann, competenten Ortes 
Schritte gethan und es gelungen ist zu erwirken, dass statt 
dér mit Spesen verbundenen notariellen Legalisirung auch 
die durch das Prüsidium dér Genossensehaft unterfertigte 
Clausel Giltigkeit hat.

Wird zűr Kenntniss genommen.
5. .Prásident berichtet, dass in den jiingst verflossencn 

Tagén bei mehreren Gastwirthen, die die sogenannten 10 kr.

Krügel haltén, dicse Krügel confiscirt und die betreffenden 
Gastwirthe zűr Verantwortung gezogen wurden. Indem nun 
das Vorgehen jener Gewerbogenosscn — wenn die in Rede 
stehenden Glás'er auf 0 3  Liter geaicht waren und nicht auf 
0 4 oder fálschlich auf 0 5 Liter — den Verordnungen des 
Gesetz.es nicht zuwieder láuft, indem bei den Bierglásern nur 
das Minimum des l bermasses normirt ist, das Maximum aber 
nicht: sah sich Prásident veranlasst in dicsér Saclie sowohl 
bei dér Polizei, als auch bei dem Marktinspectorat vorzuspre- 
clien, woselbst dér Standpunkt des Prásidenten fiir richtig 
anerkannt wurde und die Einstellung dér weiteren Schritte 
in dieser Angelegenlieit versprochen wurde.

Wird zűr Kenntniss genommen,
6. Vertesen wurden die Zusehriften des Oberbiirger- 

meisters und des hauptstadtischen Magistrates, in welchen die 
Genossensehaft zűr Theilnahme an den gelegentlich des Krö- 
nungs-Jubileums zu veranstaltenden Fackelzuge, resp. zűr 
Betlieiligung an dem anlasslich des feierlichen Einzuges Sr. 
Majestát zu bilden Spalier aufgerufen wird.

Mit Rücksicht darauf, (láss zűr Zeit des Fackelzuges 
dér voraussichtlich bedeutend erhöhte Geschafts-Verkehr die 
Anwesenheit dér Genossen in ihren Gescháften unbedingt 
erheischt, kann dér Aussclmss die Theilnahme dér Genossen- 
schaft an dem Fackelzuge nicht versprochen, resp. dem dies- 
bezüglichen Aufruf nicht Folgc leisten. Gelegentlich des feier
lichen Einzuges Sr. Majestüt wird jedocli die Genossensehaft 
corporativ mit dér Faluié ausrücken. Zűr Ausfiihrung dér 
díesbezüglichen Vorkehrungen wird ein engeres Commité ent- 
sendet in welches gewáhlt wurden: Franz W irth als Práses, 
Franz llermann, Heinrich Fritz, Rudolf Mehringer, Ferdinand 
Prindl, Konrad Förster, Thomas Stöckl, Friedrich Wrabetz, 
Ludwig Vincze, Kari Stadler, Franz Kommer und A. W. 
Maloschik. A on den erbrachten Beschlüssen sind die in den 
Zusehriften benannten competenten Stellen zu verstándigen.

7. Prásident berichtet, dass an ihm in Betreff dér zu 
errichtenden Arbeiter-Krankencassen von Seite des budapestcr 
Kellner-Vereines durch llerrn Advocaten Dr. Alexander Ilauer 
die Aufförderung erging, die Genossensehaft müge sich an 
dér Gründung dér durcli den budapester Kellner-Arerein in 
Aussicht genommenen Corporations- resp. Genossenschafts- 
Krankencassa betheiligen. Prásident berichtet auch, dass llerr 
Dr. Dauer so freundlich war, heute pcrsöhnlich zu erscheinen, 
um den durch ihn ausgearbeiteten Statuten-Entwurf dem Aus- 
sclmsse vorzulegen. Nachdem llerr Dr. Alexander Ilauer in 
dem Sitzungs-Saalc erschienen war, verlas er den Statuten- 
Entwurf, nebenbei auch die Arerfügungen des Gesetzes und 
dér bezüglichen A'ollzugzverordnungen eingehend erleuternd.

Dér Aussclmss entsendet zűr Prüfung dieser Angelegen- 
heit ein engeres Commité in welches Franz Wirth als Práses, 
Reehtsanwalt Kari Ács jun.. Kari Stadler, Josef Illits, Konrad 
Förster, Ludwig Vincze, Josef Barabás, Friedrich Wrabetz, 
Ludwig Lippert, Ernst Kammer, Franz Kommer, Rudolf 
Mehringer und Franz llermann gewáhlt wurden. Auf Grund 
des in kürzester Zeit abzugebenden Berichtes dieses Commi
tés, wird die Angelegenlieit in dér nachsten Ausschusssitzung 
in Anwesenheit dér Delegirten des Kellner-Vereines verhan- 
dclt werden. Prásident dankt im Namen des Ausschusses 
llerrn Dr. Alexander Ilauer fiir sein Mühewalten.

8. Vertesen wurde die Zusehrift des „Magyar-Egyesületu 
in welcher die Genossensehaft. aufgefordert wird :

1) Die Incorporations-Scheine dér Genossensehaft aus- 
schlieslich mit ungarischem Texte zu versehen.

2) Die Protokolle dér Ausschusssitzungen nur in unga- 
rischer Spraclie zu verfassen.

3) Bei dér Genossensehaft nur solche Personen anzu- 
stellen, welche dér ungarischen Spraclie máchtig sind.

4) Den „Értesítő“ dér Genossensehaft ausschliesslich in 
ungarischer Spraclie zu verfassen.

Dér Aussclmss betraut llerrn Reehtsanwalt Kari Ács 
jun. mit dér \ erfassung des bezüglichen Antwortschreibens, 
welches dem Aussclmsse vorzulegen ist.

9. Dér Aussclmss votirt:
Dem Reehtsanwalt Kari Ács jun. 50 H, dem Secretár

Magistrat.es
Gesetz.es
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Ottó Teasdale 50 H, doni Diener Fmnz Wernliart lő ti. und 
deni Diener Benjámin Iíraut lő ti Renummeration.

lndcm hiemit die Tagesordnung erschöpft war, erklart 
Prasident die Sitzung für beendet.

I). U. S.
Ottó Teasdale Johann Gundel Frans Wirth

Secretiir. Priises. Vice-Priisos.

Vöm „Magyar Egyesület« erhielten wir folgende Zu
schrift :

Geehrter Ilerr Prasident!
lhre geschátzte Zuscnrift vöm 20 ten v. M. habén wir 

mit Freude zűr Kenntniss genommen. Keinen Augenblick zwei- 
felten wir daran, dass die durch den /.Magyar Egyesülete 
ausgesteckten Ziele im Schoosse dér sehr geehrten Genossen- 
schaft simpathischen Widerhall und unser Streben eifrige 
Unterstützung finden werden.

Auf Grund dér, in dér Zuschrift des sehr geehrten 
Herrn Prásidenten enthaltenen Aeusserungen erlauben wir 
uns daher unsere Bitten nunmehr in concreter Eorm zu 
unterbreiten:

I. Die Incorporations-Documcnte dér geehrten Genossen
schaft, welche jedes Mitglied in seinem Gescháftslocale an 
öffentlichem Orte anzubringen verpílichtet ist, sind in unga- 
rischer und deutscher Sprache ausgestellt. Die durch die 
geehrte Genossenschaft acceptirten Principien des Vereines 
würden es wünschenswerth maciién, dass diese Aufnahms- 
Documente ausschliesslich in ungarischer Sprache ausge
stellt werden.

II. Dér Ausschuss dér geehrten Genossenschaft liisst 
ausser den in ungarischer Sprache geschriebenen, authenti- 
cirten Protokollen — unserem Vernehmen nach — die Pro- 
tokolle auch in deutscher Sprache verfassen und vcrlesen. 
Es wáre wünschenswerth, dass in dicsér angesehenen Genos
senschaft dér Hauptsadt die Sprache dér Verhandlung und 
Protokollführung ausschlieslich ungarisch sei.

III. Die Berührung zwischen dér geehrten Genossen
schaft und den Mitgliedern wird bei dér Eintrcibung dér 
Mitglieds-Taxen so wie auch bei anderen Gelegenheiten durch 
die Angestellten dér Genossenschaft vermittelt. Bittere Be- 
schwerden sind darob an uns gelangt, dass die Genossen
schaft solche bezahlte Organe halt, die kein Wort ungarisch 
können. Es wáre wünschenswerth, dass die geehrte Genossen
schaft diesen bedauerlichen Zustanden dringend Abhilfe leiste, 
und nur solche Organe bedienste, welche dér ungarischen 
Sprache máchtig sind.

IV. Die von patriotischen Geiste durchwehten Zeilcn 
des sehr geehrten Ilerrn Prásidenten habén in uns die íloff- 
nung erweckt, dass das Amtsblatt dér geehrten Genossen
schaft in Zukunft ausschliesslich in ungarischer Sprache 
erscheinen wird.

Schliesslich erlauben wir uns, sehr geehrten Ilerrn Prá
sidenten zu bitten, uns über die Vollziehung dér erhofiften 
Verfiigungen zu verstándigen.

Mit patriotischem Grusse
Alexander Sík Stefan Kiéli

Sekrotiir. Priises.

Auf obige Zuschrift erging von dér Genossenschaft fol- 
gendes Antwortschreiben:

Geeluter Herr Prasident!
Auf die, aus dér am 7. Mai 1. J. abgehaltenen Sitzung 

des Directions-Rathes des »Magyar Egyesület« an unsere 
Genossenschaft gerichtete Zuschrift beehren wir uns, dem 
Beschlusse des Ausschusses unserer Genossenschaft entspre- 
chend, in P'olgendem zu Antworten u. zw. den in dér Zu
schrift enthaltenen einzelnen Punkten entsprechend.

1. Die IncorporationsScheine dér Genossenschaft stam- 
men noch aus jener Zeit, wo allé derartige Dokumente, amt- 
liche Schriftstücke bei jeder anderen Genossenschaft ausschlies
lich nur in deutscher Sprache verfasst waren. Unsere Genos

senschaft hat daher sclion damals aus eigener Iniciative eine 
patriotiche Pflicht erfüllt, indem in den oben erwáhnten Do- 
kumenten dér deutsche Text erst neben den Ungarischen 
Anwendung gefunden.

Die gegemvártig verfassten und in Druck befindlichen, 
daher neuen Incorporations Scheine werden im Sinne des 
Beschlusses dér Generalversammlung ausschlieslich in unga
rischer Sprache ausgefertigt.

2. Die Genossenschaft hat sclion in ihrem früheren 
Antwortschreiben erklart, dass ilire I’rotokolle seit dem Jalire 
188o in ungarischer Sprache verfasst vnd authenticirt werden 
—- jede mit diesen in Widerspruch stehende Information ist 
eine böswillige ínspiration.

Die heute noch bestehenden Schwierigkeiten maciién 
es zwar zu iveden nothwendig, dass einzelne wichtigere Ge- 
genstánde in Kürze und auszugsiveise, deutsch verdolmetscht 
werden. Dies Jiegt jedoch übrigens in dér Natúr dér Sachc, 
indem von den circa 800 Mitgliedern dér Genossenschaft, 
heute circa 300 dér ungarischen Sprache in W’ort und 
Schrift vollkommen machtig sind, die übrigen aber, — wenn- 
gleich auch diese die ungarische Sprache so weit sprechen 
und verstehen, dass sie in ihren Gescháften das Nothwendige 
versehen können —• noch nicht so weit sind, um in ungari
scher Sprache verfasste Dokumente und Zuschriften voll- 
kommen zu verstehen. Das ist auch nicht zu wundern, weil 
nicht Allé hier geboren sind und die Aneignung einer Sprache 
besonders bei filteren Personen vielen Schwierigkeiten begeg- 
net, welche Schwierigkeiten die kommende, besonders die 
jüngere Generation vollkommen iiberwinden wird, indem 
unsere Kinder allé, auch dér Sprache nach Ungarn sind.

3. Bei dér Genossenschaft ist zum Iíincassieren dér 
Mitglieds-Taxen nur cin Diener angestellt, welcher gewöhn- 
lich cin solcher Angehöriger unseres Eaches ist, dér veraltet, 
arbeitsunfahig und ohne sein Verschuldeti verarmt, nebenbei 
jedoch vollkommen vertrauenswürdig ist. Einen solchen 
Menschen — wie auch dér gegenwártige Incassant und Die
ner, dér über 74 Jahre záhlt — den erlichen Broterwerb des- 
halb zu cntziehen, weil er dér ungarischen Sprache nicht voll- 
kommen machtig ist, kann selbst mit dóm patriotischen Gefiihle 
nicht in Einklang gebracht werden, indem ein solches Vor- 
gehen mit Recht als unmenschlich zu betrachten wáre.

Mit Eeuer und Eisen können wir nur zerstören jedoch 
niemals nützen; hingegen werden durch die Enrwickelung 
des Selbstbewustseins, durch die Kráftigung dér W’illens- 
stárke, wenn auch nicht sofort, jedoch mit Sicherheit bedeu- 
tende Resultate erziehlt.

4- In Betrefif des Genossenschafts Blattes steht das 
Verfügungs-Recht ausschliesslich und áléin dér Generalver
sammlung zu. Dér Ausschuss ist daher derzeit in dieser 
Angelegenheit weder einen meritorischen Beschluss zu fassen, 
noch aber Verfügungen zu treffen berechtigt.

Um freundliche Kenntnissnahme unserer Antwort bit- 
tend, zeichnen wir

Budapest, am . . . Juni 1892
mit patriotischem Grusse im Namen dér budapester 

Hotcliers-, Gast- und Schankwirthe-Genossenschaft
Johann Gundel 

Priises.

Neue Mitglieder. In dér zeit vöm monat April bis Ende 
Juni 1. J. wurden folgende Mitglieder aufgenommen:
Mathias K. Lobmayer Schankwirth IV. Muzeum-körut 11. sz,
Thomas P'eith »
Ferdinand Vensky »
Eduard Kutsera »
Georg Kurzbauer »
Péter Szabó »
Antonn Kronwinkler »
Martin Eischer »
Jolian Kilár »
Július Suchy »
Stefan Kreisz »
Josef Arganer Hoteliers

IX. Mester-utcza 40. sz. 
IX. Soroksári-ut 34. sz. 
IV. Hajó-utcza 8. sz.

VII. István-út 10/a. sz.
IX. Lónyay-utcza 40. sz. 
IV. Lipótutcza 15. sz.
X. Kápolna-ut 1. sz.

IX. Üllói-ut 1. sz.
VII. Erzsébet-körút 44. sz.
IX. Ranolder-utcza 14. sz. 
II. Hotel Corso.
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B udapest, régi-posta-utcza 10. sz. (félemelet).
Nagy választék

ig üvegedényekben szállodák, vendéglők és kávéházak részére gyári árakon.
K  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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A helyett, mint ez az ipartörvénybe ütközőleg gyakran történik, hogy

L Y I 8 É G - V Á L T O Z T A T Á .
ürügye alatt divatból kiment árukat mélyen leszállított árakon kínálnánk, egyszerűen a t. vevőközönség 

becses figyelmébe ajánljuk óriási nagy és folyton 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 |_| méterenkint 9— 10 írttól feljebb,
teljes méretért kezeskedve.

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 ű - k é s z l e t r ő l  s z ó ló  
300 ábrával ellátott árjegyzékünket ingyen és bérmentve küldjük.

KUNZ JÓZSEF é s T Á R S A  S. íV KírSS
B u d a p esten , V . kér., D e á k -té r .
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(Szeged, Debreczen, Pozsony, Nagyvárad, K assa 
p  stb.) —  K apható B udapesten és a vidéken m inden 
7L fűszer- és ásványvizkereskedésben, úgyszintén

A  V é g h l e s i

YERA-FORRÁS
a legjobb és legolcsóbb

szénsavdús égvényes savanyuviz.

2 5 2  5 2 3 2 3 2 ! ® .
j í J

V é g h l e s e r

K ristály tiszta, a bo rt nem  festi, tisztán vagy 
borral, cognaccal, úgyszintén gyüm ölcs-szörppel 
vegyítve a legkellem esebb és legüditöbb ital,

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

Forrás-kezelőség Véghles-Szalatna,
(Zólyom vármegye)

Számos raktár a vidéken

7

m inden szálloda és vendéglőben

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 lie  S a u e rw a sser .

12.

41
41I-4141i_i
1

h:Líl 
T I23
0

41
Llrí!

K ristallrein, fárbt den Wein nicht, alléin oder 
mit Wein, Cognac, wie auch m it Ilim heersaft ( 
gem ischt gehört dieses W asser zu den ange- 

nehm sten und erfrischendsten Getránken.

Buriapestser HauptniedePlaoe: ELISABETH-RIWG 
Mr. 56.

T ele fo n -V erb in d u n g .

Quellen-Direetion in Véghles-Szalatna
(Soliler Comitat.)

Zalilreiche Niederlagen in dér Provinz 

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

12
ír

I
'.Iril41I I
LLri
lil

ü
Lln
11

41
Kaschau ect.) Zu habén in allén M ineralwasser- Pjd 
H andlungen in Bud ipest und dér Provinz, wie 

auch in jedein Hotel und G asthaus. 41
ú j
<&/

e r e d e t i  fr a n c z ia  &
mód

5 kiló vételnél á  50 kr.

WW VAS* r^p r^p «̂ p ê p rw • ê p « ̂ p r̂ up r^p r^p riAip r^p r^p rWp r^p r^p r^p r̂ p V

S E N F

&
r

ajánlható. E víz közömböfliti a bor savát és az italnak 
telette kellemetee, ingerlő mellékizt ád, annélklil, hogy 
ízt feketére festené.

o r ig ó in á l  f r a n z ö s i s c h e
Art

bei 5 Kilo A bnahm e á 50 kr.

Ü M O C Z N I K L J
conserv-mustárgyár

B u d a p est, V III ., A lfö ld i-u tc z a  10. sz.
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Wadlsteiner F. és Társa
Budapest, IV., Váczi-utcza 27.

Üveg, porczElIán, 
fayence és m ajolika

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

berendezések,

m enyasszonyi kelengyék, fényűzést 
czikkek, velenczei csillárok és tükrök  

stb. stb.,
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 á r i  árak on .

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

C lip is fo M c  & C o m p .
cs. és k. udvari szállítók.

Legmagasabb kitüntetések minden kiállításon.

Magyarországi főraktár1:

Wadlsteiner F. és tá rs á n á l!
Budapest, IV., váczi-utcza 27.

C k r is to ff 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 ezűsiözés saját legjobbnak bizo
n yu lt  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 .

■ w

II

a

g

LO W ENSTEIN M.
c s  á ltu la jd o n o s  L Ö W E N S T E I N  F . NÁ1TOOR.

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, hús, hal, főzelék és gyüm ölcs conservekhen, csokoládé 
franczia és m agyar cognacban, angol és franczia különlegességeket, finom kony h ák  részér 

linóm főző bo rt: M adera, M arsalla, Sherryt.

....—

Kizárólagos főraktára az „Anglo Continentlial Thee-Association“-nak
legjobb fekete teákban, valódi Jániiiika, rum ok.

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

Az „Országgyűlési E rtesitö“ kö -és köynvnyom dája, Budapest Granátos-uteza I. szám.
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